
 
บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

โครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอที่จัดแสดงอยู่ในศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง และเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้วยกระบวนการ SDLC ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากผู้รู้ ปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหม ผู้น า
ชุมชน ตลอดจนกลุ่มชาวบ้านที่มอบผ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทอผ้าให้แก่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราช
ผ้าไหมสันก าแพง และองค์กรภายนอกชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความ
สนใจในการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC
) เป็นเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดย
มีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

 
3.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดความส าคัญของการศึกษาในด้านการสืบสาวประวัติ ลวดลายผ้า 
ประเภทของผ้า และจ าแนกหมวดหมู่ของผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึงอุปกรณ์ในการทอผ้าที่จัดแสดงใน
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ตลอดจนส ารวจวิธีการน าเสนอสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยอาศัยรูปแบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1) กระบวนการเก็บรวบรวมและจัดจ าแนกประเภทของผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึง
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทอผ้าที่จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยและกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

  - เก็บรวบรวมและจ าแนกข้อมูลของผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทอผ้าที่จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 



22 
 

  - การให้ความรู้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ ด้านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และ
เก็บรวบรวมประวัติผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าที่จัดแสดงในศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  

  - ศึกษาและค้นคว้าและจัดเก็บเพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้ทางด้านผ้าฝ้ายและผ้าไหม 
และอุปกรณ์ในการทอผ้า 

2) กระบวนการหารูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการน าเสนอของ       
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

  - ท าวิจัยเพ่ือหารูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการน าเสนอของ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยการออกแบบสอบถามให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

  - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ท าการวิเคราะห์และแปลผลจากแบบสอบถาม เพ่ือ
หารูปแบบที่เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - ออกแบบฐานข้อมูลและจัดสร้างระบบสารสนเทศ 
  - จัดสร้างคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
  - อบรมการใช้ระบบสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่รับผิดชอบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม

ราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
  - ติดตั้งและทดลองใช้งานระบบสารสนเทศ 
  - ประเมินระบบสารสนเทศ 
  - สรุปผลการศึกษาและรายงานผล  

 
3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ปราชญ์ผ้าฝ้ายและ
ผ้าไหมสันก าแพง ผู้รู้ทางด้านการทอ การฟอก การย้อมสี การต่อลาย กลุ่มเจ้าหน้าที่ในศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันก าแพง 
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมสันก าแพง เจ้าหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ าแนกตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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1) ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การส ารวจภาคสนาม โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกเพ่ือสืบสาวประวัติ ลวดลายผ้า ประเภทของผ้า และ
จ าแนกหมวดหมู่ของผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมถึงอุปกรณ์ในการทอผ้าที่จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ตลอดจนส ารวจวิธีการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ระหว่างผู้วิจัย และตัวแทนกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้รู้ทางด้านการทอ การฟอก การย้อมสี การ
ต่อลาย และเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันก าแพง 
ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลสันก าแพง เทศบาลต าบล
สันก าแพง ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมของอ าเภอสันก าแพง หนังสือ เอกสาร วารสารและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพ่ือหารูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
น าเสนอองค์ความรู้ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่อยู่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสัน
ก าแพง  การใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการท าความเข้าใจเพ่ือแปลงความรู้
ความรู้ติดตัวคนที่เกิดจากการเรียนรู้สะสมผ่านประสบการณ์ ให้เป็นความรู้นอกตัวคนที่มีการจัดเก็บ
บนสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  

