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กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา: กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส าเร็จ
ลุ ล่ ว ง ลงได้ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น การช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย
วัฒนธรรมที่ช่วยติดต่อประสานงานและนาทางลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงผู้ให้ข้อมูลหลักที่กรุณาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุและโบราณสถานต่าง ๆ จนสามารถนามาจัดทา
เป็นฐานข้อมูลและพัฒนาเป็นคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ ” ซึ่งสามารถนามา
จัดหมวดหมู่ แบ่งได้ 3 หมวด คือ 1) ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 2) โบราณวัตถุ และ 3) โบราณสถาน
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งนี้จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงาน
การวิจัย และศึกษา เรียนรู้ หรือเยี่ยมชมคลังข้อมูล ดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ ” ได้
ทางเว็ปไซด์ที่ http://chiangmai-e-archive.com และหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับ
ฟังด้วยความเต็มใจเพื่อการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา
และพั ฒ นาเป็ น ข้ อ มู ล รู ป แบบดิ จิ ทั ล รวมถึ ง เพื่ อ จั ด ท าคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ หรือมีข้อมูลล้านนาคดี กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจ
เข้ า เยี่ ย มชมคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล เชี ย งใหม่ เครื่ อ งมื อ การรวบรวมข้ อ มู ล ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนา
ประกอบด้ ว ยกล้ อ งถ่ า ยภาพ กล้ อ งวิ ดี ทั ศ น์ อากาศยานไร้ ค นขั บ (Drone) และแบบสั ม ภาษณ์
เครื่องมือการประเมินคลังข้อมูลดิจิทัล ประกอบด้วยคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ และแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาล้านนาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินคลังข้อมูลดิจิทัล โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ข้ อ มู ล ความรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาของล้ า นนา รวบรวมได้ ทั้ ง หมด 60 ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ด้ า น
โบราณสถาน 33 ข้อมูล ด้านโบราณวัตถุ 15 ข้อมูล และด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 12 ข้อมูล โดย
พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่ 3 ประเภทคือ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book) ส่ ว นคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา จั ด ท าในรู ป แบบเว็ บ ไซต์ (Responsive Website) ชื่ อ
“คลั งข้อมูล ดิจิ ทัล เชียงใหม่ ” เขีย นด้ว ยภาษา HTML, CSS, PHP, SQL และ JavaScript สามารถ
เชื่ อ มต่ อ ปลั๊ ก อิ น Google Map API และ Upload รู ป ภาพแกลอรี โดยเก็ บ ภาพไว้ ใ น Database
รวมถึงการพัฒนาแผนที่ การกาหนดรูปแบบการแสดง สี กรอบ ขนาด พื้นหลัง เส้น ตัวอักษรขนาด
ต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างของโปรแกรมการใช้งานที่สาคัญคือ ระบบแผนที่นาทาง ระบบค้นหาตามหมวด
ระบบค้นหาตามภาพ และระบบแสดงข้อมูลตามหมวดหมู่
การประเมินการใช้ คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ ” พบว่า ด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.38 ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ ย มากใน 3 อันดับแรก คือ การเลื อกใช้สื่ อมัล ติมิเดีย เหมาะสมกับเนื้อหา
รองลงมาคือ การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อ ความหมายได้ดี และการออกแบบรูปแบบง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน ส่วนด้านเนื้อหาของคลังข้อมูลดิจิทัลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.31 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อ
การค้นหาและเรียนรู้ รองลงมาคือ การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง และความสะดวก
ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลภายนอก
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บั น ข้อมูล เนื้ อหาความรู้ต่ าง ๆ ส่ ว นใหญ่ได้ถู ก ทาให้ อ ยู่ ในรู ป แบบดิ จิทั ล (Digital
Format) ทาให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ
เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสาเร็จรูป หรือ Smartphone Applications ทาให้มีผู้ใช้มากขึ้น
เช่นกัน โดยโครงการดิจิไทย (Digitized Thailand) (2558) ซึ่งเป็นโครงการนาร่องการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ กล่าวว่า การเติบโตของปริมาณข้อมูลดิจิทัลจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้อย่างสะดวก ง่ายดายทั้ง
ผู้สร้างและผู้แสวงหา และอีกไม่นาน ข่าวสารและการสื่อสารต่าง ๆ ก็คงจะถูกปรับเปลี่ยนหรือแปลง
เป็ น ดิ จิ ทั ล (Digitized) แทบทั้ ง หมด ซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล มี ป ระเด็ น เกี่ ย วเนื่อ งที่ ต้ อง
พิจารณาอยู่ 2 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลเดิม ซึ่งยังอยู่ในสื่ออื่น ๆ อาจจะเป็นหนังสือ รูปภาพ หรือ
เทปเสียงนั้น เมื่อความสะดวก ความรวดเร็วและความนิยมในการสร้างและใช้ข้อมูลดิจิทัลมีเพิ่ม
มากขึ้น ก็อาจจะทาให้ข้อมูลที่ยังมิได้ถูกแปลงหรือจัดเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลได้รับความนิยมจัดเก็บหรือ
เรียกใช้น้อยลง จนอาจจะสูญหายไปได้ในที่สุด 2) ข้อมูลดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไม่มีขีดจากัด
นั้น ก็ต้องคานึงถึงคุณภาพ การจัดการ และการนาไปใช้ หากมิได้มีการดูแลเรื่องความถูกต้องและ
ควบคุมเรื่องคุณภาพของข้อมูล ปล่อยให้ข้อมูลของชาติถูกบิดเบือนไปตามศักยภาพของผู้เสนอ หรือ
หากไม่มีการจัดระบบเพื่อการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเผยแพร่ เชื่ อมต่อ และ
สืบค้นได้ ซึ่งหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวโดยได้ดาเนินการนาข้อมูลด้านต่าง ๆ
ที่สาคัญของประเทศตนมาพัฒนาเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย National
Archive and Record Administration (NARA) ประเทศเครื อ สหราชอาณาจั ก ร โดย National
Archive of Australia (NAA) ประเทศออสเตรเลี ย โดย National Archive of Australia (NAA)
ประเทศอียิปต์ โดย Egyptian Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage
(CultNat) ประเทศญี่ปุ่นโดย National Archives of Japan ประเทศไต้หวัน โดย National Digital
Archives Program (NDAP) ขณะที่ประเทศไทยก็มีโครงการดังกล่าวเช่นกัน คือ โครงการดิจิไทย
(Digitized Thailand) ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินงานแล้ว ในบางพื้นที่ และบางเรื่อง โดยการดาเนินงาน
ดังกล่าวยังไม่ได้มีการพัฒนาคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้หรือภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา เช่น
ข้อมูลด้านเอกสารโบราณ อาทิ ใบลาน พับสา หนังสือ รูปภาพ ข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
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ล้านนา หรือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจัง หวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
ล้ า นนาในอดี ต ล้ า นนาประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทหลายกลุ่ ม เช่ น ชาวไทยวน ชาวไทลื้ อ
ชาวไทยอง ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ซึ่งแต่ล ะกลุ่ มแม้จะมีลั กษณะความเป็นอัตลั กษณ์เฉพาะตน
แต่ด้วยความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันมายาวนานก็มีสิ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันในหลายเรื่องทั้งใน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ซึ่งด้วยความที่เป็นอาณาจักรโบราณที่มี
อารยธรรมในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ล้านนาปัจจุบันจึงมีมรดกที่มีคุณค่าหลากหลายมากมาย
