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บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ

ในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การพัฒต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ ตําบลบางปลา  
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมุ่งศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จากแหล่งภูมิปัญญาแต่ละชุมชน เพื่อรวบรวมจัดทําเป็นบทสรุปภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่น่าสนใจ แล้วนํามาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพโดยการนํา 
TRENDS Model มาใช้เป็นขั้นตอนการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาความเป็นไปได้จากความรู้สากล
(T-Transmitting of International 
Knowledge))

ขั้นตอนที่ 2
การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบเพื่อทําการวิจัย
(R-Research/Recovery of 
Data)

ศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
สร้างอาชีพในพื้นท่ีตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กระบวนการ ผลที่ได้รับ

กรอบแนวความคิดและโครงร่างงานวิจัย

ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น (Primary Data) 
จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับพื้นที่และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในพื้นท่ีตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และเว็บไซต์ต่างๆ การสํารวจเบื้องต้น 
จากแหล่งภูมิปัญญาแต่ละชุมชน 
เพ่ือรวบรวมจัดทําเป็นบทสรุปภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่น่าสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนและข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สร้างเคร่ืองมือสําหรับสอบถามข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้รู้ข้อมูลและแหล่งท่ีมาของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมาและบริบทชุมชนและแหล่งที่
มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

นําแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้นําชุมชน
ท้ัง 15 หมู่บ้าน เพ่ือให้รู้ข้อมูลบริบท
ชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพิ่มเติม 
และนํามาวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ 1
บริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ขั้นตอน

ขั้นตอนท่ี 2 (ต่อ)  
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ขั้นตอนที่ 2
การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบเพื่อทําการวิจัย
(R-Research/Recovery of 
Data)

นําผลท่ีได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้น
ที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
และออกแบบโปรแกรมระดมสมองแบบ
มีส่วนร่วมในชุมชน (PAR) 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

กระบวนการ ผลท่ีได้รับ

ได้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ 
โปรแกรมการประชุมระดมสมอง

วัตถุประสงค์ที่ 2
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบาง
ปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ที่ 3
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่สามารถสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน

นําผลจากวัตถุประสงค์ที่ 1, 2 และ 3 
มาสร้างเป็นแบบวิเคราะห์หามาตรฐาน
ของระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อหาค่า IOC 

ได้แบบวิเคราะห์หามาตรฐาน
ของระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

นําแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยว
ชาญทางด้านระบบสารสนเทศ
จํานวน 5 คน

วัตถุประสงค์ที่ 4
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้
องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
สู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้ันตอน

ดําเนินการจัดโปรแกรมระดมสมองกับ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน 
และนํามาวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 (ต่อ)  
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ขั้นตอนที่ 2
การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบเพื่อทําการวิจัย
(R-Research/Recovery of 
Data)

นําผลที่ได้จาก วัตถุประสงค์ที่ 4 
มาทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบตา
มหลักของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

กระบวนการ ผลที่ได้รับ

วัตถุประสงค์ที่ 5
ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
สร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ความถูกต้องของต้นแบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

สรุปผลข้อมูลจาก 3 ขั้นตอนแรก 
ให้เหมาะสม เพื่อการเผยแพร่ความรู้ใหม่

1. บริบทชุมชนฯ
2. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้าง
อาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน
4. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสู่การสร้างอาชีพในชุมชน
อย่างยั่งยืน
5. ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การสร้างอาชีพ

ขั้นตอน

ทดสอบการใช้งานต้นแบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้งานและตรวจสอบ
(E-Experiment in Local 
Situation)

ข้ันตอนที่ 4
สรุปความรู้และเผยแพร่
(N-Newly appropriate 
Knowledge)

นําผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ในชุมชน
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นการทดลองใช้งานก่อนที่จะ
นําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นต่อไปในอนาคต

ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กร 
ได้รับความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ข้ันตอนที่ 6
การนําไปใช้งานและเผยแพร่สู่ท้องถิ่น
(S-Service to Locality)

