
 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือ
จัดทําแผนท่ีแสดงข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีได้เลือกกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็น
ต้นแบบในการดําเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินการวิจัย ใน
ส่วนของบทท่ี 3 จะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ
วิจัยดังต่อไปน้ี  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในชุมชนท่ีมีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
ระบบ จํานวน 5 ท่าน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบจํานวน 63 
ท่าน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม การจัด
เวทีชาวบ้าน และสนทนากลุ่มย่อยเป็นวิธีการหลัก โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ภายใต้
สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปน้ี  
  2.1 การสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง
โดยผู้วิจัย กําหนดประเด็นท่ีจะรวบรวมข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ในส่วนประเด็นของ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการ
รวบรวมโดยได้กําหนดกรอบกว้างๆ ตามประเด็นท่ีต้องการศึกษา ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทําการ
วิเคราะห์โดยการนํามาสรุปเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.2 วิธีการจัดเวที ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดเวทีชาวบ้าน และสนทนากลุ่มย่อยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองออกมา
อย่างเปิดเผย ในขณะท่ีจัดเวทีความคิดเห็นของคนๆ หน่ึงในกลุ่มจะกระตุ้นให้คนอ่ืนๆ อยากพูด อยาก
แสดงความคิดเห็นออกมา โดยผู้วิจัยได้จัดเวทีกับประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจากการจัดเวทีทําให้ทราบถึง  
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ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา โดยข้อสรุปท่ีได้ในระยะแรกจะเป็นตัวกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมและการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติในครั้งถัดไป 
  2.3 แบบประเมินคุณภาพระบบ ในการวิจัยครั้งน้ีได้มีการใช้แบบประเมินคุณภาพ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยประเมินในส่วนของข้อมูลผู้ตอบ ความพึงพอใจด้าน
คุณภาพของเน้ือหา ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ความพอใจด้านการนําไปใช้ 
โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามในส่วนน้ีจะทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ี และค่าร้อยละ 
ประกอบการพรรณนา 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการวิจัยครั้งน้ีได้มีการใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยสอบถามในส่วนของข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเน้ือหา ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ ความพอใจด้านการนําไปใช้ ด้านความพึงพอใจโดยรวม โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
ในส่วนน้ีจะทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ี และค่าร้อยละ ประกอบการพรรณนา 
 

3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
  ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี คือ ข้ันตอนการเตรียมการวิจัย ข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัยตามกระบวนการบูรณาการฯ และข้ันตอนสรุปผล/วิเคราะห์ผล เพ่ือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
โดยรายละเอียดการดําเนินการวิจัยมีท้ังหมด 5 ระยะ ดังน้ี  

3.1 ระยะท่ี 1 ศึกษา สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการเก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
3.1.1 การศึกษาบริบทของชุมชน  
ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ศึกษาและสํารวจข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีวิจัย สํารวจ
โดยการสังเกต สอบถาม จากผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกน ซ่ึงการสํารวจจะ
ดําเนินการโดยนักศึกษาและคณะผู้วิจัยจะเข้าไปสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวบ้าน รวมท้ังสังเกตการณ์
กระบวนการผลิต การสรรสร้างชิ้นงาน ดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3.1 แสดงการศึกษาบริบทของชุมชน 
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3.1.2 ศึกษาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ภายในชุมชน  
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
และลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติตามจุดต่างๆ 
ภายในชุมชน โดยผ่านเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ และการพูดคุยพบปะกับผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และการ
เ ดินสํ ารวจและศึกษา จากการศึกษาไ ด้รวบรวมภู มิ ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชา ติ  เ พ่ื อ นํ า ไป ใช้ ในการอ นุรั ก ษ์ภู มิ ปัญญาวัฒนธรรม  ประ เพณี  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2  แสดงการศึกษาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ภายในชุมชน 
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3.1.3 จัดเวทีกลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

กิจกรรมการจัดเวทีกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนศึกษาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี 
และทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถ่ินไม่ให้สูญหาย ตัวแทนใน
ชุมชนร่วมเสนอภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ และควร
อนุรักษ์ไว้ และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณี จากคนในชุมชน เพ่ือ
นําไปจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ และถูกต้องของภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 แสดงการจัดเวทีและสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ระบบกับชุมชน 
 

3.2 ระยะท่ี 2 วิเคราะห์และออกแบบ ออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญา 
จากการศึกษาและเ ก็บรวบรวมข้อมูลใน พ้ืน ท่ี  คณะผู้ วิ จั ยไ ด้ ทําการจัดสร้ าง 

Decomposition Diagram, Context Diagram และ Data Flow Diagram Level 0 ออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลโดยทําการสร้างตาราง (Table) และจัดทําพจนานุกรม (Data Dictionary) ท่ี
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ดังน้ี  

3.2.1 วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 

ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายระเอียดของระบบงานดังน้ี



18 

 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 แสดง Decomposition ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1
8
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ภาพที่ 3.5 แสดง Context Diagram ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 

1
9
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ภาพที่ 3.6 แสดง Data Flow Diagram Level 0 ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 

2
0
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3.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและ
อธิบายรายละเอียดฐานข้อมูล จํานวน 5 ตาราง ดังน้ี 

โครงสร้างของฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยตารางท้ังหมด 5 ตาราง ดังน้ี  
ตารางท่ี 3.1  แสดงตารางข้อมูลท้ังหมดของระบบ 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือตาราง ชนิดตาราง รายละเอียด 

1 Admin (ผู้ดูแลระบบ) Master File เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
2 Wisdom (ภูมิปัญญา) Master File เก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
3 Type (ประเภทภูมิปัญญา) Reference File เก็บประเภทภูมิปัญญา 
4 Question (แบบประเมิน) Master File เก็บข้อมูลแบบประเมิน 
5 Assess (ผลการประเมิน) Transaction 

File 
เก็บข้อมูลผลการประเมิน 

 
 โครงสร้างของตารางข้อมูลในข้ันตอนน้ีเป็นการสร้างตาราง (Table) ท่ีสามารถนํามาใช้
ในการเก็บข้อมูลของระบบโดยเริ่มจากการจัดทําพจนานุกรม (Data Dictionary) ของระบบ เพ่ือ
นําไปกําหนดโครงสร้างทางกายภาพให้กับรีเลชันต่างๆ ว่าประเภทข้อมูลของแต่ละแอททริบิวต์ควร
เป็นอย่างไร มีขนาดเท่าใด และมีแอททริบิวต์ใดบ้างท่ีเป็นคีย์หลัก (Primary Key) รวมไปถึงการ
กําหนดการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลให้กับแอตทริบิวต์ด้วย ซ่ึงรายละเอียดของพจนานุกรม
ข้อมูลท่ีจัดทําข้ึน ดังน้ี 

 
D1 : admin (ผู้ดูแลระบบ)  
รายละเอียด : เก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
Primary Key : admin_id 

ตารางท่ี  3.2 แสดงรายละเอียดตารางผู้ดูแลระบบ 

ลําดับ ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนาด 
(ไบต์) 

คําอธิบาย ตัวอย่าง 

1 admin_id char (1) 1 รหัสผู้ดูแลระบบ 1 
2 admin_name varchar (20) 22 ชื่อผู้ดูแลระบบ พรวนา  รัตนชูโชค 
3 admin_user varchar (10) 12 ชื่อผู้ใช้ pornwana 
4 admin_pass varchar (10) 12 รหัสผ่าน 1234 
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D2 : wisdom (ภูมิปัญญา) 
รายละเอียด : เก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
Primary Key : w_id 

ตารางท่ี  3.3 แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลภูมิปัญญา 

ลําดับ ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนาด 
(ไบต์) 