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ แหล่งการเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม
ภูมปิ ัญญา ความเชื่อ วิถีชีวิต ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางลักษณะก็ปรากฎให้เห็นโดยทั่วไป บางลักษณะก็มี
เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ และเฉพาะเวลา ขณะที่บางลักษณะก็กาลังจะสูญหาย ถูกละเลย ลื มเลือน
ถูกบิดเบือนหรือถูกทาลาย เช่น วัดร้าง โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ ประเพณีเก่าแก่ในกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้งโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญ ขาดการดูแล มีวิธีการ วัสดุที่ใช้
จัดเก็บ ตลอดจนวิธีการถ่ายทอดที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
จากลั กษณะดังกล่ าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่าล้ านนาเป็นแหล่ งข้อมูล ที่ส าคัญแห่ งหนึ่งของ
ประเทศ การนาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาเป็นข้อมูลดิจิ ทัลและจัดเก็บเป็นระบบคลังข้ อมูล
ซึ่งนอกจากจะช่ว ยท าให้ ข้ อ มูล นั้ น คงอยู่ ไ ด้แ ม้เวลาจะผ่ านไป การนาข้อมูล ดิจิ ทัล นี้ม าสกั ด เป็ น
องค์ความรู้ใหม่ หรือบูรณาการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถให้
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการอนุรักษ์ การเรียนรู้
ศึกษาวิจัย การส่งเสริม การพัฒนาหรือการต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงสังคม เชิงเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ ได้อย่างมากมายในวงกว้าง
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา และพัฒนาเป็นข้อมูล
รูปแบบดิจิทัล
2. เพื่อจัดทาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา
ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ แบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การรวบรวมข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา ได้แก่
- ข้อมูลด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
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- ข้อมูลด้านโบราณวัตถุ
- ข้อมูลด้านโบราณสถาน
2. การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลในคลังข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นที่การวิจัยครั้งนี้คือ จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) และกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ หรือมีข้อมูลล้านนาคดี เช่น
ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ ครู รวมถึงนักวิจัยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับล้านนาคดี และกลุ่มเป้าหมาย
คือ บุคคลที่สนใจเข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่
ขอบเขตด้ำนเวลำ ใช้ระยะเวลาการวิจัย 12 เดือน
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนาที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
2. ได้คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา
3. ได้อนุรักษ์ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา ไม่ให้สูญหายไปกับ
กาลเวลา
4. ประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจสามารถเข้าถึงและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
5. เป็นแนวทางในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลในจังหวัดอื่น ๆ ของล้านนา
นิยำมศัพท์เฉพำะ
คลังข้อมูล หมายถึง แหล่งหรือพื้นที่ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยมีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
สามารถค้นหา เลือก หรือแสดงข้อมูล ได้ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน คลังข้อมูลในการวิ จัยนี้
ประกอบด้วยข้อมูลดิจิทัลล้านนา 3 หมวดหมู่คือ 1) ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 2) โบราณวัตถุ และ 3)
โบราณสถาน
ข้อมูลดิ จิ ทัล หมายถึง ข้อเท็จจริง สิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ บุค คล
สิ่งของหรือเหตุการณ์ ที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเฉพาะ โดยได้ถูก แปลงให้ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ด้ว ยการใช้
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิจัยนี้หมายถึงข้อมูลด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ และ
โบราณสถานของล้านนา
คลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Archives) หมายถึง แหล่งหรือพื้นที่ที่รวบรวมข้อมูลดิจิทัล ด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลด้านโบราณวัตถุ และข้อมูลด้านโบราณสถานของล้านนา โดยแสดง
ข้อมูลในลักษณะของภาพถ่าย วิดีทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในการวิจัยครั้งนี้ คลังข้อมูล
ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บ ไซต์ (Responsive Website) และเขียนด้วยภาษา HTML, CSS, PHP,
SQL และ JavaScript
ภูมิปัญญำ หมายถึง องค์ความรู้ของชุมชนหรือสั งคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้ อง
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนหรือสังคม ในการวิจัยนี้หมายถึงองค์ความรู้ ด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ด้านโบราณวัตถุ และด้านโบราณสถาน
ล้ำนนำ หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ล าพู น จั ง หวั ด ล าปาง จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด พะเยา จั ง หวั ด แพร่ จั ง หวั ด น่ า น และจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ระบบคลังข้อมูล
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบบคลังข้อมูล
คลั งข้อมูล คือ ฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ขององค์กร ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง
หลายช่วงเวลา เป็นระบบฐานข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะถูกนามาช่วยใน
การตัดสินใจได้ แหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยสาหรับวิเคราะห์และ
ตัดสินใจของผู้บริหารโดยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจะแยกจากฐานข้อมูลเชิง ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจได้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติงาน หรือจากภายนอกองค์กรมาประมวลผลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่นามา
ประมวลผลจะเป็นข้อมูลย้อนหลังหรือเป็นข้อมูลในอดีต โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ แต่
อาจจะปรับเพื่อความเหมาะสมก่อนที่จะนาไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล และมักจะเก็บเฉพาะข้ อ มูล ที่
จาเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น โดยข้อมูลที่จัดเก็บในคลังนั้นมักจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ และเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสรุป (ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์, 2552)
ส่วนประกอบของคลังข้อมูล
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) อธิบายว่าในคลังข้อมูลมีองค์ประกอบเป็นภาพรวมที่ไม่ใหญ่มาก
ซึ่งส่วนประกอบที่สาคัญจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่ ว นของการใส่ ข้ อ มู ล ส่ ว นของการใส่ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การพั ฒ นาข้ อ มู ล
(Development) จะต้องมีการวางแผนในการดึงข้อมูลว่าทาอย่างไรและด้วยวิธีการใดที่ทาให้ข้อมูล
สามารถพัฒนาการจัดเก็บได้ รวมถึงการได้มาซึ่งผลของข้อมูล (Data Acquisition)
2. ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย คลังข้อมูลซึ่งเป็น
ส่วนของการบันทึกสถิติของข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลและมีลักษณะเป็นข้อมูลของข้อมูล
เช่น ชื่อของแฟ้มข้อมูลโปรแกรมที่เขียน ที่มาของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการค้นหา
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3. ส่วนที่ได้รับจากการใช้คลังข้อมูล ส่วนที่ได้รับจากการใช้คลังข้อมูล หรือ การรองรับ