1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพ่ือเก็บรวมรวม
องค์ความรู้ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง จากการ
สร้างค าถามปลายเปิดที่มีรูปแบบและตอบค าถามแบบเรียงความสั้นๆ เกี่ยวกับหมวดหมู่ ประวัติความ
เป็นมาและความสัมพันธ์ของผ้าแต่ละผืนในพิพิธภัณฑ์ฯ การสัมภาษณ์เป็นการสนทนากลุ่มโดยเจาะ
ประเด็น (Focus group discussions) ทางด้านเทคนิคการย้อม การฟอกสี การทอ การต่อลายผ้า 
ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) แบบสังเกตการณ์ (Observation) หรือการจดบันทึก (Note taking) ผู้วิจัยใช้การ
สังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง เพ่ือสังเกตตามสภาพการด าเนินกิจกรรมและท าการ
จดบันทึกเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผลในการออกแบบฐานข้อมูลในการบูรณาการเทคโนโลยี
สารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอ      
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 3) แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ส ารวจวิธีการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ระหว่างผู้วิจัย และตัวแทนกลุ่ม 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ทางด้านการทอ การฟอก การย้อมสี การต่อลาย และเจ้าหน้าที่ในศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง นอกจากนี้ ยังใช้แบบสอบถามในการส ารวจความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง เพ่ือให้
ทราบระดับความพึงพอใจในการท างานแต่ด้านของระบบ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ผู้ใช้ระบบ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงระบบต่อไป 
 
3.5 กิจกรรมที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย  

1) ศึกษำบริบทและรวบรวมข้อมูลภำพรวมของกำรด ำเนินงำนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
รำช พิพิธภัณฑ์ผ้ำไหมสันก ำแพง 

ศึกษาบริบทจากผู้ก่อตั้ง และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้า
ไหมสันก าแพง รวบรวมข้อมูลและท าความเข้าใจการด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย รวมถึงการลงพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช 
พิพิธภัณฑ์ผ้ำไหมสันก ำแพง กับกลุ่มผู้วิจัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยการระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม  และใช้แบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบไว้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
การเก็บรวบรวมประวัติความเป็นมา องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าไหม วัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมสันก าแพง 

3) ส ำรวจรูปแบบกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรเทศเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ผ้ำไหมสันก ำแพง ที่เหมำะสม  

ส ารวจรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการน าเสนอสารสนเทศของ
สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ จากตัวแทนกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ทางด้านการทอ การฟอก การย้อม
สี การต่อลาย และเจ้าหน้าที่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  โดยใช้
แบบสอบถามที่ออกแบบไว้ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
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ภำพที่ 3.1 แสดงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง กับกลุ่มผู้วิจัย 
  

4)  วิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ผ้ำ
ไหมสันก ำแพง 

น าข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันก าแพง 
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมสันก าแพง เจ้าหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการน าเสนอและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ ได้จากการส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ไปวิเคราะห์ระบบที่จะพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์
ผ้าไหมสันก าแพง  ซึ่งการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศด าเนินการโดยการสร้าง 
Context Diagram, Decomposition Diagram, Data Flow Diagram, ER-Diagram และ  Data 
Dictionary 

ศึกษำและวิเครำะห์ระบบงำนเดิม  
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพงที่จัดตั้งขึ้นยังอยู่ในระยะเริ่มต้น มี

ผ้าฝ้ายและผ้าไหมมากกว่าหนึ่งพันผืนที่จัดเก็บและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  แต่ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือจัดเก็บสารสนเทศของผ้าที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลและ
รายละเอียดของผ้าในพิพิธภัณฑ์เป็นองค์ความรู้ติดตัวผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ คือ นายอนันต์ สุคันธรส และ
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ผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นปราชญ์ทางด้านผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันก าแพง ซึ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ จะสูญ
หายไปเมื่อปราชญ์ผู้นั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ ถ้าผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ของสิ่งจัดแสดงต้องมีการนัดหมายวันเวลาเยี่ยมชมกับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดความไม่
สะดวกต่อผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก 

วิเครำะห์ออกแบบระบบงำนใหม่ 
การสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บสารสนเทศผ้าฝ้าย ผ้าไหม และสิ่งของที่

จัดเก็บและจัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  
การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยมี

รายละเอียดของระบบดังต่อไปนี้ 
ส่วนผู้ดูแลระบบ : สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา สารสนเทศของสิ่งของที่ถูกจัดเก็บ

และจัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ซึ่งประกอบด้วย ผ้าฝ้าย ผ้าไหม 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและผ้าไหม ชุดนางงามที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมสันก าแพง รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ
และวัตถุดิบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมสันก าแพง สามารถก าหนดพิกัดของสิ่งจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์เพ่ือความสะดวกในการเยี่ยมชม ติดตามและดูแลรักษาสิ่งของจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ สามารถสร้างเว็บเพจแสดงสารสนเทศของสิ่งจัดแสดงโดยอัตโนมัติ และสามารถสร้างและ
พิมพ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) ของสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงเว็บเพจสารสนเทศ
ของสิ่งจัดแสดงได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการใช้สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ด  

ส่วนผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ : สามารถเข้าถึงสารสนเทศของสิ่งของที่ถูกจัดแสดงในศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยการใช้สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่กับ
สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ สามารถเลือกภาษาของสารสนเทศได้ โดยมีให้เลือก 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.2 แสดง  Context Diagram ระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
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ภำพที่ 3.3 แสดง Decomposition Diagram ระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง

 
 

 
 

28 
 



29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.4 แสดง Data Flow Diagram Level 0 ระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง
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ภำพที่ 3.5 แสดง Context Data Model Diagram ระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง
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ภำพที่ 3.6 Fully-attributed Data Model Diagram ระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง
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กำรออกแบบฐำนข้อมูล 
โครงสร้างของฐานข้อมูลของการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  จะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด 13 แฟ้มข้อมูล โดยก าหนดชื่อแฟ้มดังตารางท่ี 3.1 

 
ตำรำงท่ี 3.1  แสดงตารางข้อมูลทั้งหมดของระบบ 
ล ำดับที ่ ชื่อแฟ้มข้อมูล ชนิดแฟ้มข้อมูล รำยละเอียด 

1 Users Master File เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

2 Var_textile Master File เก็บข้อมูลลายผ้า 

3 Thing Master File เก็บข้อมูลสิ่งของ 

4 Var_location Reference File เก็บข้อมูลต าแหน่งที่จัดแสดง 

5 Bw Master File เก็บข้อมูลชุดนางงาม 

6 Donor  Master File เก็บข้อมูลผู้บริจาค 

7 Var_material Reference File เก็บข้อมูลประเภทวัตถุดิบหลัก 

8 Var_source Reference File เก็บข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

9 History_thing Transaction File เก็บข้อมูลประวัติการน าสิ่งของไปใช้ 

10 Prefix Reference File เก็บข้อมูลค าน าหน้านาม 

11 History_bw Transaction File เก็บข้อมูลรายละเอียดชุดนางงามไปใช้ 

12 Web_show Transaction File เก็บข้อมูลเพจเพ่ือการจัดแสดง 

13 Var_kind_object  Reference File เก็บข้อมูลประเภทสิ่งของ 
 

 
โครงสร้ำงของแฟ้มข้อมูล 
แฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถแสดงได้ตามโครงสร้างตาราง (Table) ที่สามารถน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบโดยเริ่ม
จากการจัดท าพจนานุกรม (Data Dictionary) ของระบบ เพ่ือน าไปก าหนดโครงสร้างทางกายภาพ
ให้กับรีเลชันต่าง ๆ ว่าประเภทข้อมูลของแต่ละแอททริบิวต์ควรเป็นอย่างไร มีขนาดเท่าใด และมีแอ
ททริบิวต์ใดบ้างที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) รวมไปถึงการก าหนดการควบคุมความถูกต้องของ
ข้อมูลให้กับแอททริบิวต์ด้วย ซึ่งรายละเอียดของพจนานุกรมข้อมูลที่จัดท าข้ึน ดังนี้ 
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D1: Users 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
Primary Key: id 
 
ตำรำงท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดตารางผู้ดูแลระบบ 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 Id [PK] Int 4 รหัสผู้ดูแลระบบ 

2 username varchar(80) 81 ใช้ในการเข้าระบบ 

3 password varchar(80) 81 รหัสผ่านเข้าระบบ 

4 nameis varchar(80) 81 ชื่อ นามสกุล 

5  pic varchar(50) 51 รูป 

 
ตำรำงท่ี 3.3 แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

id 1 

username Admin 

password Silk 

nameis อนันต์ สุคันธรส 

pic Anan.jpg 

 
D2: Var_textile  
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลลายผ้า 
Primary Key: var_textile_id 
 