นํางานวิจัยผลงานวิจัยไปเผยแพร่ผ่าน
ทางบทความทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้

ความรู้เกิดการขยายตัวและถูกนําไปใช้ 
เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความย่ังยืนได้
อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ราษฎรในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 15 หมู่บ้าน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ราษฎรในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน15 หมู่บ้านเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาด
ตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่า
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยาวาณิชย์บัญชา, 2549 : 74) 
ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
 
  สูตร   
 

เมื่อ n  แทนขนาดตัวอย่าง 
P  แทนสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยใช้สุ่ม เท่ากับ .50 
Z   แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจยักําหนดให้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96  
  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ .05) 

   E  แทนค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 
 

แทนค่าออกมาได้ดังนี้ 

 
 
 

   = 384.16 
 
 เพื่อความเหมาะสมในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 450 คน การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
แต่ละหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
  1. ผู้นําชุมชน ผู้รู้ ในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รู้ในชุมชน จํานวนหมู่บ้านละ 5 คนรวม 75 คน 
  2. ประชาชนในชุมชนจํานวนหมู่บ้านละ 25 คน รวม 375 คน 
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้คือ 
 1. แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและ
บริบทชุมชนและแหล่งที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้สร้างคําถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อ 
(Topic Guide) คําถามหลัก (Main Question) คําถามย่อย (Follow up Question) คําถามย่อย
อย่างละเอียด (Probe Question) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. โปรแกรมการประชุมระดมสมองเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน (PAR) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน 
 4. วิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาใช้ในการทดสอบ
ระบบ ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อให้สะดวกในการดําเนินงานซึ่ง
ในปัจจุบันสามารถที่จะจําลองการทํางานของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมหลาย ๆ ด้านให้สามารถ
ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้ ซึ่งผู้พัฒนาได้เลือกทั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และ
เครื่องแบบพกพาในการพัฒนาและทดสอบระบบ 
 2. โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ (ธัชกร วงษ์คําชัยและฐัศแก้ว ศรีสด, 2555: 30) 
มีดังนี้ 
  2.1 ส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ใช้ในการทดสอบระบบ โดย
ผู้พัฒนาได้เลือกระบบปฏิบัติการตระกูล Unixคือ ระบบปฏิบัติการ CentOS Linux เนื่องจากเป็น
ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส ซึ่งสะดวกในการปรับเปลี่ยนการทํางานต่าง ๆ และถือว่าเป็น
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการนํามาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server 
Computer) และส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการตระกูล Microsoft 
Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน 
  2.2 ส่วนโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ที่ทําหน้าที่ในการทดสอบและ
พัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
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   2.2.1 เทคโนโลยีภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมการทํางานบนเว็บ (Web Programming หรือ Web Development) ซึ่งมีการทํางานอยู่ที่
ฝั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น และลองรับการทํางานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายประเภท อีกทั้งมีลักษณะ
เป็นฟรีแวร์ 
   2.2.2 ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล
สัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management System) ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
เพราะเป็นฟรีแวร์ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี สนับสนุน
ระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ พร้อมทั้งรองรับการใช้งานแบบหลายคน (Multi User) พร้อม ๆ  
กันได้ โดยผู้พัฒนาได้นําโปรแกรม phpMyAdmin เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับฐานข้อมูล 
MySQL    
   2.2.3 ภาษา HTML/XHTML เป็นภาษา Markup ที่มีลักษณะเป็นภาษาเชิงการ
บรรยายเอกสารไฮเปอร์มีเดีย เพื่อเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น แสดงผลข้อความ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวัตถุอื่น ๆ เป็นต้น ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในแท็ก (Tag) 