จากการท างาน (End User) เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านได้ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การสอบถามข้ อ มู ล เบื้องต้น
(Information Directory) และการเข้าถึงข้อมูล (Data Access)
คุณลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูล
การที่ร ะบบคลั ง ข้ อ มูล สามารถนามาใช้ช่ว ยในการวิ เคราะห์ และตัดสิ นใจได้ เพราะมี
คุณลักษณะเฉพาะที่สาคัญ (เบญจมาศ เติมอุดม, 2545) ดังนี้
1. การแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา (Subject Oriented)
คลังข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นไปในแต่ล ะเนื้อหาที่สนใจ ไม่ได้เน้นไปที่การ
ทางานหรื อกระบวนการแต่ล ะอย่ างโดยเฉพาะ เหมือนกับฐานข้อมูล เชิงปฏิบัติการในส่ ว นของ
รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บในระบบทั้งสองแบบก็จะแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งานด้ว ย
เช่นกัน คลังข้อมูลจะไม่จากัดการเก็บข้อมูลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อสนับสนุนใน
การตัดสินใจ ในขณะที่ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการทางาน
2. การรวมเป็นหนึ่งเดียว (Integrated)
การรวมเป็นหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่สุดของคลังข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล จากหลายฐานข้ อมูล เชิง ปฏิบัติ การเข้า ด้ว ยกั น และทาให้ ข้อมูล มีม าตรฐานเดียวกัน เช่น
กาหนดให้มีค่าตัวแปรของข้อมูลในเนื้อหาเดียวกันให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
3. ความสัมพันธ์กับเวลา (Time Variant)
ลักษณะของข้อมูลในอดีต คือ จะเก็บย้อนหลังเป็นเวลาหลาย ๆ ปี ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
นาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหาแนวโน้มของข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต
ซึ่งแตกต่างจากลั กษณะข้อมูล ของระบบการจัดการข้อมูล รายวัน ที่เก็บเฉพาะข้อมูล ที่ใช้เฉพาะ
ปัจจุบัน
4. ความเสถียรของข้อมูล (Non Volatile)
ข้อมูลจะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหลังจากที่ถูกนาเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ผู้ใช้งานจะทาได้เพียงการ
เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น
ลักษณะของระบบคลังข้อมูล
ลักษณะของระบบคลังข้อมูล ที่แตกต่างจากฐานข้อมูลปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ประการ
ดังนี้ (Inmon, 2005)
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1. การจัดกลุ่มตามเนื้อหาของข้อมูล (Subject–Oriented Data) คลังข้อมูลสามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ในองค์กรแต่ละแห่งมักจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองต่อการทางานขององค์กรที่แตกต่างกัน พัฒนาระบบสารสนเทศการขาย เพื่อตอบสนองต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า พัฒนาระบบสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การสั่ งสิ น ค้า เป็ น ต้น การจั ดกลุ่ มข้อมูล ตามระบบสารสนเทศดั ง กล่ าว เป็นการแบ่งข้อมู ล ตาม
กิจกรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน ในคลังข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามเนื้อหาของข้อมูล โดยการ
พิจารณาว่า ในบรรดาข้อมูลที่มีอยู่ในทุก ๆ ระบบนั้นมีข้อมูลใดบ้างที่บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้
2. การรวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Integrated Data) ข้อมูลที่เข้ามาสู่คลังข้อมูลนั้นมีที่มา
จากหลาย ๆ แหล่ง ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันแต่อาจจะมีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น จาก
ระบบปฏิบัติงานประจาวันขององค์กร จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร หรือจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก ดังนั้นเมื่อแหล่งข้อมูลมีมากมายหลากหลาย จึงเป็นไปได้ที่จะเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ขึ้น หน้าที่ของคลังข้อมูล คือ การกาจัดความซ้าซ้อนของข้อมูล ทาให้ชนิดของข้อมูล ที่แตกต่างกัน
รวมเป็นชนิดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ความสัมพันธ์กับเวลา (Time Referenced Data) ข้อมูลในคลังข้อมูลแตกต่างจาก
ข้อมูลในระบบปฏิบัติการตรงที่ ในข้อมูลปฏิบัติการ จะเก็บเฉพาะข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร ณ ขณะนั้ น แต่ ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงเวลา ดังนั้นระบบคลังข้อมูลต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันของ
องค์กร โดยเมื่อนามาใช้งานระบบจะสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
4. ความเสถียรของข้อมูล (Non Volatile Data) เพื่อรักษาคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์
กับเวลา ข้อมูลในคลังข้อมูลจึงเป็นข้อมูลที่คงอยู่ตลอดไปไม่ว่าข้อมูลจะเก่าเพียงใด ก็ยังจะอยู่ใน
คลังข้อมูลตลอด ไม่เปลี่ยนแปลง เราเรียกคุณสมบัตินี้ว่า ความเสถียรของข้อมูล ทั้งนี้เพื่ อให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบช่วงเวลาให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามถึงแม้ข้อมูลจะไม่ถูกลบออก
จากคลังข้อมูล แต่เพื่อการจัดการพื้นที่ในคลังข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถูกเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไป เพื่อให้ข้อมูลมีขนาดเล็ กลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่ าวไม่กระทบต่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูล
องค์ประกอบที่ทาให้หน้าที่ในการเก็บข้อมูล
จากความหมายของระบบคลังข้อมูล เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในทางปฏิบัติสิ่งที่จัดเก็บ
ในคลั ง ข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ มี ข้ อ มู ล เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากยั ง มี ข้ อ มู ล ส าหรั บ ด าเนิ น การรวมอยู่ ด้ ว ย
องค์ประกอบคลังข้อมูลได้แก่
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1. ฐานข้อมูลคลังข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล ทางธุรกิ จ ของ
องค์กร จัดเป็นส่วนที่มีความสาคัญของคลังข้อมูล
2. พื้น ที่พักข้อมูล เนื่ องจากข้อมูล ที่มาจากระบบปฏิบัติงานขององค์กร อาจมีความ
หลากหลายทั้งในแง่ของมาตรฐานและวิธีการจัดเก็บ และอาจมีความซ้าซ้อนกัน ดังนั้น ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลจาเป็นต้องถูกปรับให้เข้ากับมาตรฐานของคลังข้อมูลก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในคลังข้อมูล
ดังนั้นคลังข้อมูลจึงจาเป็นต้องพื้นที่พักข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่เป็นที่พักข้อมูล ขณะที่ถูก
ปรับให้เข้ากับมาตรฐานของคลังข้อมูล
3. ดาตามาร์ท เนื่องจากฐานข้อมูลคลังข้อมูลมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจท าให้ ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล
คลังข้อมูล มีรูปแบบไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือนามาวิเคราะห์ได้ยาก จึงต้องมีดาต้ามาร์ท เพื่อ
เป็นพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
การพัฒนาคลังข้อมูล
การจาแนกประเภทของการพัฒนาจะพิจารณาจากลักษณะและลาดับเวลา ก่อน-หลัง มี 3
วิธี คือ การพัฒนาคลังข้อมูลด้วยหลักการพัฒนาจากบนลงล่าง การพัฒนาคลังข้ อมูลด้วยหลักการ
พัฒนาจากล่างขึ้นบน และการพัฒนาด้วยหลักการผสม
1. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาจากบนลงล่ า ง ( Top-Down Data
Warehouse Development) เป็นหลักการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบรวม จะทาให้
ได้คลังข้อมูลรวมของทั้งองค์กรในคราวเดียว โดยวิธีพัฒนาจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจและ
ออกแบบ แบบจ าลองข้อมูล ที่เป็นภาพรวมแล้ ว จึงวิเคราะห์ ข้ อมูล นาเข้า และผลลั พธ์ เพื่อการ
ออกแบบและสร้างดาตามาร์ทต่อไป
2. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาจากล่ า งขึ้ น บน (Bottom-Up Data
Warehouse Development) ตรงกันข้ามกับแนวทางบนลงล่าง การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อ