ตำรำงท่ี 3.4  แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลลายผ้า 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 var_textile_id[PK] Int 4 รหัสลาย 
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ตำรำงท่ี 3.4  แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลลายผ้า (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

2 name_th varchar (100) 101 ชื่อลายผ้า (ภาษาไทย) 

3 name_en varchar(100) 101 ชื่อลายผ้า(ภาษาอังกฤษ) 

4 detail_th text 65,535 รายละเอียดของลายผ้า (ภาษาไทย) 

5 detail_en text 65,535 รายละเอียดของลายผ้า (ภาษาอังกฤษ) 

6 weaving_th text 65,535 เทคนิคการทอ (ภาษาไทย) 

7 weaving_en text 65,535 เทคนิคการทอ (ภาษาอังกฤษ) 

8 qr Varchar(50) 51 QR CODE 

9 pic1 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 1 

10 pic2 varchar(50) 51 รูปสินค้า 2 

11 pic3 varchar(50) 51 รูปสินค้า 3 

12 pic4 varchar(50) 51 รูปสินค้า 4 

13 pic5 varchar(50) 51 รูปสินค้า 5 

14 pic6 varchar(50) 51 รูปสินค้า 6 

15 pic7 varchar(50) 51 รูปสินค้า 7 

16 pic8 varchar(50) 51 รูปสินค้า 8 

17 pic9 varchar(50) 51 รูปสินค้า 9 

18 pic10 varchar(50) 51 รูปสินค้า 10 

 
ตำรำงท่ี 3.5  แสดงตัวอย่างข้อมูลลายผ้า 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

var_textile_id 1 

name_th ลาย 7 วัน 

name_en The "Jed-wan" Pattern 
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ตำรำงท่ี 3.5  แสดงตัวอย่างข้อมูลลายผ้า (ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

detail_th 

ผ้าซิ่น 1 ผืน จะมีสีทั้งหมด 7 สีตามวันทั้ง 7 วัน หรือเรียกว่า เชิง 7 วัน ได้แก่ สี

แดง(วันอาทิตย์) สีเหลือง(วันจันทร์) สีชมพู(วันอังคาร) สีเขียว(วันพุธ) สีแสด(วัน

พฤหัสบดี) สีฟ้า(วันศุกร์) และสีม่วง(วันเสาร์) 

detail_en 

The "Jed-wan" Pattern is the alternating of difference 7 colors based 

on the color of each day in a week.  This pattern is exclusively 

available only at Sankamphang. 

weaving_th 

ในลาย 7 วัน เป็นการใช้สี 7 สี ตามวัน หรือเรียกว่าเชิง 7 วัน จะต้องมีสี ทั้งหมด 

7 สี ตามวันใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ สีแดง(วันอาทิตย์) สีเหลือง(วันจันทร์) สีชมพู(วัน

อังคาร) สีเขียว(วันพุธ) สีแสด(วันพฤหัสบดี) สีฟ้า(วันศุกร์) และสีม่วง(วันเสาร์) 

