
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือนําเสนอข้อมูลดังกล่าวในลักษณะแผนท่ี และประเมินความพึงพอใช้ในการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยได้เลือกพ้ืนท่ีศึกษาคือเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในส่วนของบทท่ี 2 เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหา การวิจัย
แบบมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ภูมิปัญญา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการ
วิจัยท่ีมีจุดเริ่มต้นจากชุมชน โดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา และหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับนักวิจัยภายนอก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในชุมชน ในการทํางานจะใช้หลักยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered 
Development) โดยให้คนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันทํางาน ตลอดจนร่วมกัน
ตรวจสอบและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning Process) 
เพ่ือนํามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ   

นอกจากน้ียังมีนักวิจัยท่านหน่ึงได้กล่าวถึงความหมายของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดย อุทัย ดุลยเกษม (2537 อ้างถึงใน สุริยา วีรวงศ์, 2538) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นรูปแบบของการวิจัยท่ีคนในชุมชนท่ีเคยเป็นประชากรของการวิจัย 
เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ร่วมในการทําวิจัย และมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีลักษณะการทํางานท่ีสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักวิจัยภายนอก 2) แนวทางแก้ปัญหาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 3) การ
เปลี่ยนวิธีหรือแนวปฏิบัติ และ 4) การพัฒนาทฤษฎี (Holter & Schwartz Barkott, 1993) โดยการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมน้ันสามารถนํามาประยุกต์ในการทํางานวิจัยในด้านต่างๆ  
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พันธุ์ทิพย์ รามสูต (2540) ได้อธิบายเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่ามี
หลักการสําคัญท่ีให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซ่ึงแตกต่างไปจากของนักวิชาการ 
ประกอบด้วย  

2.1 ช่วยปรับปรุงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ผ่านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาในชุมชน  

2.2 มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสมกับคนในชุมชน และการนําความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม 
2.3 ให้ความสําคัญกับปริทัศน์ของชาวบ้าน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะช่วย

เปิดเผยให้เห็นคําถามท่ีตรงกับประเด็นปัญหา 
2.4 เป็นการปลดปล่อยความคิดของคนในชุมชน สามารถมองเห็นสถานการณ์และปัญหาใน

ชุมชน  
 โดยมีเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์, 2549) คือ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีในชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในด้านนักวิจัยก็ได้รับการพัฒนาและ
เรียนรู้จากชุมชน ผ่านประสบการณ์การทํางานร่วมกับชุมชน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากน้ีทําให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึก
เป็นเจ้าของผลงานท่ีได้จากการทําวิจัยทําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
 

2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
 ความหมายของการอนุรักษ์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง “รักษาให้คงเดิม” โดยชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (2558, น.12) 
ได้สรุปความหมายของการอนุรักษ์ไว้ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การบํารุงรักษา การดูแล การสงวน 
รวมถึงการหวงแหนสิ่งท่ีดีงาม การคงไว้มิให้สูญหายไป การมองเห็นคุณค่าของความรู้และสิ่งท่ีได้คิด
สร้างสรรค์ไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
 2.1 การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
  2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญา 
  ภูมิปัญญา หมายถึง พ้ืนฐานความรู้ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีสั่งสมกันมา เพ่ือปรับตัวและดํารงชีพในพ้ืนท่ีท่ีต้ังถ่ิน
ฐาน มีการพัฒนา สืบทอดกันมา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวกับกลุ่มหรือชุมชนอ่ืนๆ โดย
สามารถจําแนกภูมิปัญญาท้องถ่ิน ออกเป็น 10 ลักษณะ ดังน้ี 

1) ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา 
2) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
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3) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับศิลปะพ้ืนบ้าน 
4) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน 
5) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการละเล่นพ้ืนบ้าน 
6) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
7) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับเพลงพ้ืนบ้าน 
8) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับสมุนไพรและตํารายาพ้ืนบ้าน 
9) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับการประดิษฐกรรม 
10) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ช่วย
ให้สมาชิกในชุมชนดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีการสร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
แวดล้อม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบจากสังคมภายนอก (ประกอบ ใจม่ัน, 2539) นอกจากน้ันยังทําให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับ
คนในชุมชนอีกด้วย 
  2.1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือท้องถ่ินน้ัน สามารถ
ดําเนินการได้หลายแนวทาง ได้แก่ 

1) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรม และประเพณี นํามา
วิเคราะห์และทําความเข้าใจ และนํามาเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู สืบทอดต่อไป 

2) การถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณี จากคนรุ่นเก่าส่งต่อสู่คน
รุ่นใหม่  

3) การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องภูมิปัญญาต่างๆ ในแต่ละท้องถ่ิน 
4) ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน ให้ชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
5) สร้างเครือข่ายการทํางาน โดยมีการประสานงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ือให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างจริงจัง 
 