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเว็บเพจที่มี
ประสิทธิภาพจากหลาย ๆ ค่าย เช่น FontpageGoLiveและ Dreamweaver เป็นต้น ในที่นี้จะ
เลือกใช้โปรแกรม Dreamweaver เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างเว็บเพจทั้งมุมมองการออกแบบ และ
การเขียนโค้ด รวมถึงการทดสอบการงานของระบบ 
   2.2.4 เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เป็น
เทคโนโลยีที่นํามาใช้พัฒนาแอปพลิเคช่ันให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เร็ว เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยี
หลายๆ ตัวมาทํางานร่วมกัน อาทิเช่น CSS และ JavaScript อีกทั้งสามารถลดการรีเฟรชหน้าจอได้ 
ผู้พัฒนาได้เลือกมาใช้ร่วมกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้
ได้รวดเร็วขึ้น 
   2.2.5 เทคโนโลยี CSS (Cascading Style Sheet) เป็นการจัดรูปแบบของ
เอกสารเว็บเพจที่เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML/XHTML เช่น กําหนดสีตัวอักษร ขนาดข้อความ 
โครงสร้างของหน้าเว็บเพจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของเว็บเพจ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาของการจัดรูปแบบเพจและแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยผู้พัฒนาได้นํา
เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อกําหนดโครงสร้างของเว็บเพจ รวมไปถึงควบคุมการแสดงผลข้อความ  
สีและอื่นๆ บนเว็บเพจ 
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   2.2.6  ภาษา JavaScriptเป็นภาษาที่ใช้ในหน้าเว็บเพจ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่
ฝั่งของผู้ใช้ และใช้เพิ่มความสามารถโดยการเขียนฝังไว้ภายในโปรแกรมอื่น ๆ ปัจจุบันมีการใช้ 
JavaScript ที่ฝังอยู่ในเว็บบราวเซอร์หลายรูปแบบ เช่น เพื่อสร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงเสมอภายใน
เว็บเพจ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกก่อนนําเข้าระบบ เป็นต้น ผู้พัฒนาได้นํา
ภาษานี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบเพื่อควบคุมการแสดงผลข้อมูล รวมทั้งโต้ตอบกับผู้ใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยี AJAX รวมไปถึงแสดงการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง 
   2.2.7 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่มีอยู่มากมายและแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างไรก็ดี
เทคโนโลยีของเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อสามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้
อย่างสมบูรณ์ โดยผู้พัฒนาได้เลือกใช้เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Apache ทดสอบระหว่างการ
พัฒนาระบบ อีกทั้งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Linux และ
เป็นซอฟต์แวร์ที่นําไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ คือ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นการเก็บข้อมูล
พื้นฐานจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการและเว็บไซต์ต่างๆ การสํารวจเบ้ืองต้น จากแหล่งภูมิปัญญาแต่ละชุมชน  
เพื่อรวบรวมจัดทําเป็นบทสรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวมรวบข้อมูลจากการจัดโปรแกรมการ
ประชุมระดมสมอง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม และการระดมสมองเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนและนําไปสู่การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
สร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยคณะผู้วิจัย และทีมงานทํา
หน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และร่วมบันทึกข้อมูลเป็นรูปภาพและวีดิทัศน์ เพื่อใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

49 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข ้อมูลผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการประชุมระดมสมองการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
  2.  สถิติที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ข้างต้น สําหรับนําไปสู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกําหนดให้คําตอบเป็นแบบ 
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งให้ผู้ตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตัวเองโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

5 หมายถึง  มีความต้องการมากที่สุด 
4 หมายถึง  มีความต้องการมาก 
3 หมายถึง  มีความต้องการปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความต้องการน้อย 
1 หมายถึง  มีความต้องการน้อยที่สุด 
 

เกณฑ์การประเมินระดับความต้องการ (บุญชมศรีสะอาดและบุญส่ง  นิลแก้ว, 2535) 
 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความต้องการมากที่สุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความต้องการมาก 
2.50 –  3.49  หมายถึง  มีความต้องการปานกลาง 
1.50 –  2.49  หมายถึง  มีความต้องการน้อย 

  1.00 –  1.49  หมายถึง  มีความต้องการน้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่คํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) 
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