สร้างคลังข้อมูลจะเริ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์และออกแบบผลลัพธ์และเข้ามูลนาเข้าทีละส่วนแล้วจึง
ออกแบบแบบจาลองข้อมูลหลังจากนั้นจึงมีการนาข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละส่วนมารวมกัน
3. การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลั ก การพั ฒ นาแบบผสม (Mixed Data Warehouse
Development) โดยแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆแล้วพิจารณาเลือกวิธีการวิเคราะห์และออกแบบที่
เหมาะสมสาหรับข้อมูลแต่ละส่วน แล้วจึงนาเอาแต่ละส่วนที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วมารวมกันในภายหลัง
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การจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน (2551) ได้อธิบายว่า ข้อมูลที่ให้ในคลังข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
หลาย ๆ แหล่ง จึงต้องมีการหาแนวทางที่จะเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลประจาวัน ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลปฏิบัติการ
อันได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน การสั่งของ และรายการสินค้าคงคลัง ฮาร์ดแวร์ ที่ใช้มีตั้งแต่ เซิร์ฟเวอร์
ทั่วไปบนระบบ ยูนิกส์ (UNIX) วินโดวส์ เอ็นที (Windows NT) และ เมนเฟรม เริ่มจาการจั ด ทา
รายการระบบข้อมูล ด้วยระบบฐานข้อมูล เชิงสั มพันธ์ (Relational Database) เช่น ดีบีทู (DB2)
ออราเคิล (Oracle) อินฟอร์มิค (Informix) เป็นต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ไขหรือปรับแต่งให้ถูกต้อง และดึงข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้การ
เก็บข้อมูลในด้านคลังข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันขั้นตอน ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่
2.1 การกรองข้อมูลในคลังข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญในการนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องของข้อมูลสูง แต่เนื่องจากข้อมูลที่นาเข้าสู่คลังข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง และมีปริมาณข้อมูลมาก ทาให้โอกาสที่จะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่คลังข้อมูลได้ ดังนั้ น
ก่อนที่จะมีการนาข้อมูลเข้า จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบความผิดปกติ ของข้อมูลและทา
การแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน
2.2 การแปลงข้อมูล เกิดมาจากการที่ข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ อาจจะมีวิธีและ
รูปแบบการเก็บข้อมูลต่างกัน แต่ข้อมูลเหล่านั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน การจัดเก็บ ข้อมูลที่มีความหมาย
เดียวกันจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่คลังข้อมูลจึงจาเป็นต้องแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
2.3 การรวมข้อมูลเป็นกลุ่มและการสรุปยอด คือ การเก็บข้อมูลแบบสรุปรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล เป็นวิธีการคานวณหาผลรวม ของข้อมูลในรายละเอียดในระดับชั้นล่างๆ และจัดเก็บใน
คลังข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปในภาพรวมของระดับชั้นที่อยู่ถัดไป เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบถามข้อมูลที่เป็นผลรวมและช่วยประหยัดเนื้อที่เก็บ
ข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้สนใจข้อมูลในรายละเอียด
3. การนาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 การนาเข้าข้อมูล หลังจากผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้วข้อมูลต่าง ๆ จะ
อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนาเข้าสู่คลังข้อมูลโปรแกรมที่ทาหน้าที่นาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลจะต้องมี
ประสิทธิภาพสูงในการนาเข้าข้อมูล
3.2 การปรับปรุงข้อมูล เป็นขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลในคลังข้อมูลซึ่งมีปัจจัยที่
ต้องพิจารณา คือ จะปรับปรุงข้อมูลเมื่อไรและปรับปรุงข้อมูลอย่างไร ซึ่งนโยบายการกาหนดความถี่
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ในการปรับปรุงข้อมูลนั้นขึ้นกับความต้องการใช้ข้อมูล นอกจากนี้ยังขึ้นกับปริมาณของข้อมูลและ
ประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิตติ แน่นจวง (2545) ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การแบ่งและจัดกลุ่มลูกค้า
โดยได้กาหนดขอบเขตในการดาเนินงานศึกษาที่จะเป็นการมุ่งเน้นความรู้เฉพาะเรื่องแบบจาลองการ
เชื่อมระบบของลู กค้า ซึ่งได้กาหนดเป็นกระบวนการ การจัดการข้อมูล ขององค์ กรธุรกิจให้ เป็ น
ฐานข้อมูลลูกค้าและแบ่งแยกระดับของลูกค้า ซึ่งจะช่วยในรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถ
นาไปใช้ได้ในงานจริง ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการการจัดการข้อมูลขององค์กรธุรกิจตั้งแต่หนึ่งธุรกิจ
หรือองค์กรที่มีธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจ ผู้พัฒนาระบบมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะบริหารและจัดการ
ฐานข้อมูลของลูกค้า โดยได้นารูปแบบและแนวคิดในการแบ่งแยกระดับของลูกค้าที่องค์กรธุรกิจ
ทั่ว ๆ ไป สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นของตัวเองได้อย่ างไม่
ยุ่งยากเกินไปนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่แต่ละองค์กร
ธุรกิจมีอยู่ในขณะนั้น ๆ โดยจะมีขอบเขต คือ สร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลคลังข้ อมูล ออกแบบ
แบบจาลองการจัดกลุ่มลูกค้า (Customer Integration Model) ออกแบบ แบบจาลองการจาแนก
ลูกค้า (Customer Classification Model) ติดตั้งเครื่องมือที่เข้าถึงสารสนเทศและสามารถนาเสนอ
ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริ หารและผู้ใช้งานต่าง ๆ
ในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งยังสามารถจัดการรูปแบบข้อมูล ที่นามาใช้ได้ตามความ
ต้องการ โดยประโยชน์ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ คือ สร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของ
ลูกค้า รวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิ จโดยมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลให้เป็น
หนึ่งเดียวเอื้อเฟื้อต่อการทา กลยุทธ์วิธีการ การจัดการรูปแบบที่นา มาใช้เปิดช่องทางการตลาดใหม่
จากการวิเคราะห์ลูกค้าที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
นาเอาไปใช้ได้จริง
ณัชชา ธาตรีนรานนท์ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนาคลังข้อมูลเสมือนรูปแบบ 3 มิติ สาหรับ
การจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ท าง IT ผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ น า
แบบจาลองหลายมิติและแบบแผนแบบดาวมาใช้ร่วมกัน รวมถึงนากฏทางธุรกิจมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดความซับซ้อนในขั้นตอนการปฏิบัติการข้อมูล ทาให้ คลังข้อมูลเสมือนรูปแบบ 3 มิติ สาหรับการ
จัดเก็บอุปกรณ์ทาง IT ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นสามารถทางานได้อน่างมี
ประสิทธิภาพ
ศุภลักษณ วันปน (2551)ได้พัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ โดยใช้ภ าษาพีเอชพี และโปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นโปรแกรมจัดการ
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ฐานข้อมูล ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ การจัดการ
เกี่ยวกับข้อสอบ การจัดการเกี่ยวกับการสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยสามารถแต่งข้อสอบได้
หลายกระบวนวิชา และกระบวนวิชานั้นสามารถแต่งข้อสอบได้หลายชุด สามารถแยกประเภทการ
สอบ ได้แก่ สอบกลางภาค สอบปลายภาคและทดสอบย่อย ข้อสอบ 1 ชุดสามารถนาไปทาการสอบ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้หลายตอนหรืออาจแต่งข้อสอบสาหรับสอบนักศึกษาเฉพาะตอนนั้น
การทดสอบระบบได้นาไปใช้งานจริงในการทดสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนนระหว่างเรียนของอาจารย์
