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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือจัดการขอมูล                            

ภมูปิญญาทองถิน่ โดยแบงขัน้ตอนการดาํเนนิงานวจิยัออกเปน 5 ระยะ ไดแก 1) ศกึษาสภาพบรบิทของชมุชน  
2) วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมลู 3) พฒันาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL                     
ในการจดัเก็บฐานขอมลู ใช Google Map API ในการแสดงผลขอมลูบนแผนท่ีออนไลน 4) ทดลองใชงานระบบ และ                           
5) สงมอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหกับชุมชน กลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมผู ใหขอมูลดาน                      
ภมูปิญญาทองถิน่ 12 ทาน ไดมาโดยการคัดเลอืกแบบเจาะจง ผูเช่ียวชาญประเมินประสิทธภิาพดานการทํางาน                            
ของระบบ จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และผูใชงานระบบจํานวน 63 ทาน ไดมา                         
โดยวิธีสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสัมภาษณแบบมีโครสราง  แบบสอบถาม 
แบบประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ แบบประเมินความพึงพอใจระบบ วิเคราะหขอมูล                   
โดยสถิติพรรณนา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบขอมูลภูมิปญญา จํานวน 12 ภูมิปญญา 
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนําเสนอขอมูล                               
ในรูปของภาพน่ิง ขอความ ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ แสดงตําแหนงท่ีตั้ง ภาพประกอบของแหลงความรู                                   
ดานภมูปิญญาทองถิน่ สวนของผูดแูลระบบสามารถจดัการขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ได และไดผานการประเมนิ
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ประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 4.38)                         

สวนผลการประเมินความพึงพอใจระบบของผูใชงานอยูในระดับพึงพอใจมาก (   = 3.97)  

คําสําคัญ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

Abstract
 The objectives of this research were to develop the geographic information system for                

local wisdom management. The research methodology is divided into five phases as follows;                          

1) studying the community context, 2) analyzing and designing the information system and database 

system, 3) implementing the system using PHP as a programming language, MySQL as the                            

database management system and Google Map API technology for representing information                        

on the online map 4) testing the system and 5) delivering the geographic information system to 

community. The studied sample groups consist of 12 informants of local wisdoms using the                        

purposive sampling method, five experts as quality assessment samples using the purposive             

sampling method and 63 user samples using the simple random sampling method. The research 

instruments are 1) structured interview form 2) questionnaire 3) systematic quality assessment from 

and 4) satisfaction assessment form. The data were analyzed by descriptive statistic, means                       

and standard deviation.  The research results reveal that there have been 12 local wisdoms.                       

The geographic   information system for local wisdom management can represent the local wisdom 

information  in photos, texts, geographic database. The information (i.e., local wisdom locations 

and photos) can be represented on the online map. The system administrator can manage                              

the local wisdom information through the system. The geographic information system for local 

wisdom management, which is evaluated by the experts, passed the assessment in high level                    

(   = 4.38). Similarly,  the result of satisfaction assessment of users is also at high level                               

(   = 3.97).
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บทนํา
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีประวัติศาสตรอันยาวนานโดย มีการพบหลักฐานโบราณวัตถุ                        

เครื่องถวยชามและของใชที่มีอายุอยูในสมัยลานนา ประมาณ 500-600 ปมาแลว แสดงถึงความเปนชุมชน

เกาแก มีภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาเปนเวลายาวนาน มีสถานที่สําคัญ ไดแก                     

วัดอรัญญวิเวก วัดบานเดนสะหรีศรีเมืองแกน พิพิธภัณฑแหลงเตาอินทขิลเมืองแกน เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 

ชมุชนมีกจิกรรมท่ีมคีวามสําคญัและสืบทอดมาเปนเวลายาวนาน ไดแก พธิฟีอนบวงสรวงพระเจาสามฝงแกน 

ประเพณีเดอืน 8 เขา 9 ออก ประเพณีใสขนัดอกบูชาเสาอินทขิลเมอืงแกน และพิธบีวงสรวงดวงพระวิญญาณ

พระเจาสามฝ งแกน นอกจากน้ีชุมชนยังไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                                       

ไดแก กิจกรรมหนาวนี้ที่เมืองแกน และกิจกรรมนั่งงัวลอ ผอเมืองแกน ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอ

ความเปนอยูของคนในชุมชนเปนอยางมากชวยใหสมาชิกในชุมชนดํารงชีวติอยูรวมกันอยางสงบสุข   มกีารสราง                   

สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับ                            

ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสังคมภายนอก (Jaiman, 1996) นอกจากนั้นยังทําใหเกิด                                      

ความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชนอีกดวย 

 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทํางาน

เกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ                             

กับตําแหนงในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห                     

ดวย GIS ขอมูลเหลานี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมาย ใชงานไดง าย                                

(Geo-Informatics Center for Thailand, 2019) ในปจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร มีการนํามา

ประยุกตใชในงานดานตาง ๆ เชน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดานการจัดการทรัพยากรเกษตร                         

ดานการจดัการสิง่แวดลอม การวางผงัเมอืง ดานการจดัการ  ดานการทองเทีย่ว ดานงานวจิยัทีม่กีารนาํระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในจัดการขอมูล อาทิ งานวิจัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการ                  

การทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี (Pleerux, 2013) พบวา สามารถใชในการคนหาเสนทางการทองเที่ยว 

วางแผนการเดินทางทองเที่ยวได และยังมีงานวิจัยรูปแบบการเผยแพรแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

ออนไลน เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Panurag, Arreerard, Kukanok & Jinjo, 2016)                          

พบวา ปราชญชาวบานมีความยอมรับในเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด และผูใชงานมีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด

 จากการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง                        

จงัหวดัเชยีงใหม และพืน้ทีใ่กลเคยีงทีไ่ดรบัความนยิม พบวา มแีหลงเรยีนรูดานภูมปิญญาทองถิน่ทีค่วรอนรุกัษ

กระจายอยูภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนภูมิปญญาท่ีไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ                 

อยูในตัวบุคคลที่ผานการสั่งสม ปฏิบัติสืบทอดกันมา สอดคลองกับงานวิจัยของ Klomthongjaroen (2017) 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหม                         

ที่พบวาควรมีการเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นไวในรูปความรูที่จัดแจง เชน การจัดทําในรูปแบบสื่อตาง ๆ 
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เมื่อทําการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ระบบนําเสนอขอมูล

ภมูปิญญาในรปูของภาพนิง่ ขอความ ฐานขอมลูเชงิพ้ืนที ่แสดงตาํแหนงทีต่ัง้ แสดงแผนที ่และสามารถเลอืก

เสนทางการเดินทางไปยังแหลงความรู ดานภูมิปญญา ซึ่งหลักฐานและกิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน                                

จะเห็นไดวาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาน้ัน มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรแกการศึกษา และอนุรักษ                                    

ไวใหกับลูกหลาน คณะวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูล

ภูมิปญญาทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวทาง                    

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ                       

ใหมกีารใชประโยชนอยางย่ังยนื  โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงตําแหนงที่ตั้งของแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา 

เพื่อชวยใหผูใชระบบหรือผูสนใจสามารถมองเห็นพิกัดและสถานที่ตั้งของแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น                          

พรอมกบัแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัขอมลูภูมปิญญาทองถิน่ตามทีผู่ใชระบบตองการนาํเสนอบนระบบแผนที่

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการเขาไปศึกษาขอมูลตาง ๆ นอกจากน้ีผูใชงานยังสามารถเพ่ิม ลบ                 

และแกไขขอมูลพิกัดของสถานที่ตาง ๆ ได สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ                        

ทางภูมิศาสตร จัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมการอนุรักษความรูดังกลาวอยางย่ังยืน                                   

อนัจะเปนประโยชนตอชุมชนท่ีมฐีานขอมลูสาํหรบันําเสนอแหลงเรียนรูดานภมูปิญญาทองถ่ิน และการวางแผน

จัดเสนทางสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักทองเที่ยว

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม  
 1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนระบบสารสนเทศ                    

ที่เก็บรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลท่ีสามารถระบุพิกัดตําแหนง โดยมีการใชเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการ                      

ในการรวบรวม นําเขาขอมูล จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถเรียกใชโดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ                   

แสดงผลตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนรปูแบบทีม่กีารอางอิงเชงิพกิดัพืน้ที ่(Geo-Informatics Center for Thailand, 2019) 

  Tangarn (2015, 1-2) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยว                              

จังหวัดบุรีรัมยดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดใหความเห็นเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ                               

สื่ออิเล็กทรอนิกส ผานเว็บแอปพลิเคชันวาสามารถตอบสนองตอผู ใชงาน โดยสามารถเพิ่มเติมและ                                  

ปรับแกเน้ือหาใหทันสมัย และสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีออนไลนที่สามารถเขาถึงและใชประโยชน      