3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีหรือข้อมูลท่ีสามารถระบุพิกัดตําแหน่ง โดยมีการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือดําเนินการในการรวบรวม นําเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเรียกใช้โดยมีการ
กําหนดเง่ือนไขและแสดงผลตามเง่ือนไขท่ีระบุในรูปแบบท่ีมีการอ้างอิงเชิงพิกัดพ้ืนท่ี 
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 การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือแทนสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่จริงในพ้ืนท่ี ได้แก่ 
สถานท่ี แม่น้ํา ถนน หรือพ้ืนท่ีการเกษตร โดยใช้วัตถุเชิงนามธรรม เรียกว่า ฟีเชอร์ (Feature) ซ่ึงแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1) จุด (Point) ใช้แทนตําแหน่งของสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นต้น  
2) เส้น (Line) ใช้แทนตําแหน่งท่ีมีการเรียงตัวต่อกันไปตามลําดับ เช่น แม่นํ้า ทางรถไฟ 

และถนน เป็นต้น 
3) พ้ืนท่ี (Area) ใช้แทนพ้ืนท่ีปิดท่ีมีรูปร่างต่างๆ โดยเกิดจากการรวมกันของเส้นต่อกัน

จนเป็นรูปปิด เช่น พ้ืนท่ีทางการเกษตร สระนํ้า และพ้ืนท่ีขอบเขตจังหวัด เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 2.1 ประเภทของฟีเชอร์ในการเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

 
 3.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบท่ีทํางานสอดคล้องกัน ได้แก่ 
1) ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เป็นข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของแผนท่ี ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทาง

อากาศ ข้อมูล GPS และข้อมูลต่างๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือตาราง โดยมีการอ้างอิงระบบพิกัด 
2) บุคคลกร เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ ในด้านภูมิศาสตร์ การแผนท่ี 

สารสนเทศ  และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3) ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล สื่อบันทึกข้อมูล 

และอุปกรณ์สําหรับแสดงผล เพ่ือสนับสนุนการทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ในการจัดเก็บและจัดการ
ข้อมูลท่ีมีปริมาณมากได้ 

4) ซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบจัดการฐานข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีได้  
 3.2 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบท่ีสามารถแสดงภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิง
พ้ืนท่ี มีการอ้างอิงระบบพิกัดเดียวกัน ทําให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การ
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วิเคราะห์แบบซ้อนทับ (Overlay Analysis) การทําแบบจําลอง (Modeling) การสร้างแนวปะทะ 
(Buffering) และการวิเคราะห์โครงข่าย และได้ข้อมูลหรือคําตอบท่ีต้องการ เพ่ือใช้ในการวางแผนและ
สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยมีการประยุกต์การใช้งานกับข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้ สัตว์
ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

2) ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ โครงสร้างระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ
ประปา และเครือข่ายการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3) ข้อมูลท่ีดินหรือสิทธิบนท่ีดิน ได้แก่ ขอบเขตกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น 

4) ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ข้อมูลของประชาชน การประกอบอาชีพ และการ
กระจายตัวของประชากร เป็นต้น 

 
4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หมายถึง กระบวนการหรือข้ันตอนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้งาน และ
ข้อมูลสําหรับสนับสนุนความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากน้ันยังเป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมให้ทํางานได้ดีข้ึน  

4.1 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
นักวิเคราะห์ระบบมีการใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ดังต่อไปน้ี 
1) การทําแบบจําลอง (Modeling) เป็นการจําลองแนวความคิดหรือกระบวนการ

ให้อยู่ในรูปแบบกราฟิก เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ 
นักเขียนโปรแกรม และผู้ใช้งานระบบ ตัวอย่างแบบจําลองท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 1) แบบจําลองธุรกิจหรือ
แบบจําลองความต้องการ (Business/Requirement Model) ใช้เพ่ืออธิบายสารสนเทศท่ีระบบต้อง
จัดเตรียมไว้ให้ 2) แบบจําลองข้อมูล (Data Model) ใช้อธิบายโครงสร้างของข้อมูล 3) แบบจําลอง
เชิงวัตถุ (Object Model) ใช้อธิบายข้อมูลและกระบวนการตามแนวความคิดเชิงวัตถุ 4) แบบจําลอง
เครือข่าย (Network Model) ใช้อธิบายการออกแบบและข้อตกลงในการเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคม 
และ 5) แบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ใช้อธิบายตรรกะท่ีนักเขียนโปรแกรมใช้ในการ
เขียนโค้ดโปรแกรม 



11 

 

2) การทําต้นแบบ (Prototyping) เป็นการทําระบบต้นแบบเพ่ือทดสอบ
แนวความคิด และตรวจสอบการทํางานของระบบ ต้ังแต่การนําเข้าข้อมูล การแสดงผล และส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้งานก่อนจะทําการพัฒนาระบบจริง  

3) เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Computer-Aided System 
Engineering : CASE) เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

4.2 วงจรในการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยท่ัวไป ประกอบด้วยข้ันตอนในการพัฒนาระบบซ่ึง

เรียกว่า วงจรในการพัฒนาระบบ 5 ระยะ ได้แก่ 
1) การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นการรวบรวมปัญหาหรือความ