ผู้สอนกระบวนวิชา 705331 ตอน 001 และ 801 และกระบวนวิชา 705326 ตอน 001 ภาคเรียนที่
2 ปี การศึกษา 2550 ผ่ านระบบเครือ ข่า ยอิน ทราเน็ ต โดยใช้ห้ องปฏิบัติก ารคอมพิว เตอร์ ค ณะ
บริหารธุรกิจเป็นสถานที่ดาเนินการสอบ การประเมินผล ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ จากผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาในการใช้งานระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดทาระบบคลั งข้ อสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถช่วยลด
เวลาในการสร้างข้อสอบ และการตรวจข้อสอบของอาจารย์ผู้สอน ลดปริมาณกระดาษในการสอบ
ประหยั ดพื้น ที่ในการจั ดเก็บ สามารถนาข้อสอบในคลั ง ข้อสอบกลั บ มาใช้ใหม่ในการวัดผลและ
ประเมินผลได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มานิดา จั่นสุวรรณ์ (2552) ศึกษาต้นแบบการจัดทาคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทยสานักดนตรี
บ้านพาทยโกศล ผลการวิจัยพบว่า สามารถเก็บข้อมูลเครื่องดนตรีได้ทั้งหมด 66 รายการ จาแนก
เป็ น 92 ชิ้ น ระบบการจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ เ ครื่ อ งดนตรี The Hornbostel and Sachs System
สามารถนามาใช้ศึกษาเครื่องดนตรีไทยของสานักดนตรีบ้านพาทยโกศลได้เป็นอย่างดี การจัดทา
ฐานข้อมูลด้ว ยระบบการจัดเก็บ ข้อมูลโปรแกรม Microsoft Access 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดเก็บและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก ตลอดจนสามารถทาการสืบค้น ข้อมูลเครื่องดนตรี
ไทยสานักดนตรีบ้านพาทยโกศลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลพาทยโกศลได้โดยง่าย
ฉัตราภรณ์ พุ่มทอง (2552) ได้พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า ระบบพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP และใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใน
การจัดการการสืบค้นข้อมูลที่เรียกว่า การทาเหมืองข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้จากระบบจะเป็นประโยชน์
และสนับสนุนการจัดการข้อมูลให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจได้อย่างถูกต้อง
และมีป ระสิ ทธิภ าพ ผลการประเมิน และการทดสอบประสิ ทธิภ าพของระบบในกลุ่ มผู้ ใช้ พ บว่ า
ประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.21 สรุปได้ว่าระบบการ
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พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ในระดับดี และสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมเกียรติ ไทยปรีชา (2553) ได้พัฒนาคลั งข้อมูลด้ว ยเว็บเทคโนโลยีเพื่ อการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบออนไลน์สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
การศึกษาครั้งนี้ ได้นาเสนอ 2 แนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลคือ ด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Approach) และ ด้ า นเทคนิ ค การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล (Technical Approach) โดย
เนื้อหาหลักของระบบจะมุ่งเน้นที่ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาคลังข้อมูลโดยใช้ MySQL
เป็นฐานข้อมูล ในการสร้างคลั งข้อมูลโดยออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูล ที่เรียกว่า Star Schema
พร้ อมทั้งได้กาหนดสถาปั ตยกรรมเป็นแบบ Three-Tier Architecture, กาหนด DataMart ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ รวมไปถึงกระบวนการ ETL ที่ถือเป็นหัวใจในการสร้างคลังข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ OLAP ของ SQL Maestro for MySQL ที่สามารถ roll-up และ drilldown
ข้อมูลได้ พร้อมทั้งนาเสนอรายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบให้ประสบ
ความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการร่วมด้วย โดยในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ใช้ MS Project
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและดาเนินการอีกด้วย ผลที่ได้คือระบบต้นแบบของคลังข้อมูลเกี่ยวกับ
นิสิตในระหว่างปี 2545-2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งเป็นข้อมูลในด้าน
การส าเร็ จ การศึ ก ษา ( Graduate Students). GPA Range, ผลการศึ ก ษา (Grading), และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Registration Fee) โดยสามารถนาเสนอรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บเทคโนโลยี
หรืออินเตอร์เน็ต และยังได้เสนอรายงานในรูปแบบของ PDF และ Excel ให้กับผู้ใช้ในการนาไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น
นันทิยา จตุเทน (2555) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับนาเสนอรายงานงานสถิติและ
วิจัยอุบัติเหตุ กองบังคับการตารวจจราจร ด้วยเทคนิคคลังข้อมูล โดยได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application) และเขียนด้วยภาษา PHP พัฒนาคลังข้อมูลงานสถิติและอุบัติเหตุ
ด้วยโปรแกรม SQL SERVER 2008 และออกแบบรายงานแบบหลายมิติ โดยใช้ Microsoft SQL
Server Report Service (SSRS) ซึ่งผลรายงานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ผลการวิจัย พบว่าระบบที่ถูก
พัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการทางานที่อยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบที่
ได้ทาการพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศสาหรับนาเสนอ
รายงานงานสถิติและวิจัยอุบัติเหตุ กองบังคับการตารวจจราจร ด้วยเทคนิคคลังข้อมูลนั้น สามารถ
นาไปใช้งานและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองบังคับการตารวจจราจรได้จริง
วรัญญู ยาระณะ (2556) การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
โดยใช้เพนทาโฮ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่
แข็งโดยใช้เพนทาโฮ และเป็ นการศึกษาหาแนวทางการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้
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สอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ค ลั ง ข้ อ มู ล โดยได้ ใ ช้ ซ อฟต์ แวร์ธุร กิ จอั จ ฉริย ะเพนทาโฮ ในการพั ฒ นา
คลังข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์จากการทดสอบพบว่า การพัฒนาคลังข้อมูลการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
แช่แข็ง สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ เป็นไปตามรูปแบบและความต้องการของ
ผู้บริหาร
ธนาภรณ์ ปานรังศรีและ เอสเธอร์เสงี่ยมกุล (2560) ได้พัฒนาคลังข้อมูลการประเมินความ
เสี่ยงสาหรับการจัดการด้านภัยพิบัติ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทั้งจาก Geographic Information
Systems (GIS) และข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติ ข้อมูลที่นามาใช้เป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับความรุ นแรงทางด้านอุทกภัยและดินถล่ม จานวนประชากรและครัวเรือนที่
ได้ผลกระทบจากภัยแล้ง ข้อมูล ทั้งหมดได้ถูกนามารวบรวมด้วยกระบวนการ Extract-TransformLoad (ETL) และวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ Online Analytical Processing (OLAP) ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ จ ากการ
วิเคราะห์ได้รับการนาเสนอบนแดชบอร์ด (Dashboard) โดยประสิทธิภาพของคลังข้อมูลจะถูกนาไป
ตรวจสอบ ด้วยการประเมินการใช้งานจริงและการซักถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัย
พิบัติ ผลลัพธ์ของงานวิจัยมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและวางแผนในขั้นตอนการเตรียมการป้องกันภั ย
พิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทาคลังข้อมูล
ดิจิทัลล้านนาให้แสดงข้อมูลในลักษณะของภาพถ่าย วิดีทัศน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
โดยคลังข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ (Responsive Website) และเขียนด้วยภาษา HTML,
CSS, PHP, SQL และ JavaScript และมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถนามากาหนดเขียน
เป็นกรอบในการวิจัยได้ดังนี้