ไดสะดวกมากย่ิงขึ้น
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 2. ภูมิปญญาทองถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง พื้นฐานความรู ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนความสามารถใน                    
การแกไขปญหาตาง ๆ โดยอาศัยประสบการณที่สั่งสมกันมา เพื่อปรับตัวและดํารงชีพในพ้ืนที่ที่ตั้งถิ่นฐาน                 
มกีารพฒันา สบืทอดกนัมา และมกีารแลกเปลีย่นความรูดงักลาวกับกลุมหรอืชมุชนอืน่ ๆ  โดย Jaiman (1996) 
ไดกลาวถงึ ความสาํคญัของภูมปิญญาทองถิน่วาชวยสรางสมดุลระหวางคนและธรรมชาติแวดลอม ใหสามารถ
ดาํรงชวีติและอยูรวมกันอยางสงบสขุ และสรางความภูมใิจใหกบัคนในชุมชน
  งานวิจัยของ Chaipattanametee (2018) ไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยใน                            
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาพบวาองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นมีอยู เฉพาะตัวปราชญชาวบาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง                                        
มีการพัฒนาปรับปรุงจนเกิดความชํานาญ และถายทอดความรูใหชุมชนโดยไมมีการเก็บรวบรวมไวเปน                  
หมวดหมูและเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                              
ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัการพฒันารปูแบบการเผยแพรแหลงการเรยีนรูภมูปิญญาทองถิน่ออนไลน เครอืขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (Panurag, Arreerard, Kukanok & Jinjo, 2016)  ซึง่พบวา รปูแบบ                                 
การเผยแพรแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นออนไลนมีความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมและเผยแพร                              

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 3. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เปนวิธีการท่ีใชการพัฒนาระบบสารสนเทศ                              
ขึ้นมาใหมหรือแกไขระบบสารสนเทศทีมีอยู เดิมใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการของผูใชงาน 
กระบวนการสําคัญในการวิเคราะหระบบ คือ การคนหาและรวบรวมความตองการของระบบสารสนเทศ                     
นํามาวิเคราะห และใชเปนแนวทางในออกแบบระบบสารสนเทศรวมถึงฐานขอมูลท่ีใชในการเก็บขอมูล                  
ตลอดจนสวนตอประสานของผูใช โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ                         
ไดแก แผนภาพตาง ๆ ที่อยูในภาษายูเอ็มแอล แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล พจนานุกรมขอมูล 
เปนตน เพื่อชวยใหการสื่อสารระหวางผูพัฒนาโปรแกรมและผูใชงานระบบสามารถเขาใจกันไดงายยิ่งข้ึน 
  การพฒันาระบบสารสนเทศมรีะยะหรอืขัน้ตอนซึง่เปรยีบเสมอืนกบัวงจรชวีติของระบบสารสนเทศ 
ดังนี้ 1) ระยะวางแผน 2) ระยะวิเคราะหระบบ 3) ระยะออกแบบระบบ 4) ระยะสรางหรือพัฒนาระบบ และ 
5) ระยะสนับสนุนระบบ ซึ่งนักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จะตองทําความเขาใจและดําเนินการตาง ๆ  
ในแตละระยะหรอืขัน้ตอน เพือ่ใหไดมาซึง่ระบบสารสนเทศทีม่คีณุภาพและตรงกบัความตองการของผูใชงาน 
(Rosenblatt, 2014) 
  ดานการเก็บรวบรวมขอมูลในฐานขอมูลและการแสดงผลบนแผนที่นั้นพบวามีงานวิจัยของ                        
Phimphisan (2014, 79-91) ไดทําการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานความชํานาญ                       
และภูมิป ญญาทองถิ่น  ในจังหวัดกาฬสินธุ   โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อ  ศึกษาและรวบรวมข อมูล                                                      
ภมูปิญญาทองถิน่ในแตละทองถิน่ มาวเิคราะหและออกแบบตนแบบระบบฐานขอมลูภมูศิาสตรดานความชํานาญ                  
และภมูปิญญาทองถิน่ในจงัหวดักาฬสนิธุ โดยไดออกแบบฐานขอมลูและแสดงผล โดยประยกุตใชเทคโนโลยี 

Google Maps API จากผลการวิจัยพบวา Google Maps API สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน                            

กับงานดานการจัดการภูมิปญญาทองถ่ินได 
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  นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยของ Chormuan, Jaidee & Kasetphisit (2014, 49-60)                                   

เรื่องการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับการทองเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชวยเหลือ                           

นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยตรวจสอบขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว                  

กอนตัดสินใจเลือกรายการทองเที่ยว เพ่ือจัดเรียงสถานท่ีและจําลองเสนทางท่ีสั้นที่สุดกอนการเดินทาง                        

เพื่อชวยลดคาใชจาย และระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงการระบุตําแหนงของนักทองเท่ียวในขณะ                            

การเดินทาง ทําใหเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองตามเวลาที่กําหนด ในงานวิจัยนี้                                 

จงึประยกุตใช Google Maps API ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพือ่จัดการขอมูลภมูปิญญาทองถ่ิน                             

โดยใชชองทางการติดตอสื่อสารกับผูใชงานผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใหผูใช

สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายจากอุปกรณที่หลากหลาย

วิธีการวิจัย
 1. ระยะศึกษาสภาพบริบทของชุมชน
  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง                     

จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 12 ทาน โดยคัดเลือก                                  

กลุมตัวอยางแบบเจาะจงซ่ึงเลือกเฉพาะผูที่มีความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนที่ และมีความสมัครใจเขา

รวมโครงการวิจัย 

  1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
   1.2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการเก็บขอมูลผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา

ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีแนวคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ลักษณะขององคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.2.2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 

            สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยจําแนก                  

ตามเพศ อายุ สถานะ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของภูมิปญญา 

ความเปนมา ขั้นตอนการผลิตภูมิปญญา ตําแหนงที่ตั้งขอมูลภูมิปญญา การถายทอดความรู 

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   ผูวจิยัไดลงพ้ืนทีท่ัง้ 2 ตาํบล ไดแก ตาํบลชอแล และตาํบลอนิทขลิ การเกบ็รวบรวมขอมลู 

ทมีผูวจิยัไดสมัภาษณกลุมตวัอยางเจาของภูมปิญญา จาํนวน 12 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

เพื่อเก็บขอมูลทั่วไป ลักษณะขององคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น จากนั้นลงพื้นที่เก็บขอมูลอีกครั้ง                             

ดวยแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของภูมิปญญา ความเปนมา ขั้นตอน การถายทอด               

ความรู และบันทึกภาพขั้นตอนการผลิตภูมิปญญาทองถิ่น

  1.4 การวิเคราะหขอมูล
   นําขอมูลที่ไดจากสัมภาษณและแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการ

วิเคราะหเนื้อหาและสรุปประเด็น
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 2. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ ศกึษาความเปนไปไดในพัฒนาระบบใหม รวบรวมความตองการของระบบสารสนเทศ โดยการออกแบบ 

Use Case Diagram เพื่อแสดงหนาที่ของระบบสารสนเทศ ออกแบบ Sequence Diagram เพื่อแสดงใหเห็น

ถึงการปฏิสัมพันธระหวางอ็อบเจกตของคลาส และออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อแสดงรูปแบบการจัดเก็บ

ขอมูล และความสัมพันธของขอมูล

 3. พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL ในการจัดเก็บฐานขอมูล ใช Google Map 

API ในการแสดงผลขอมูลบนแผนที่ออนไลน 
  ขัน้ตอนการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรจดัการขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ พฒันา

ดวยภาษา PHP ใชฐานขอมูล MySQL โดยพัฒนาระบบตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบระบบไว และ                              

ไดนาํเทคโนโลยี Google Map API มาประยกุตใชในการแสดงตําแหนงท่ีตัง้ของแหลงขอมูลภมูปิญญาทองถ่ิน 

การแสดงแผนท่ีเสนทางของแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว               

นําระบบที่พัฒนา อัปโหลดไปยังเซิรฟเวอร และทดสอบการทํางานของระบบใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว                  

จากน้ันตรวจสอบขอผิดพลาดของระบบ และแกไขระบบใหเสร็จสมบูรณ 

 4. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ
       4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
                     ประชากร ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่มีความรู                        

ความเขาใจและใหขอมูลในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมตัวอยาง ไดแก                      

ผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบสารสนเทศ จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการคัดเลือก

แบบเจาะจงโดยคัดเลอืกจาก อาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร ซึง่จบการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือมตีาํแหนง

ทางวิชาการทางดานคอมพิวเตอร ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ เพื่อใชประเมินคุณภาพระบบจาก                 

ผูเชี่ยวชาญ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราสวน 5 ระดับ ใหความสอดคลอง

และครอบคลุมเนื้อหาของระบบสารสนเทศ นําแบบประเมินประสิทธิภาพท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญทํา               

การตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.9 แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ                          

กลุมตัวอยาง

  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไปใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 ทาน ทดลองใชงานระบบ และผูเชี่ยวชาญไดประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบโดยใช                  

แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
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  4.4 การวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวดัประสิทธภิาพการทาํงานของระบบ

ตามเกณฑ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด

 5. การประเมินความพึงใจระบบของผูใชงาน 

                5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง                  

จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูใชงานระบบจํานวน 63 ทาน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย ทําการสุม                

ใหกระจายทั้ง 2 ตําบล ไดแก ตําบลชอแล และตําบลอินทขิล  

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
   แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมตีอระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรจดัการขอมูลภูมปิญญาทองถ่ิน 

สอบถามความพึงพอใจดานคุณภาพของเน้ือหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ดานการนําไปใช และ                 

ความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)                                 

ซึ่งมีระดับมาตราสวน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด นําแบบสอบถาม                                

ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดเทากับ 0.9 แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากน้ันจึงนําแบบสอบถาม                  

ความพึงพอใจที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง

  5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
   นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผานการประเมิน             

โดยผูเช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางในชุมชน จํานวน 63 ทาน ทดลอง                 

ใชงานระบบสารสนเทศ และกลุมตัวอยางไดประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ โดยใชแบบประเมิน

ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

  5.4 การวิเคราะหขอมูล
   วิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในแปลความการประเมินระดับ                

ความพึงพอใจตามเกณฑ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่น
  จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาบริบทของชุมชน โดยใชแบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง และแบบสอบถาม

ขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นภายในชุมชน พบภูมิปญญาที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ                                     

อยูในตัวบุคคลท่ีผานการส่ังสม ปฏิบัติสืบทอดกันมา ภูมิปญญาภายในพ้ืนที่มีอยูหลายดานท่ีเกี่ยวกับ                     

วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติกระจายอยูภายในชุมชน
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  ขอมูลดานภูมิปญญาภายในชุมชน ซึ่งกระจายอยูตามจุดตาง ๆ ภายในชุมชนเทศบาลเมือง                   

เมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ ภูมิปญญาสานสุมไก ภูมิปญญาสานกวย (ตะกรา) 

ภูมิปญญาทําจิ้นสม ภูมิปญญาสีเทียน ภูมิปญญาการเขียนอักษรลานนา ภูมิปญญาสุมตาขาย (สุมไก) 

ภมูปิญญาโคมไฟ 700 ป   ภมูปิญญาตุมใสปลาไหล ภมูปิญญาปราสาทศพ ภมูปิญญาตุกตาชาวนา ภมูปิญญา

เหรียญโปรยทาน ภูมิปญญายาตมแกริดสีดวงทวารหนัก

ภาพที่ 1: แสดงการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

 2. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 

  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

ผู วิจัยสรางโดยนําขอมูลจากการศึกษาบริบทชุมชน การรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนที่                                       

จากนัน้วิเคราะหและออกแบบระบบ จดัทาํ Use Case Diagram, Sequence Diagram และออกแบบฐานขอมลู  

 
ภาพที่ 2: Use Case Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
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 จากภาพที ่2 ผูดแูลระบบจะเปนผูนาํเขาขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ทีไ่ดจากการสาํรวจภายในพืน้ทีว่จิยั 

ซึ่งจะตองดําเนินการล็อกอินเขาสูระบบกอนจึงจะมีสิทธ์ิดําเนินการตาง ๆ ได จากน้ันผูดูแลระบบสามารถ

ดาํเนนิการเพิม่ แกไข ปรบัปรงุ และลบขอมลูภมูปิญญาทองถิน่เขาสูระบบฐานขอมลู จากนัน้ระบบจะประมวลผล

และแสดงขอมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศใหกับผูใชระบบตามเงื่อนไขท่ีผูใชระบบตองการ

  

ภาพท่ี 3: Sequence Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในสวน

                   ของผูดูแลระบบ

 จากภาพที ่3 เมือ่ผูดแูลระบบคลกิเขาสูระบบ และกรอก Username/Password ทีห่นาจอเขาสูระบบ 

ระบบทําการตรวจสอบขอมูลผู ดูแลระบบจากฐานขอมูล เม่ือขอมูลผู ดูแลระบบถูกตองก็จะแสดงผล                              

การเขาสู ระบบท่ีตรวจสอบแลวแจงกลับไปยังผู ดูแลระบบ เมื่อผู ดูแลระบบจัดการขอมูลภูมิปญญา                              