ลายจะทอตามแนวนอนเรียกว่าตัวยืน ในจ านวน 1 ผืน จะต้องมีเส้นด้ายจ านวน 

1110 เส้น ในแต่ละสีจะมี เริ่มต้นจากเชิงเริ่มจากสีด า จะใช้ด้าย 105 เส้น สีแดง

จะใช้ด้าย 75 เส้น สีเหลืองจะใช้ด้าย 60 เส้น สีชมพูจะใช้ด้าย 15 เส้น คั่นด้วยสี

ด า 15 เส้น สีแสดจะใช้ด้าย 15 เส้น คั่นด้วยสีด า 15 เส้น สีฟ้าจะใช้ด้าย 15 เส้น 

คั่นด้วยสีด า 15 เส้น สีม่วงจะใช้ด้าย 15 เส้น คั่นด้วยสีด า 15 เส้น จากนั้นจะ 

weaving_th 

เริ่มต้นสีแรกคือสีแดงใหม่อีก 15 เส้น คั่นด้วยสีด า 15 เส้น วนจนครบ 1110 เส้น 

ในแนวตั้งจะเรียกว่าเส้นพุ่ง(การพุ่งด้วยกระสวย) จะพุุ่งด้ายสีด าความยาวตาม

ต้องการ 

weaving_en 

The "Jed-wan"  Pattern uses 7 colors to represent 7 days of a week, 

including red ( for Sunday) , yellow ( for Monday) , pink ( for Tuesday) , 

green ( for Wednesday) , orange ( for Thursday) , sky-blue ( for Friday) , 

and violet (for Saturday). The pattern is woven horizontally called the 

stand.  For one wrap-around skirt, there are 1 ,110 threads of silk.  It 

begins with a black stripe with 105  black threads, then followed by 

75  threads of red, 60  threads of yellow.  Then it is followed by 15 

threads of pink, green, orange, sky-blue, and violet, which each color 

is separated by 15 black threads.  
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ตำรำงท่ี 3.5  แสดงตัวอย่างข้อมูลลายผ้า (ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

qr  
pic1 Pattern1.jpg 

pic2 Pattern2.jpg 

pic3 Pattern3.jpg 

pic4 Pattern4.jpg 

pic5 Pattern5.jpg 

pic6 Pattern6.jpg 

pic7 Pattern7.jpg 

pic8 Pattern8.jpg 

pic9 Pattern9.jpg 

pic10 Pattern10.jpg 

 
D3: Thing 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลสิ่งของ 
Primary Key: thing_id 
 
ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลสิ่งของ 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 thing_id [PK] Int 4 รหัสสิ่งของ 

2 name_th Varchar(100) 101 ชื่อสิ่งของ (ภาษาไทย) 

3 name_en Varchar(100) 101 ชื่อสิ่งของ (ภาษาอังกฤษ) 

4 var_kind_object_id [FK] Int 4 รหัสประเภทสิ่งของ 

5 var_location_id [FK] Int 4 รหัสต าแหน่งที่จัดแสดง 

6 donor_id [FK] Int 4 รหัสผู้บริจาค 

7 var_textile_id [FK] Int 4 รหัสลายผ้า 
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ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลสิ่งของ (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

8 var_material_id [FK] Int 4 รหัสประเภทวัตถุดิบหลัก 

9 date_offer date 10 วันเดือนปี รับบริจาค 

10 year_create Varchar(5) 6 ปีที่ผลิต 2560 

11 outstanding Varchar(100) 101 คว าม โ ดด เ ด่ น ขอ งสิ่ ง ข อ ง

(ภาษาไทย) 

12 Outstanding_en Varchar(100) 100 คว าม โ ดด เ ด่ น ขอ งสิ่ ง ข อ ง

(ภาษาอังกฤษ) 

13 comment text 65,535 หมายเหตุ(ภาษาไทย) 

14 comment_en text 65,535 หมายเหตุ(ภาษาอังกฤษ) 

15 qr Varchar(50) 51 QR CODE 

16 pic1 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 1 

17 pic2 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 2 

18 pic3 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 3 

19 pic4 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 4 

20 pic5 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 5 

21 pic6 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 6 

22 pic7 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 7 

23 pic8 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 8 

24 pic9 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 9 

25 pic10 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 10 

 
ตำรำงท่ี 3.7 แสดงตัวอย่างข้อมูลสิ่งของ 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

thing_id 1 

name_th ผ้าคลุมผมลายช้าง 

  



38 
 

ตำรำงท่ี 3.7 แสดงตัวอย่างข้อมูลสิ่งของ (ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

name_en Elephant head-kerchief 

var_kind_object_id 3 

var_location_id 1 

var_offer_id 6 

var_textile_id 3 

var_material_id 2 

date_offer 00/00/0000 

year_create 2561 

outstranding เป็นเนื้อผ้าสีเหลี่ยมมีการทอสัญลักษณ์รูปช้างอยู่ในตัวผืนผ้า 

Outstranding_en The square is decorated with elephant symbols in the cloth. 

comment สั่งซื้อมาแสดงและใช้ในการออกแสดงในงานต่างๆเนื่องจากเป็นงานฝีมือ

ของคนในชุมชน 

comment_en Ordered to show and used to appear in various works because 

of the crafts of people in the community. 