ด้านโบราณวัตถุ

ด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

การรวบรวม
ข้อมูลความรู้
ภูมิปัญญา
ล้านนา

ด้านโบราณวัตถุ

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาคลังข้อมูล
ดิจิทัลล้านนา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การพัฒ นาคลั งข้อมูล ดิจิทัล ล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการวิจัยเชิง
พัฒนา โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา แล้วนามาพัฒนา
เป็นนวัตกรรมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี โดยการจัดทาเป็นคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีดาเนินงานวิจัย
ดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้ ภูมิปั ญญาในด้านต่าง ๆ ของล้ านนา โดยการสั มภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพนิ่ ง
และการถ่ายวิดีทัศน์
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร เช่ น หนั ง สื อ วารสาร แผนที่ ข้ อ มู ล ทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลังข้อมูลล้านนา
ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ หรือมี
ข้ อ มู ล ล้ า นนาคดี เช่ น ปราชญ์ ช าวบ้ า น พระสงฆ์ ครู อ าจารย์ นั ก วิ ช าการ รวมถึ ง นั ก วิ จั ย ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับล้านนาคดี
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กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1
เดือน นับตั้งแต่เปิดใช้งาน กาหนดจานวนไม่ต่ากว่า 300 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือกำรรวบรวมข้อมูล ควำมรู้ ภูมิปัญญำในด้ำนต่ำง ๆ ของล้ำนนำ และพัฒนำ
เป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล
1. แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลด้านโบราณวัตถุและข้อมูลด้านโบราณสถานในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
สร้างคือ
1.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดของการวิจัยและกาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาในแต่
ละด้านให้ชัดเจน
1.2 ตรวจความถูกต้อง เหมาะสมของประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการวิจัย
1.3 พัฒนาและทดลองใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
2. ชุดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ชุดอุปกรณ์การถ่ายวิดีทัศน์ และอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
ที่สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัลได้
เครื่องมือกำรประเมินคลังข้อมูลดิจิทัล
1. คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ เป็นคลังข้อมูลที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
2. แบบสอบถามการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ สาหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale
เพื่อประเมินการใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ
และด้านเนื้อหา ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างคือ
2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดด้านการออกแบบ การจัดรูปแบบ และด้านเนื้อหาของ
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่
2.2 กาหนดประเด็นของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
2.3 พัฒนาและทดลองใช้แบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรพัฒนำคลังข้อมูลดิจิทัล
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาและข้อมูลของการศึกษาให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
2) การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น วัด โบราณสถาน ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยว พื้นที่จัดกิจกรรมสาคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา ทั้งโดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพนิ่ง และการ
ถ่ายวิดีทัศน์
ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำข้อมูลดิจิทัลและคลังข้อมูลดิจิทัล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในขั้นตอนที่ 2 ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นามาพัฒนาเป็นรูปแบบดิจิทัลและพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และเทคโนโลยีที่สาหรับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
2. การดาเนินงานพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
3. ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ การจั ด การข้ อ มู ล ใน
คลังข้อมูลดิจิทัล
4. การด าเนิ น งานพั ฒ นาคลั งข้ อ มู ล ดิ จิทั ล ล้ า นนา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยก าหนดชื่อ
คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนาในการศึกษาครั้งนี้คือ “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”
ขั้นที่ 4 กำรนำเสนอเผยแพร่ข้อมูล และกำรประเมินผล
1. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนาในรูปแบบ
คลังข้อมูลดิจิทัล โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซด์ที่ http://chiangmai-e-archive.com
2. การประเมิ น ผลคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา “คลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล เชี ย งใหม่ ” โดยให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยกาหนดระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นเป็นระยะเวลา 1 เดือน
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กำรจัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาล้านนา
ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีทัศน์ และการถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
(Drone) นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ ส่วนข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบบันทึก
ข้อมูลด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ด้านโบราณวัตถุและด้านโบราณสถาน นามาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) แล้วสรุปร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล
2. ข้อมูลการประเมินคลังข้อมูลดิจิทัล
ข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ ”
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล
การประเมินดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นาเสนอผลการวิจัย แบ่ง
ได้ 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา และการพัฒนา
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
ตอนที่ 2 การจัดทาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”
ตอนที่ 3 ผลการประเมินการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่
ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา และการพัฒนาข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล
การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา
ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาในด้ า นต่ า ง ๆ ของล้ า นนา มี ร ายละเอี ย ด
ประกอบด้วยดังนี้
1. ข้อมูลด้านโบราณสถาน
2. ข้อมูลด้านโบราณวัตถุ
3. ข้อมูลด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวิธีการดาเนินงานคือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การลงพื้ น ที่ ภ าคสนามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ เช่ น วั ด ศาสนสถาน
โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่จัดกิจกรรมสาคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีกระบวนการสาคัญประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสอบถามและการบันทึก
จากการสังเกต รวมถึง ได้จากการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีทัศน์ และการถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
(Drone)
การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนามีกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแสดงได้ดังนี้
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ภาพที่ 4.1 แผนผัง (Flowchart) แสดงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 4.1 ข้างต้น มีรายละเอียดข้อมูลแต่ละ
หมวดดังนี้
ข้อมูลด้านโบราณสถาน ได้แก่
1. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
2. วัดพันเตา
3. วัดอินทขีลสะดือเมือง
4. วัดเชียงมั่น
5. วัดป่าแดงหลวง
6. วัดเกตการาม
7. วัดร่าเปิง
8. วัดสวนดอก
9. วัดกู่เต้า
10. วัดโลกโมฬี
11. วัดพระสิงห์วรวิหาร
12. วัดหนองคา
13. วัดหนานช้าง
14. เวียงกุมกาม
15. แจ่งหัวลิน
16. แจ่งศรีภูมิ
17. แจ่งกู่เฮือง
18. แจ่งก๊ะต้า
19. วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
20. เวียงท่ากาน
21. วัดหางดง
22. วัดอินทราวาส
23. วัดอุโมงค์
24. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
25. วัดพระนอนขอนม่วง
26. วัดกานโถมภิรมย์
27. เจดีย์หมื่นกอง
28. วัดเจ็ดยอด
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29. วัดพระพุทธบาทสี่รอย
30. วัดบวกครกหลวง
31. วัดศรีเกิด
32. วัดเจดีย์เหลี่ยม
33. วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ข้อมูลด้านโบราณวัตถุ ได้แก่
1. จารึกล้านนา วัดแสนฝาง
2. จารึกล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ
3. จารึกล้านนา วัดพระธาตุศรีจอมทอง
4. จารึกล้านนา วัดหัวหนอง
5. จารึกล้านนา วัดกานโถม
6. จารึกล้านนา วัดพระสิงห์
7. จารึกล้านนา วัดหลวง
8. จารึกล้านนา วัดยางหนุ่ม
9. จารึกล้านนา วัดพระเกิด
10. จารึกล้านนา วัดพระพันตน
11. กู่วัดเสาหิน
12. ใบลาน วัดเชียงมั่น เรื่องอานิสงส์สร้างหีบธรรม์
13. ใบลาน วัดเชียงมั่น เรื่อง อานิสงส์ทานไปหาคนตาย
14. ใบลาน วัดเชียงมั่น เรื่อง ตานานพญาธรรม
15. ใบลาน วัดเชียงมั่น เรื่อง กฎหมายโบราณ
ข้อมูลด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
1. ศิลปะการฟ้อน
2. วิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)
3. ภูปัญญาการรักษาโรค
4. พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธิคุณ
5. ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด
6. ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
7. เดียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วันวิสาขบูชา)
8. วันมาฆบูชา
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9. ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง)
10. เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกาแพง
11. งานไม้ดอกไม้ประดับ
12. ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (วันสงกรานต์)
สรุปได้ว่า การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา ของการพัฒนา
คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจาแนกข้อมูล ได้ 3 หมวด แสดงใน
ตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา จาแนกตามหมวดข้อมูล
ข้อมูล
ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ด้านโบราณวัตถุ
ด้านโบราณสถาน
รวม

จานวน
12
15
33
60

จากตารางที่ 4.1 การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา พบว่า
ข้อมูล ด้านโบราณสถานมากที่สุด 33 ข้อมูล รองลงมาคือ ด้านโบราณวัตถุ 15 ข้อมูล และด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 12 ข้อมูล

การพัฒนาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอยู่ 3 ประเภทคือ
1. ภาพถ่าย ได้แก่ ด้านโบราณสถาน ด้านโบราณวัตถุและด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. วิดีทัศน์ ได้แก่ ด้านโบราณสถาน และด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้แก่ ใบลานอิเล็กทรอนิกส์
โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
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ภาพที่ 4.2 แผนผัง (Flowchart) แสดงกระบวนการพัฒนาข้อมูล
กระบวนการพัฒนาข้อมูล ภาพที่ 4.2 ข้างต้น ได้ภาพถ่าย วิดีทัศน์และภาพใบลานที่เป็น
ข้อมูลดิจิทัล ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 จานวนภาพถ่ายดิจิทัล จาแนกตามประเภทของข้อมูล
ข้อมูล
ด้านโบราณสถาน
ด้านโบราณวัตถุ
ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
รวม

จานวน
2,901
49
12
2,962

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ภาพถ่ายดิจิทัลเป็นข้อมูลด้านโบราณสถานมากที่สุด 2,901 ภาพ
รองลงมาคือ ด้านโบราณวัตถุ 49 ภาพ และด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 12 ภาพ
ตารางที่ 4.3 จานวนวิดีทัศน์ดิจิทัล จาแนกตามประเภทของข้อมูล
ข้อมูล
ด้านโบราณสถาน
ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
รวม

จานวน
33
12
60

จากตารางที่ 4.3 พบว่า วิดีทัศน์ดิจิทัลเป็นข้อมูลโบราณสถานมากที่สุด 33 ไฟล์ รองลงมา
คือ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 12 ไฟล์
ตารางที่ 4.4 จานวนภาพถ่ายใบลานดิจิทัล จาแนกตามเรื่อง
เรื่อง
อานิสงส์สร้างหีบธรรม์
อานิสงส์ทานไปหาคนตาย
ตานานพญาธรรม
กฎหมายโบราณ
รวม

จานวน
10
16
26
25
60

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ใบลาน เรื่อง ตานานพญาธรรมมีภาพถ่ายดิจิทัลมากทีส่ ุด 26 ภาพ
รองลงมาคือ เรื่อง กฎหมายโบราณ 25 ภาพ เรื่อง อานิสงส์ทานไปหาคนตาย 16 ภาพ และอานิสงส์
สร้างหีบธรรม์ 10 ภาพ

26
ตอนที่ 2 การจัดทาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

ภาพที่ 4.3 แผนผัง (Flowchart) แสดงกระบวนการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา
“คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

27
จากกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ภาพที่ 4.3 ข้างตน มีรายละเอียดของการจัดทาคลังข้อมูล
ดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”แต่ละประเภทดังนี้
โครงสร้างของโปรแกรมการใช้งาน
โปรแกรมการใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปภาพและ
วิดีทัศน์ของประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ และโบราณสถาน แสดงผลในรูปแบบของเว็บไซต์
ทาให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีโครงสร้างการเชื่อมต่อไปยังหน้าต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 4.4 โครงสร้างของโปรแกรมการใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

28
รายละเอียดของโปรแกรมย่อยต่าง ๆ
ระบบแผนที่นำทำง

ภาพที่ 4.5 แผนผัง (Flowchart) ของระบบแผนที่นาทาง (ภาพ A-C)