ระบบทําการบันทึก เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลภูมิปญญาลงฐานขอมูล และระบบจะแสดงผลการจัดการขอมูล

ภูมิปญญาทางหนาจอแสดงผลของผูดูแลระบบ
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  ภาพที่ 4: Sequence Diagram ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในสวน

                  ของผูใชงานระบบ

   

 จากภาพที่ 4 เมื่อผู ใชงานระบบเลือกหมวดขอมูลภูมิปญญา และเลือกขอมูลภูมิปญญา                                  

ระบบจะทําการดึงขอมูลภูมิปญญาจากฐานขอมูลมาแสดงผลตามที่ผู ใชเลือกทางหนาจอ สําหรับสวน                                   

ของเสนทาง เม่ือผูใชเลือกขอมูลภูมิปญญา ระบบจะทําการสรางเสนทางและแผนที่แลวแสดงเสนทาง

ภูมิปญญาและแผนท่ีออกมาทางหนาจอผูใช เมื่อผู ใชเลือกเมนูแบบสอบถาม ระบบจะแสดงหนาจอ

แบบสอบถาม และเมือ่ผูใชตอบแบบสอบถามลงฐานขอมูล ระบบทําการแสดงผลการตอบแบบสอบถามออก

มาทางหนาจอของผูดูแลระบบ

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมปิญญาทองถิ่น
  พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP ใช MySQL ในการจัดเก็บฐานขอมูล ใช Google Map API                     

ในการแสดงผลขอมูลบนแผนที่ออนไลน ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูล                           

ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนําเสนอขอมูลในรูปของภาพน่ิง ขอความ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แสดงตําแหนงที่ตั้ง 

ภาพประกอบของแหลงความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน สวนของผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูล                          

ภูมิปญญาทองถิ่นได
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ภาพที่ 5: แสดงหนาหลักของระบบ

 

ภาพที่ 6: แสดงหนาพิกัดแหลงขอมูลภูมิปญญาพรอมรายละเอียด
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

 4. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบและการประเมินความพึงใจระบบ
ของผูใชงาน
  4.1 การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ  

ตารางท่ี 1

แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ

 x̄  S.D.  

1.  4.24 0.53  
2.  4.31 0.55  
3.  4.45 0.54 
3.  4.53 0.62  

 4.38 0.56  

 จากตารางที่ 1 เปนผลการประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผู เชี่ยวชาญ                                     

ซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของเน้ือหา ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

ดานการโตตอบปฏิสัมพันธกับผูใช และดานการนําไปใชประโยชน โดยมีคาเฉล่ียผลการประเมินเปน 4.38 
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และมคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเปน 0.56 อยูในเกณฑพงึพอใจมาก มผีลการประเมนิสูงสดุในดานการนาํไป

ใชประโยชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลการประเมินเปน 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.62 

  4.2 การประเมินความพึงใจระบบของผูใชงาน
   เมื่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาแลวเสร็จ                      

และผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยแลว จากนั้นทีมผูวิจัยนําระบบที่พัฒนามาทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 63 คน ผูใชงานใหความสนใจระบบ และวิธีการใชงานเปนอยางดีซึ่งสังเกตจากการ                     

ใหความสนใจในการคลิกเลือกแหลงเรียนรู และใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดี                                

สนใจการแสดงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในแผนที่ และสามารถเลือกเสนทางระหวางแตละภูมิปญญา                     

จําลองเสนทางท่ีสั้นที่สุดกอนการเดินทาง รวมถึงระบุตําแหนงของผูสนใจขณะเดินทาง เหมาะสมกับ                           

การเดินทางไปยังแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังยังใหรายละเอียดของเจาของภูมิปญญา                     

ขอมูลติดตอ ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ขั้นตอนการสราง รวมทั้งความเปนมาของภูมิปญญาเหลานั้น

แกผูใชงานเปนอยางดี และเก็บรวบรวมความพึงพอใจการใชงานระบบ  ไดผลการประเมินความพึงพอใจ                  

การใชงานระบบ ดังตารางที่ 2

 x̄  S.D.  
.  

1.1 4.13 0.65 
1.2 4.00 0.67 
1.3  4.05 0.60 
1.4  3.97 0.76 
1.5  3.94 0.71 

ตารางท่ี 2 

แสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูใชระบบ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 97

 x̄  S.D.  