qr 
 

pic1 Thing1.jpg 

pic2 Thing2.jpg 

pic3 Thing3.jpg 

pic4 Thing4.jpg 

pic5 Thing5.jpg 

pic6 Thing6.jpg 

pic7 Thing7.jpg 

pic8 Thing8.jpg 

pic9 Thing9.jpg 

pic10 Thing10.jpg 
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D4: Var_location 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลต าแหน่งที่จัดแสดง 
Primary Key: var_location _id  
 
ตำรำงท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลต าแหน่งที่ใช้ในการจัดแสดง 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 var_location _id[PK] Int  4 รหัส 

2 name_th Varchar(100) 101 ชื่อต าแหน่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

(ภาษาไทย) 

3 name_en Varchar(100) 101 ชื่อต าแหน่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

(ภาษาอังกฤษ) 

4 lng Varchar(40) 41 ลองติจูด 

5 lat Varchar(40) 41 ละติจูด 
 

 
ตำรำงท่ี 3.9 แสดงตัวอย่างข้อมูลต าแหน่งที่ใช้ในการจัดแสดง 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

var_location _id 1 

name_th ศูนย์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสนัก าแพง เลขที่ 12/1 หมู่ 5 ต าบลสัน

ก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

name_en Chalermraja Sankhumphange Silk Waving Cultural Center 

lng 18.747925204735 

lat 99.122212918666 
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D5: Bw 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลชุดนางงาม 
Primary Key: bw_id 
 

ตำรำงท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลชุดนางงาม 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 bw_id [PK] Int 4 รหัสชุดนางงาม 

2 dress_th Varchar(100) 101 ชื่อชุด (ภาษาไทย) 

3 dress_en Varchar(100) 101 ชื่อชุด (ภาษาอังกฤษ) 

4 qr Varchar(50) 51 QR CODE 

5 pic1 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 1 

6 pic2 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 2 

7 pic3 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 3 

8 pic4 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 4 

9 pic5 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 5 

10 pic6 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 6 

11 pic7 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 7 

12 pic8 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 8 

13 pic9 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 9 

14 pic10 Varchar(50) 51 รูปสินค้า 10 

 
ตำรำงท่ี 3.11 แสดงตัวอย่างข้อมูลชุดนางงาม 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

bw_id 1 

dress_th ชุดสันก าแพง 

dress_en SanKamphang pettern 

qr 
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ตำรำงท่ี 3.11 แสดงตัวอย่างข้อมูลชุดนางงาม (ต่อ) 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

pic1 Dress1.jpg 

pic2 Dress2.jpg 

pic3 Dress3.jpg 

pic4 Dress4.jpg 

pic5 Dress5.jpg 

pic6 Dress1.jpg 

pic7 Dress1.jpg 

pic8 Dress1.jpg 

pic9 Dress1.jpg 

pic10 Dress1.jpg 
 

D6: Donor  
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลผู้บริจาค 
Primary Key: donor_id 
 

ตำรำงท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลผู้บริจาค 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 donor_id [PK] int 4 รหัสผู้บริจาค 

2 prefix_id [FK] int 4 รหัสค าน าหน้านาม 

3 name_th varchar(100) 101 ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) 

4 name_en varchar(100) 101 ชื่อ นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) 
 

ตำรำงท่ี 3.13 แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้บริจาค 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

donor_id 1 

prefix_id 1 

name_th วาสนา สันติธีรากุล 

name_en Wasana Santiteerakul 
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D7: Var_material 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลประเภทวัตถุดิบหลัก 
Primary Key: var_material_id 
 

ตำรำงท่ี 3.14 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลประเภทวัตถุดิบหลัก 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 var_material_id [PK] Int 4 รหัสประเภทวัตถุดิบหลัก 

2 var_source_id[FK] Int 4 รหัสแหล่งที่มา 

3 name_th Varchar(80) 81 ชื่อวัตถุดิบหลัก (ภาษาไทย) 

4 name_en Varchar(80) 81 ชื่อวัตถุดิบหลัก (ภาษาอังกฤษ) 

5 detail_th text 65,535 รายละเอียด (ภาษาไทย) 