29
แผนที่นาทางเพื่อแสดงจุดของสถานที่ของประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ จากภาพที่ 4.6 บางจุดจะมีจานวนหมายเลข เพื่อแสดงจานวนของสถานที่ที่อยู่ในจุดนั้น
เมื่อคลิกที่จานวนหมายเลข โปรแกรมจะขยายแผนที่เพื่อแสดงสถานที่ที่อยู่ในจุดนั้น

ภาพที่ 4.6 หน้าเพจของภาพ A ในภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.7 หน้าเพจของภาพ B ในภาพที่ 4.5

30

ภาพที่ 4.8 หน้าเพจของภาพ C ในภาพที่ 4.5

31
ระบบค้นหำตำมหมวด

ภาพที่ 4.9 แผนผัง (Flowchart) ของระบบค้นหาตามหมวด (ภาพ D-J)

32
คลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล แบ่ ง ได้ 3 หมวดคื อ โบราณวั ต ถุ โบราณสถาน และประเพณี
ศิล ปวัฒ นธรรม เมื่อต้องการให้ แสดงผลในหมวดที่ต้องการ สามารถเลื อกเพื่อให้ แสดงผลขึ้นมา
จากนั้นคลิปที่รูปภาพในแผนที่ จะเชื่อมไปยังหน้าเว็บแสดงข้อมูล

ภาพที่ 4.10 หน้าเพจของภาพ D ในภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.11 หน้าเพจของภาพ E ในภาพที่ 4.9

33

ภาพที่ 4.12 หน้าเพจของภาพ F ในภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.13 หน้าเพจของภาพ G ในภาพที่ 4.9

34

ภาพที่ 4.14 หน้าเพจของภาพ H ในภาพที่ 4.9

35

ภาพที่ 4.15 หน้าเพจของภาพ I ในภาพที่ 4.9

36

ภาพที่ 4.16 หน้าเพจของภาพ J ในภาพที่ 4.9

37
ระบบค้นหำตำมภำพ

ภาพที่ 4.17 แผนผัง (Flowchart) ของระบบค้นหาตามภาพ (ภาพ K-L)

38
ระบบค้นหาตามภาพ คลิกที่รูปภาพเพื่อให้แสดงที่อยู่ในแผนที่ได้ สามารถเลือกดูข้อมูลได้
เองโดยไม่แบ่งประเภท เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูล ก็สามารถคลิก More เพื่อให้เชื่อมต่อไปยังหน้า
แสดงข้อมูลได้ทันที

ภาพที่ 4.18 หน้าเพจของภาพ K ในภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.18 หน้าเพจของภาพ K ในภาพที่ 4.17

39

ภาพที่ 4.19 หน้าเพจของภาพ L ในภาพที่ 4.17

40
ระบบแสดงข้อมูลตำมหมวดหมู่

ภาพที่ 4.20 แผนผัง (Flowchart) แสดงข้อมูลตามหมวดหมู่
จากภาพแสดงถึงการแบ่งข้อมูลสถานที่เป็น 3 หมวดหมู่ การแสดงผลมีความเรียบง่าย
เข้าใจง่าย แบ่งได้ชัดเจน มีการแสดงผล 12 ภาพต่อ 1 หน้า เพื่อให้ดูเหมาะสมในจานวนที่ ไม่มาก
หรือไม่น้อยเกินไป

41

ภาพ M

ภาพที่ 4.21 หน้าเพจของภาพ M ในภาพที่ 4.20

ภาพ N
ภาพที่ 4.11 หน้าเพจของภาพ E ในภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.22 หน้าเพจของภาพ N ในภาพที่ 4.20

42

ภาพที่ 4.23 หน้าเพจของภาพ 0 ในภาพที่ 4.20

ภาพที่ 4.24 หน้าเพจของภาพ P ในภาพที่ 4.20

43

ภาพที่ 4.25 หน้าเพจของภาพ Q ในภาพที่ 4.20

44

ภาพที่ 4.26 หน้าเพจของภาพ R ในภาพที่ 4.20

45

ภาพที่ 4.27 หน้าเพจของภาพ S ในภาพที่ 4.20

46
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

ภาพที่ 4.28 แสดงการเชื่อมต่อปลั๊กอิน Google Map API ที่แสดงในภาพที่ 4.3
การตั้งค่าและเชื่อมต่อ API ของ Google Map เป็นปลั๊กอินเสริมที่ช่วยแสดงแผนที่สถานที่
โดยใช้ภาษา JavaScript PHP HTML และ CSS ในการพัฒนา
อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
Function
ชุดคาสั่งที่ทางานหรือคานวณค่า โดยประกาศใช้ฟังก์ชันที่ใดก็ได้
ภายในขอบเขตที่เรียกใช้
class
keyword เพื่อระบุว่าเป็นการประกาศคลาส
method
ระเบียบวิธีในการทางาน ซึ่งเป็นกลุ่มการทางานของข้อมูล
placeholder
ข้อความไว้บ่งบอกตัวอย่างการใส่ข้อความใน text field

47

ภาพที่ 4.29 แสดงการ Upload รูปภาพแกลอรี
การพั ฒ นาการ Upload รู ป ภาพแกลอรี โดยเก็ บ ภาพไว้ ใ น Database และจะถู ก ดึ ง
ออกมาแสดงผลเป็นแกลอรีรูปภาพ โดยใช้ภาษา PHP, SQL และ JavaScript
require_once
คาสั่งใช้ในการเรียกไฟล์ภายนอก
strtolower
เปลี่ยนตัวอักษรในสตริงเป็นตัวอักษรเล็ก
switch...case
คาสั่งสาหรับการสร้างเงื่อนไขแบบเลือกทา

48

ภาพที่ 4.30 แสดงการออกแบบส่วนของการแสดงแผนที่ ที่แสดงในรูปภาพ 4.3
การพั ฒ นาแผนที่ โ ดยใช้ภ าษา CSS ในการก าหนดรูป แบบการแสดง สี กรอบ ขนาด
พื้นหลัง เส้น ตัวอักษร ขนาดต่าง ๆ เพื่อให้แผนที่ออกมาเหมาะสมและสมบูรณ์

49

ภาพที่ 4.31 แสดงการออกแบบการแสดงข้อมูลตามหมวดหมู่ ที่แสดงในภาพที่ 4.9
การพัฒนาและออกแบบการแสดงข้อมูลโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ภาษา CSS ในการ
กาหนดรูปแบบการแสดง สี กรอบ ขนาด พื้นหลัง เส้น ตัวอักษร ใช้ PHPเพื่อเชื่อมต่อ Database
และใช้ HTML เพื่อแสดงผล/ตั้งค่าหน้าที่แสดงข้อมูล กาหนดจานวนและขนาดต่าง ๆ เพื่อให้การ
แสดงผลเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน

50
แผนผังคลังข้อมูลดิจิทัลล้ำนนำ “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

ภาพที่ 4.32 แผนผังหน้าหลักของคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

ภาพที่ 4.33 แผนผังโบราณวัตถุของคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

51

ภาพที่ 4.34 แผนผังโบราณสถานของคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

52

ภาพที่ 4.35 แผนผังประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา
“คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

53
ตัวอย่างการใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”
ส่วนเพิ่มเติมของแผนที่และช่องสไลด์ข้อมูล

คลิกที่รูปเพื่อดูจุดที่
อยู่ ในแผนที่

คลิกเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย

คลิกเพื่อเลื่อนไปทางขวา

เมื่อชี้ลูกศรไปตรงช่องของแต่ละที่ ปุ่ม MORE จะ
แสดงขึ้นมา คลิกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพที่ 4.36 การใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่” เพื่อค้นหาข้อมูล

54
หน้ำแสดงข้อมูล
คลิกเลือกประเภทที่ต้องการ

คลิกรูปภาพหรือชื่อ เมื่อต้องการแสดงข้อมูล

ภาพที่ 4.37 หน้าเพจแสดงข้อมูลคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”

*สามารถดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก

55
ตอนที่ 3 ผลการประเมินการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”
การประเมินผลคลังข้อมูลดิจิทัล เชียงใหม่ โดยบุคคลที่สนใจเข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัล
ล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่” จานวน 312 ราย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุปได้
ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูล
ดิจิทัลเชียงใหม่” ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ

ค่าเฉลี่ย

ความสวยงามและน่าสนใจของคลังข้อมูลดิจิทัล
ความสวยงามและเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวอักษร
(รูปแบบ ตัวอักษร สีขอองตัวอักษร ขนาดตัวอักษร)
การเลือกใช้สี โทนสีในการออกแบบ มีความ
สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบและจัดตาแหน่งเมนู / แถบเครื่องมือ
สามารถใช้งานง่าย
การจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม
การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย
ได้ดี
การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (วิดีทัศน์ ภาพอนิเมชั่น
เสียง) เหมาะสมกับเนื้อหา
การออกแบบรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
โดยรวม

4.34
4.25

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.86
.95

4.18

.97

มาก

4.30

.75

มาก

4.27

.78

มาก

4.58

.82

มากที่สุด

4.64

.87

มากที่สุด

4.45
4.38

.72
.84

มาก
มาก

แปลผล
มาก
มาก

หมายเหตุ: n= 312

จากตารางที่ 4.5 ผู้เข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่” เห็นว่า
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัลโดยภาพรวมมีการออกแบบและจัดรูปแบบ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การเลือกใช้
สื่อมัลติมิเดีย (วิดีทัศน์ ภาพอนิเมชั่น เสียง) เหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.64 (ระดับมากที่สุด)
รองลงมาคือ การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.58 (ระดับมากที่สุด)
และการออกแบบรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.45 (ระดับมาก)

56
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูล
ดิจิทัลเชียงใหม่” ด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน (เว็บไซต์/
ฐานข้อมูล)
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูล
ภายนอก (เว็บไซต์/ฐานข้อมูล)
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูล (จานวนและปริมาณ
เนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ)
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้
การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล / เนื้อหา
การนาข้อมูล / เนื้อหาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์หรือ
นาไปใช้งานได้จริง
โดยรวม

4.27

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.82

4.35

.88

มาก

4.28
4.30

.78
.95

มาก
มาก

4.22
4.45
4.56
4.32
4.16
4.20

.80
.84
.85
.82
.89
.95

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.31

.86

มาก

แปลผล
มาก

หมายเหตุ: n= 312

จากตารางที่ 4.6 ผู้เข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่” เห็น
ว่าด้านเนื้อหาของคลังข้อมูลดิจิทัลโดยภาพรวมมีเนื้อหาเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้
ค่าเฉลี่ ย 4.56 (ระดับ มากที่สุ ด) รองลงมาคือ การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่ อ ง
ค่าเฉลี่ย 4.45 (ระดับมาก) และความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลภายนอก (เว็บไซต์/
ฐานข้อมูล) ค่าเฉลี่ย 4.35 (ระดับมาก)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นโครงการวิจัยเชิง
พัฒนา โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา แล้วนามาพัฒนา
เป็นนวัตกรรมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งจะทาให้ได้ 1) ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของ
ล้านนาที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 2) คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา 3) อนุรักษ์ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้าน
ต่าง ๆ ของล้านนา ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา 4) ประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจสามารถ
เข้าถึงและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 5) เป็นแนวทางในการพัฒนาคลังข้อมูล ดิจิทัลในจังหวัดอื่น ๆ
ของล้ านนา ผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก ได้แก่ ปราชญ์ช าวบ้าน พระสงฆ์ ครูอาจารย์ นักวิช าการ นักวิจั ย
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้าใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) กล้องถ่ายภาพ กล้อ งวิดีทัศน์ และอากาศยานไร้คนขับ 2) แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
บันทึกข้อมูล 3) คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ พัฒนาจัดทาในรูปแบบเว็บไซต์ (Responsive Website)
และเขียนด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, SQL และ JavaScript 4) แบบสอบถามการใช้คลังข้อมู ล
ดิจิทัลเชียงใหม่ ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาล้านนาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลการใช้
คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
นาเสนอได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การรวบรวมข้ อ มู ล ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาในด้ า นต่ า ง ๆ ของล้ า นนา และ
การพัฒนาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
การรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาของล้านนา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโบราณสถาน
จานวน 33 ข้อมูล ด้านโบราณวัตถุ จานวน 15 ข้อมูล และด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จานวน 12
ข้อมูล โดยพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่ 3 ประเภทคือ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ตอนที่ 2 การจัดทาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา
คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนาจัดทาในรูปแบบเว็บไซต์ (Responsive Website) ชื่อ “คลังข้อมูล
ดิจิทัลเชียงใหม่” เขียนด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, SQL และ JavaScript สามารถเชื่อมต่อ ปลั๊ก
อิ น Google Map API และ Upload รู ป ภาพแกลอรี โดยเก็ บ ภาพไว้ ใ น Database รวมถึ ง การ
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พัฒนาแผนที่ การกาหนดรูปแบบการแสดง สี กรอบ ขนาด พื้นหลัง เส้น ตัวอักษรขนาดต่าง ๆ โดยมี
โครงสร้างของโปรแกรมการใช้งานที่สาคัญคือ
ระบบแผนที่นาทาง เพื่อแสดงจุดของสถานที่ของโบราณสถาน โบราณวัตถุและ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ระบบค้นหาตามหมวด ประกอบด้วย 3 หมวดคือ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมไปยังหน้าเว็บแสดงข้อมูล
ระบบค้นหาตามภาพ สามารถเลือกดูข้อมูลได้เองโดยไม่แบ่งประเภท สามารถเชื่อมต่อไป
ยังหน้าแสดงข้อมูลได้ทันที
ระบบแสดงข้อมูลตามหมวดหมู่ จะแสดงการแบ่งข้อมูลสถานที่เป็น 3 หมวดหมู่ เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย
ตอนที่ 3 ผลการประเมินการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา “คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่”
การสอบถามกลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ ส นใจเข้ า ใช้ ง านคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ล้ า นนา
“คลังข้อมูลดิจิทัลเชีย งใหม่ ” จานวน 312 ราย สรุปได้ว่า ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของ
คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (วิดีทัศน์ ภาพอนิเมชัน เสียง) เหมาะสม
กับเนื้อหา รองลงมาคือ การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ดี และการออกแบบ
รูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ส่วนด้านเนื้อหาของคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากใน 3 อันดับแรก คือ การจัด
หมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ รองลงมาคือ การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความ
ต่อเนื่อง และความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลภายนอก (เว็บไซต์/ฐานข้อมูล)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการจัดเตรียม Server ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ ให้รองรับกับการจัดเก็บข้อมูล
จานวนมาก และเพื่อสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่
มีข้อมูลและการใช้พื้นที่จานวนมาก ทั้งในรูปแบบวิดีทัศน์ ภาพนิ่ง และ e-book
2. ควรมีการจัดการหรือวางแนวทางในการสนับสนุนเพื่อให้สามารถจัดเก็ บข้อมูลในช่วง
การเริ่มต้นโครงการภายในเดือนตุลาคม เช่น งานประเพณีออกพรรษา ขณะที่โครงการยังไม่สามารถ
ดาเนินงานได้เต็มที่ โดยเฉพาะข้อกาหนดหรือการอนุมัติด้านงานเอกสาร ทาให้เสียโอกาสในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีสาคัญ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อให้สามารถนาดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับคลังข้อมูลดิจิทัล
เชียงใหม่ได้ เช่น เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เทคโนโลยีความจริงเสมื อน
(Augmented Reality: AR) การส่งข้อมูลโดยใช้ Beacon Technology
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ล้ า นนาในจั ง หวั ด อื่ น ๆ รวมถึ ง เพิ่ ม หรื อ ขยาย
ขอบเขตของเนื้อหาให้กว้างมากขึ้น เช่น พื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยว ความรู้ด้านชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน งานหัตถกรรม ฯลฯ
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