ตารางท่ี 2 

แสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูใชระบบ (ตอ)

.    
2.1   3.75 0.87 
2.2 3.92 0.74 
2.3    3.98 0.70 
2.4 3.89 0.89 
2.5 3.98 0.79 
2.6   3.87 1.02 
2.7 3.94 1.04 
3.   
3.1 3.97 0.76 
3.2 4.17 0.70 
3.3 4.13 0.79 
4.   
4.1  4.02 0.72 
4.2  3.84 0.80 
4.3 3.94 0.73 

 3.97 0.77  

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร                            

เพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน พบวามีคาเฉล่ียผลการประเมินโดยรวมทุกดานเปน 3.97 และ                                                

สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเปน 0.77 ซึ่งอยูในเกณฑพึงพอใจมาก โดยมีผลการประเมินระดับความมีประโยชน

ของระบบสารสนเทศซ่ึงอยูในดานการนําไปใชประโยชน มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ

ระดับการประยุกตใชระบบสารสนเทศซ่ึงอยูในดานการนําไปใชประโยชน และความสะดวกในการเช่ือมโยง

ขอมูลภายในเว็บไซต ซึ่งอยูในดานคุณภาพของเนื้อหา
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  4.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
         ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบ คือ ใหเพ่ิมการแสดง                                 
รายละเอียดของภูมปิญญา และแสดงภาพรวมของพิกดัทัง้หมดของภูมปิญญาในพ้ืนทีว่จิยั  ดานขอเสนอแนะ
ในการใชงานระบบ คือ ควรนําเอาระบบที่พัฒนาเผยแพรใหกับผูสนใจ หรือนักเรียนในชุมชน เพื่อเปน                        
แหลงเรียนรูเรือ่งภูมปิญญาทองถ่ิน ควรใหชมุชนมีสวนรวมในการเพ่ิมขอมูลภมูปิญญาทองถ่ิน เพือ่เปนขอมูล
ในการอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินตอไป ควรเผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชนเพ่ิมเปนเสนทาง                 
การทองเที่ยวดานภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ควรพัฒนาตอในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ
สมารทโฟน เมื่อตองการใชงานใหเลือกใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด เพื่อการเรียก
ใชงานระบบไดสะดวก และรวดเร็วมากย่ิงขึน้อกี ไมตองใชงานผานทางโปรแกรมเบราวเซอร ควรขยายเขตพืน้ที่
ของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังขอมูลอื่น ๆ ที่มีอยูภายในชุมชน เพ่ิมสวนจัดการผลิตภัณฑสินคาของชุมชน               
เพิ่มชองทางในการซื้อขายสินคาใหกับชุมชน ก็ทําใหไดระบบท่ีมีความสมบูรณมากขึ้น ระบบสามารถพัฒนา
ในสวนการนําเสนอขอมูลรายละเอียดภูมิปญญาทองถิ่นดวยการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code)                                    
หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ รวมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ                       
สามารถตอยอดใหเปนระบบการจัดการความรู โดยเพิ่มการจัดทําในรูปแบบส่ือตาง ๆ ที่รวบรวมองคความรู
ดานภูมิปญญาทองถิ่นไวสําหรับสนับสนุนการถายทอดความรูใหกับเยาวชนรุนใหม และแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางชุมชน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การนําระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรเพ่ือจดัการขอมลูภมูปิญญาทองถิน่ไปใหกลุมตวัอยางในชุมชน

ทดลองใช พบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดี สนใจการแสดงขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่นในแผนที่ และสามารถเลือกเสนทางระหวางแตละภูมิปญญา จําลองเสนทางที่สั้นที่สุด                  

กอนการเดินทาง รวมถึงระบุตําแหนงของผูสนใจขณะเดินทาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ Chormuan,                      

Jaidee  &  Kasetphisit (2014) ที่พัฒนาแอนดรอยดแอพพลิเคชั่นสําหรับการทองเที่ยว กรณีศึกษา                                

จังหวัดกาญจนบุรี ระบบที่พัฒนาเหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนในชุมชน และผูที่สนใจกิจกรรม

การศึกษาหาความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผลลัพธของระบบท่ีแสดงในรูปของแผนท่ีเปนการแสดงเสนทาง             

ที่สั้นที่สุดจากตําแหนงของแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้น                

ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน โดยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเม่ือนําระบบไป

ใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผูใชงานใหความสนใจในแหลงความรู และวิธีการใชงานเปนอยางดีซึ่งสังเกตจาก

การใหความสนใจในการคลกิเลอืกแหลงเรยีนรู ทัง้นีเ้นือ่งจากระบบทีพ่ฒันาไดผานการวเิคราะหและออกแบบ