6 detail_en text 65,535 รายละเอียด (ภาษาอังกฤษ) 

 
ตำรำงท่ี 3.15 แสดงตัวอย่างข้อมูลประเภทวัตถุดิบหลัก 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

var_material_id  1 

var_source_id 1 

name_th เส้นไหมเลี้ยงจากกรมม่อนไหม 

name_en Silk thread from the Department of silk 

detail_th ผลิตจากตัวไหมซึ่งเพาะเลี้ยงจากกรมม่อนไหม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

detail_en Produced from silkworms, which is cultivated from the Department 

of silk. 
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D8: Var_source 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
Primary Key: var_source_id  
 

ตำรำงท่ี 3.16 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 var_source_id [PK] Int 4 รหัสแหล่งที่มา 

2 name_th Varchar(80) 81 ชื่อแหล่งที่มา (ภาษาไทย) 

3 name_en Varchar(80) 81 ชื่อแหล่งที่มา (ภาษาอังกฤษ) 

4 comment_th text 65,535 หมายเหตุ (ภาษาไทย) 

5 comment_en text 65,535 หมายเหตุ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตำรำงท่ี 3.17 แสดงตัวอย่างข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

var_source_id 1 

name_th กรมม่อนไหม 

name_en The Queen Sirikit Department of Sericulture 

comment_th เป็นหน่วยงามที่ดูแลเรื่องการผลิตเส้นไหมซึ่งอยู่ในโครงการของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 

comment_en It is a government unit that supervise silk production, which was in 

the project of Queen Sirikit in the reign of King Rama IX. 
 

D9: History_thing 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลประวัติการน าสิ่งของไปใช้ 
Primary Key: id 
 

ตำรำงท่ี 3.18 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลประวัติการน าสิ่งของไปใช้ 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 Id [PK]  Int 4 รหัส 
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ตำรำงท่ี 3.18 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลประวัติการน าสิ่งของไปใช้ (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

2 thing_id [FK] Int 4 รหัสสิ่งของ 

3 date_use date 10 วันเดือนปี น าไปใช้ 

4 detail text 65,535 รายละเอียดการน าเอาไปใช้ 
 

ตำรำงท่ี  3.19 แสดงตัวอย่างข้อมูลประวัติการน าสิ่งของไปใช้ 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

id 1 

thing_id 1 

date_use 01/01/2018 

detail จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ 

 
D10: Prefix 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลค าน าหน้านาม 
Primary Key: prefix_id 
 

ตำรำงท่ี 3.20 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลค าน าหน้านาม 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 prefix_id [PK] Int 4 รหัส 

2 name_pre Varchar(20) 21 ชื่อค าน าหน้านาม 

 

ตำรำงท่ี 3.21 แสดงตัวอย่างข้อมูลค าน าหน้านาม 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

prefix_id 1 

name_pre นางสาว 
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D11: History_bw 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลประวัติการน าชุดนางงามไปใช้ 
Primary Key: id 
 

ตำรำงท่ี 3.22 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลประวัติการน าชุดนางงามไปใช้ 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 id [PK] Int 4 รหัส 

2 bw_id [FK] Int 4 รหัสชุดนางงาม 

3 name_th Varchar(100) 101 ชื่อผู้สวมใส่ (ภาษาไทย) 

4 name_en Varchar(100) 101 ชื่อผู้สวมใส่ (ภาษาอังกฤษ) 

5 date_use date 10 วันเดือนปีที่น าไปใช้ 

6 stage_th Varchar(100) 101 ประกวดในงาน (ภาษาไทย) 

7 stage_en Varchar(100) 101 ประกวดในงาน (ภาษาอังกฤษ) 

8 award_th Varchar(100) 101 รางวัลที่ได้รับ (ภาษาไทย) 

9 award_en Varchar(100) 101 รางวัลที่ได้รับ (ภาษาอังกฤษ) 

10 comment_th text 65,535 หมายเหตุ (ภาษาไทย) 

11 comment_en text 65,535 หมายเหตุ (ภาษาอังกฤษ) 