คําอธิบาย ตัวอย่าง 

1 w_id char (1) 1 รหัสภูมิปัญญา 1 
2 w_name varchar (20) 22 ชื่อภูมิปัญญา การจ่อตอง 
3 w_expert varchar (50) 52 ชื่อผู้ให้ข้อมูล พ่อพัฆต์ สุภวงค์ 
4 w_address varchar (100) 102 ท่ีอยู่ภูมิปัญญา 196/1 ต.ช่อแล 
5 w_gis float (2,6)  พิกัด 19.148002,99.011482 
6 type_id char (1) 1 รหัสประเภท 1 
7 w_comment varchar (200) 202 คําอธิบายภูมิ

ปัญญา 
ภูมิปัญญาเก่ียวกับใบตอง 

8 w_detail Long Text 
(50000) 

50004 รายละเอียดภูมิ
ปัญญา 

การจ่อต๋อง คือการนํา
ใบตองสดไปทําการดังไฟ
เพ่ือให้ใบตองอ่อน ซ่ึงจะ
ใช้ ถุงทรายทับระหว่าง
การดังเพ่ือให้ความร้อน
ท่ัวถึงท้ังแผ่นโดยใบตองท่ี
อ่อนแล้ว น้ัน ชาวบ้าน
สามารถนําไปใช้ในการ
ห่อบุหรี่ย่อตอง หรืออาจ
มีคนมารับไปใช้ในการห่อ
กะละแม 

9 w_picture varchar (20) 22 รูปภูมิปัญญา Picture01.jpeg 
 
D3 : type(ประเภทภูมิปัญญา)   
รายละเอียด : เก็บข้อมูลประเภทภูมิปัญญา 
Primary Key : type_id 

ตารางท่ี 3.4  แสดงประเภทภูมิปัญญา 

ลําดับ ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนาด 
(ไบต์) 

คําอธิบาย ตัวอย่าง 

1 type_id char (1) 1 รหัสประเภท 1 
2 type_name varchar (20) 22 ประเภทภูมิ

ปัญญา 
อาหาร 
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D4 : question(แบบประเมิน) 
รายละเอียด : เก็บข้อมูลแบบประเมิน 
Primary Key : q_id 

ตารางท่ี  3.5 แสดงรายละเอียดตารางการประเมิน 

ลําดับ ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนาด 
(ไบต์) 

คําอธิบาย ตัวอย่าง 

1 q_id char (1) 1 รหัสคําถาม 1 
2 q_name varchar (20) 22 ชื่อคําถาม ใช้งานง่าย 

 
D5 : assess(ผลการประเมิน) 
รายละเอียด : เก็บข้อมูลผลการประเมิน 
Primary Key : ass_id 

ตารางท่ี  3.6 แสดงรายละเอียดตารางผลการประเมิน 

ลําดับ ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนาด 
(ไบต์) 

คําอธิบาย ตัวอย่าง 

1 ass_id char (1) 1 รหัสการตอบ 1 
2 q_id char (1) 1 รหัสคําถาม 1 
3 ass_answer varchar (10) 12 ตัวเลือก 5,4,3,2,1 

 
3.3 ระยะท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 

ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 
การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ Xampp ในการจําลองเครื่องเป็น
เซิร์ฟเวอร์ เพ่ือทดสอบการทํางานของระบบ ใช้ Google Map API ในการสร้างแผนท่ีแสดงพิกัดท่ีต้ัง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7 แสดงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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3.4 ระยะท่ี 4 ติดต้ังและทดลองใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
การวิจัยครั้งน้ี เม่ือได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อัพโหลดข้ึนเซิร์ฟเวอร์ นําไป

ทดลองใช้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานท่ัวไป อีกจํานวน 63 คน และ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสอบถามรับฟังปัญหาจากการใช้
งานระบบเพ่ือนําไปปรับแก้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 แสดงการทดลองใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

3.5 ระยะท่ี 5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล  
เม่ือนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และทําการประเมินผล

การใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน้ัน ทางคณะผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีทดลองใช้งานระบบ คณะผู้วิจัยได้นําผลมาปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากน้ันจึง
สรุปผลการศึกษา จัดทํารายงานผล คู่มือการใช้งาน และวางแผนการส่งมอบงานให้กับทางเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ท่ีสนใจ 
นักท่องเท่ียว และผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีวิจัย 