ต้องการของผู้ใช้งานในการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม หรือพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ ทํา
การสํารวจเบ้ืองต้นและศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ตลอดจนวางแผนโครงการและการใช้งาน
ทรัพยากรต่างๆ  

2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ เพ่ือสร้างแบบจําลองความต้องการ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทําความเข้าใจระบบ 
และค้นหาข้อเท็จจริงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การทําแบบสํารวจ การตรวจสอบ
เอกสารท่ีใช้งานอยู่เดิม การสังเกต และการทําวิจัย จากน้ันพัฒนาเป็นเอกสารความต้องการของระบบ 
ซ่ึงบอกถึงความต้องการของผู้ใช้งาน ต้นทุน และผลประโยชน์ท่ีได้รับ ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบ 

3) การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการนําเอาความต้องการระบบท่ีได้
จากระยะการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นแบบจําลองต่างๆ เพ่ือออกแบบข้อมูล กระบวนการ และ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานระบบ 

4) การพัฒนาระบบ (System Implementation) ในระยะน้ีจะเป็นพัฒนาระบบ
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การจัดทําเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง และติดต้ังระบบเพ่ือใช้งานจริง และทําการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และประเมินระบบในด้าน
งบประมาณและผลประโยชน์ท่ีได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

5) การสนับสนุนระบบ (System Support) เป็นระยะท่ีระบบได้ถูกใช้งานจริง 
และอาจเกิดปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ดูแลระบบจะต้องทําการแก้ไข เพ่ิมเติมความสามารถของ
ระบบ และป้องกันระบบจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
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5. สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
5.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อมูล คํานวณจากสูตร 

�̅ = ∑ ��  

เม่ือ  �̅ แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

  ∑� แทน ผลรวมของค่าข้อมูลท้ังหมด 

  � แทน จํานวนข้อมูลท้ังหมด 
2) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ของข้อมูล คํานวณ

จากสูตร 

�. �. = 	�∑�
 − �∑�
��� − 1  

 เม่ือ   �. �.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  �  แทน ค่าข้อมูลแต่ละตัว 

  �  แทน จํานวนข้อมูลท้ังหมด 

  ∑�
  แทน ผลรวมของค่าข้อมูลแต่ละตัวยกกําลังสอน 

  �∑ �
 แทน ผลรวมของข้อมูลท้ังหมดในกลุ่มยกกําลัง 
สอง 

 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 ทรงกรด พิมพิศาล (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละท้องถ่ิน มาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบระบบ
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ด้านความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มีการออกแบบ
ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร ตลอดจนวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้ิงถ่ิน ทักษะ และความชํานาญการของ
คนในชุมชน และออกแบบการทํางานเป็น 2 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบข้อมูลด้านความชํานาญและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทําหน้าท่ีเชื่อมต่อระบบการทํางานในการบันทึก แก้ไข และสืบค้นข้อมูลตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 2) ระบบออกรายงานด้านความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทําหน้าท่ี
เชื่อมต่อระบบในการออกรายงานตามความต้องการและเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ระบบ จาก
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การทดสอบใช้งานและประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบโดยใช้แบบสอบถามได้ผลค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซ่ึงอยู่ในระดับดี  
 สายใจ ทันการ และคณะ (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือสํารวจ
แหล่งท่องเท่ียวทุกอําเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ และเพ่ือแสดงข้อมูลการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทุก
อําเภอในจังหวัดบุรีรัมย์โดยทํางานผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ประกอบด้วยฐานข้อมูล 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงเก็บข้อมูลพิกัดแหล่ง
ท่องเท่ียวและฐานข้อมูลเชิงบรรยายซ่ึงจัดเก็บรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง มีการ
ใช้แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตามลําดับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มประชากรจากประชากรท้ังหมดท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยสุ่มตัวอย่างตัวอย่างท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปโดยใช้ตารางของ ทาโร ยามาเน่ จํานวน 400 คน 
แล้วทําการสุ่มไปตามอําเภอต่างๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า จังหวัด
บุรีรัมย์มี 23 อําเภอ มีแหล่งท่องเท่ียวทุกอําเภอ  
 S. Anuchiracheeva, H Demaine, G. P Shivakoti and K. Ruddle (2003) ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง “Systematizing local knowledge using GIS: fisheries management in Bang 
Saphan Bay, Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบ วิเคราะห์ และแสดงผลองค์ความรู้
ท้องถ่ินเก่ียวกับการจัดการการทําประมงในพ้ืนท่ีอ่าวบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ตําแหน่ง เวลา เทคนิค
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการทําประมง และพันธุ์ปลาท่ีต้องการจะถูกบันทึกโดยใช้โปรแกรม Arcview 
(3.1) และแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบเชิงพ้ืนท่ีผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทํา
วิจัยน้ีถูกใช้ในการจัดการและวางแผนแนวทางการทําการประมงได้สะดวกข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
การนําเสนอทิศทางท่ีถูกต้องในการทําการประมงและการจัดการร่วมกันในชุมชน 
 
 