 
ตำรำงท่ี 3.23 แสดงตัวอย่างข้อมูลประวัติการน าชุดนางงามไปใช้ 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

id 1 

bw_id 1 

name_th ผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 40 สาวงาม 

name_en Miss Teen Thailand contest 40 beautiful girls. 

date_use 2560 

stage_th มิสทีนไทยแลนด์ 

stage_en Miss Teen Thailand 
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ตำรำงท่ี 3.23 แสดงตัวอย่างข้อมูลประวัติการน าชุดนางงามไปใช้ (ต่อ) 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

award_th ชุดแต่งกายยอดเยี่ยม 

award_en Great outfit 

comment_th เป็นชุดที่ใช้ใส่เข้าประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์ ส าหรับสาวงามทั้งหมด 40 สาว

งาม 

comment_en It is a set to enter the stage contest Miss Teen Thailand.  For all 

beautiful girls 40 beautiful girls. 

 
D12: Web_show 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลเพจเพ่ือการจัดแสดง 
Primary Key: id_web 
 

ตำรำงที่ 3.24 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลเว็บเพจเพ่ือการจัดแสดง 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 id_web [PK] Int 4 รหัสเพจ 

2 qr [FK] Varchar(50) 51 QR CODE 

3 name_web Varchar(100) 101 ชื่อเวปเพจ 

 
ตำรำงท่ี 3.25 แสดงตัวอย่างข้อมูลเว็บเพจเพ่ือการจัดแสดง 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

id_web [PK] 1 

qr 
 

name_web http://www.silkmuseum.cmru.ac.th/data/index_ti.php?id=1 
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D13: Var_kind_object 
รำยละเอียด: เก็บข้อมูลประเภทสิ่งของ 
Primary Key: var_kind_object_id 
 
ตำรำงท่ี  3.26 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลประเภทสิ่งของ 

ล ำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 

(ไบต์) 
ค ำอธิบำย 

1 var_kind_object_id [PK] Int 4 รหัสประเภทสิ่งของ 

2 name_th Varchar(100) 101 ชื่อประเภทสิ่งของ (ภาษาไทย) 

3 name_en Varchar(100) 101 ชื่อประเภทสิ่งของ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 
ตำรำงท่ี  3.27 แสดงตัวอย่างข้อมูลประเภทสิ่งของ 
ชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่ำง 

var_kind_object_id 1 

name_th ซ่ิน 

name_en wrap-around skirt 

 
5) พัฒนำระบบสำรสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ผ้ำไหมสันก ำแพง 
ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ draw.io เวอร์ชัน 9.0.8 ในการสร้างไดอะแกรม

และออกแบบหน้าจอ ใช้โปรแกรมมายเอสคิวเอล เวอร์ชัน 5.0 (MySQL 5.0) เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ใช้วิวเฟรมเวิร์ค เวอร์ชัน 2.X (Vue.js 2.X) เพ่ือจัดการกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์  ใช้
ภาษาพีเอชพี เวอร์ชัน 5.2 (PHP 5.2) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และภาษาซีเอสเอส (CSS) ใน
การพัฒนาเว็บไซต์ ตามท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบ 

6) ติดตั้ง และทดลองใช้งำนระบบ 
น าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสัน

ก าแพง จัดอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ระบบ ทดลองใช้ระบบเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ เพ่ือติดตาม
ปัญหาและรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมจากผู้ใช้ระบบ น าปัญหาและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขระบบจนกว่าระบบจะมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง 
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ภำพที่ 3.7 แสดงโปรแกรมท่ีใช้สร้างหน้าเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม 
 

7) ประเมินระบบ สรุปผลกำรศึกษำ และกำรรำยงำนผล 
ท าการประเมินระบบโดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ที่มีต่อระบบสารสนเทศศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ปราชญ์ผ้าไหมสันก าแพง เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการ นักท่องเที่ยว  รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งค าถามในแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ลักษณะค าถามประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นการให้ความพึงพอใจในแต่ละด้าน พร้อม
ทั้งมีส่วนที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
ในครั้งถัดไป จากนั้นท าการน าผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยทั้งหมดมาสรุปผลและจัดท ารายงานการ
วิจัยเพื่อรายงานผลการวิจัยต่อไป 

 
 
 

 
 