ระบบ การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ ดานการนํา

ไปใช และผานการปรับปรุงทําใหระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ ใชงานงาย สะดวก และผลการประเมิน                     

ความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Phimphisan (2014) เรื่อง การศึกษา
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และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ิน ในจังหวัดกาฬสินธุ                          

ระบบชวยสนับสนุนการทํางาน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และยังสอดคลองกับ                   

งานวิจัยของ Khamwachirapithak, Maruekarajtinplaeng & Khamwachirapithak (2016) เรื่อง การจัดทํา

ฐานขอมูลสารสนเทศภมูศิาสตรเพือ่การพฒันาเครอืขาย OTOP และแหลงทองเทีย่วในเขตรมินํา้ อาํเภอเมอืง

และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สามารถจัดทําฐานขอมูล พรอมแสดงแผนท่ี เปนแหลงรวบรวมขอมูล

และสงเสริมการประชาสัมพันธขอมูล หรือผลิตภัณฑในชุมชน เม่ือสอบถามผูใชงานระบบ ผูใชงานเห็นวา

ระบบมีลักษณะการใชงานท่ีงาย แสดงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไดครอบคลุมเปนไปตามความตองการ                              

ของผูใชงาน และเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนในชุมชนได

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายใหความสนใจระบบเปนอยางดีเนื่องจากสามารถ              

ใชงานไดงาย เหมาะสมกับการเดินทางไปยังแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังยังใหรายละเอียด

ของเจาของภูมิปญญา ขอมูลติดตอ ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ขั้นตอนการสราง ทั้งความเปนมา                 

ของภูมิปญญาเหลานั้นใหกับผูใชงานเปนอยางดี 

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีการกระจายตัวอยูในพ้ืนที่ และยังไมมีการเก็บรวมรวม

ตําแหนง แสดงพิกัดแผนที่ของแหลงความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เม่ือจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร                  

เพื่อจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน มีการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบ                

นําเสนอขอมูลภูมิปญญาในรูปของเว็บไซต แสดงภาพสถานท่ี ตําแหนงของท่ีตั้งของแหลงความรู                                   

ดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และระบบสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตรเพือ่จดัการขอมลูภมูปิญญาทองถ่ิน ไดผานการประเมินจากผูเชีย่วชาญโดยมีคาเฉล่ียเทากบั 4.38                     

ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการประเมินผลความพึงพอใจจากผูใชงานตอระบบที่พัฒนาข้ึน                  

โดยผลการประเมนิภาพรวม  มคีาเฉลีย่เทากบั 3.97 ซึง่มคีวามเหมาะสมอยูในระดบัมาก โดยระบบฯ ทีพ่ฒันา

สามารถแสดงแผนท่ีการเดินทางไปยังแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถเลือกแหลงเรียนรู                                 

ภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการรวมทั้งแสดงเสนทางการเดินทางระหวางภูมิปญญาที่เลือกได

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใชประโยชน มดีงันี ้1) สามารถนําไปใชเปนส่ือสงเสริมการเรยีนรู

สาํหรับโรงเรียนตาง ๆ  ในชุมชนได 2) เปนประโยชนตอการวางแผนจัดเสนทางสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ

ของนักทองเท่ียว   3) ควรมีการสรางเครือขายรวมกับชุมชนอ่ืน เพือ่เกบ็รวบรวมขอมูลภมูปิญญาทองถ่ินเพ่ิมเติม

ในชมุชนใกลเคียง เพ่ือใหระบบเผยแพรขอมูลไดมากข้ึน  และ  4) นําระบบฯ ไปออกแบบใหมีการทํางาน                   

รวมกับระบบเดิมของแตละเทศบาล แตละพ้ืนท่ี ตามความตองการใชงาน โดยผูดแูลระบบสามารถเพ่ิมขอมลู

ภมูปิญญาและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ได 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งไป มีดังนี้ 1) สามารถพัฒนาตอยอดเปนแอปพลิเคชันเพ่ือใชงานบน                     

โทรศัพทมือถือ อุปกรณเคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด  และ 2) สามารถพัฒนา

ในสวนการนําเสนอขอมูลรายละเอียดภูมิปญญาทองถ่ินดวยการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code)                                         

หรอืนาํเสนอขอมูลในรปูแบบภาพเคล่ือนไหว 3 มติ ิรวมกบัเทคโนโลยีเออาร AR (Augmented Reality)
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