
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research) ระหวางทีมวิจัยวิชาการ ครู นักเรียน ผูนําชุมชน คน

ในชุมชน รวมกันคนหาปญหาและความตองการ รวมวางแผน รวมดําเนินการออกแบบและพัฒนา

สื่อสารสาธารณะ รวมประเมิน ปรับปรุง โดยการศึกษาขอมูลบริบทของชุมชน การออกแบบ

ฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ การนําสื่อไปใช โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดทําฐานขอมูล

และสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบาน

เสม็ด และมีวัตถุประสงคยอยเพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํา

น้ําชี 2) เพื่อจัดทําฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี 3) เพื่อประเมินผลการใชฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าช ีโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. พื้นที่ที่ใชในการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. วิธีการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัยและกิจกรรม 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การตรวจสอบขอมูล 

8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 
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3.1 พื้นที่ที่ใชในการวิจัย 

คณะผูวิจัยคัดเลือกชุมชนบานเสม็ด หมู 7 ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

เพื่อใชเปนพื้นที่ในการศึกษา โดยการคัดเลือกจากขอเสนอแนะจากผลการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง 

กระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของชุมชนบานเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย แหลงทุนสนับสนุนโดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

โดยมีขอเสนอแนะควรพัฒนาตอยอดงานวิจัยดานการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี  

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 2 กลุม กลุมแรก คือ นักวิจัยทองถ่ินซ่ึง

เปนตัวแทนจากคนในชุมชน ไดแก ครู นักเรียน ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชน และกลุมที่สอง คือ

ผูเขารวมกิจกรรมในการใชฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ีและผูท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม 

 3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมตัวแทนคนในชุมชน ประกอบดวย ครู 

นักเรียน ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชนและกลุมตัวอยางผูเขารวมกิจกรรม โดยเลือกกลุมตัวอยางโดย

ไมอาศัยความนาจะเปน (Non Probabilistic Sampling) ไดกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

 3.3.1 แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํา

น้ําชี 

 3.3.2 ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับชุมชนเพื่อศึกษาสภาพ ความ

ตองการส่ือสารสาธารณะ แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ 
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 3.3.3 ฐานขอมูล และสื่อสารสาธารณะที่ไดจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม การลง

พื้นท่ีศึกษาเชิงสํารวจสภาพบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชี ไดแก วีดี

ทัศน เว็บไซตระบบฐานขอมูล 

 3.3.4 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าช ี

 3.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ี

 

3.4 วิธีการสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

 3.4.1 แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํา

น้ําชี ทีมวิจัยไดสรางแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติริมลํานํ้าชี โดยมีวิธีการดังน้ี 

  3.4.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ี

  3.4.1.2 กําหนดกรอบแนวคิด ประเด็นในการสํารวจขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหมี

รายละเอียดครอบคลุม ครบถวนในประเด็นท่ีตองการศึกษา 

  4.3.1.3 สรางแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ี

  3.4.1.4 นําแบบสํารวจที่สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

  3.4.1.5 นําแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี ไปเก็บขอมูล 

 3.4.2 ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับชุมชนเพื่อศึกษาสภาพ ความ

ตองการระบบฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ 

ทีมวิจัยไดสรางประเด็นการสัมภาษณ โดยมีวิธีการดังนี ้
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  3.4.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประเด็น

การสัมภาษณ 

  3.4.2.2 กําหนดกรอบแนวคิด ประเด็นการสัมภาษณ เพื่อใหมีรายละเอียด

ครอบคลุมครบถวนในเรื่องท่ีตองการศึกษา 

  3.4.2.3 สรางแบบประเด็นการสัมภาษณ 

  3.4.2.4 นําแบบประเด็นการสัมภาษณกลุมไปเก็บขอมูล 

 3.4.3 ฐานขอมูล  

  การสรางระบบฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี ท่ีไดนํา

ขอมูลมาจาการสํารวจมาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการออกแบบฐานขอมูลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี โดยมีขั้นตอนของการดําเนินงานตามกระบวนการ

ของการพัฒนา และวิเคราะหเพื่อพัฒนาฐานขอมูล System development Life Cycle (SDLC) 

ดังน้ี 

  3.4.3.1 วิเคราะหความตองการระบบ โดยการวิเคราะหความตองการของผูใช 

แลวนํามาพัฒนาใหอยูในรูปของระบบฐานขอมูล 

  3.4.3.2 ออกแบบฐานขอมูล โดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow 

Diagram : DFD) เปนเคร่ืองมือในการทําความเขาใจการไหลของขอมูล กระบวนการและขั้นตอน

ตางๆ ที่จะไดผลลัพธออกมาจากฐานขอมลู 

 
 

ภาพที่ 3.1 แผนภาพ Context Diagram ของฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 
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 จากแผนภาพขางตนสามารถแบงแยกการทํางานหลักออกเปนการทํางานยอยๆ ตามหนาท่ี

การทํางาน สามารถแสดงความสัมพันธดวยแผนภาพของขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกเขามาใน

ระบบ เพื่อแสดงวิธีการไหลของขอมูลจากกระบวนการหนึ่งไปอีกกระบวนการหนึ่ง ดังภาพที่ 3.2 

 

 
ภาพที่ 3.2 Data Flow Diagram Level 1 ของฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชี 

 

  3.4.3.3 สรางฐานขอมูลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี โดยใช

เครื่องมือ Entity Relationship Model (ER-Model) ในการออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด 

โดยแสดงถึงความสัมพันธและรายละเอียดของขอมูลตางๆ ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ริมลําน้ําช ี
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  เมื่อออกแบบฐานขอมูลของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี จึง

ออกแบบตารางขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดตารางขอมูลดังนี ้

   - ตาราง User 

   - ตาราง Resource 

   - ตาราง Type 

   - ตาราง Picture 

 

ตารางที่ 3.1 ตาราง Resource 

Field Type Description Key 

Id_resource Int รหัสขอมูลทรัพยากร PK 

Id_type Int รหัสประเภท FK 

Name Text ชื่อทรัพยากร  

Used Text ประโยชนที่ใช  

Detail Text รายละเอียด  

Update_time Date/Time วัน/เดือน/ป ที่แกไขขอมูล  

  

ตารางที่ 3.2 ตาราง Picture 

Field Type Description Key 

Id_pic Int รหัสภาพ PK 

Id_resource Int รหัสขอมูลทรัพยากร FK 

File_name Text ชื่อภาพ  

 

ตารางที่ 3.3 ตาราง Type 

Field Type Description Key 

Id_type Int รหัสประเภท PK 

Name Text ชื่อประเภท  
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ตารางที่ 3.4 ตาราง User 

Field Type Description Key 

Id_user Int รหัสผูใชงาน PK 

Name Text ชื่อผูใชงาน  

User Text ชื่อล็อกอิน  

Password Text รหัสล็อกอิน  

Type_user Text ประเภทผูใชงาน  

E-mail Text อีเมล  

Phone Int โทรศัพท  

Status Text สถานะ  

 

 3.4.3.4 ภาษาและเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี ผูวิจัยไดเลือกใชภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาดังนี ้

   - ภ าษา PHP (Personal Home Page Tool) เป นชุ ดคํ าสั่ ง ในการ

จัดการไฟลของเว็บไซตฐานขอมูลและการแสดงผลในรูปแบบของผานโปรแกรมบราวเซอร 

   - ภ า ษ า  SQL (Structured Query Language) ใช ใน ก า ร จั ด ก า ร

ฐานขอมูล สําหรับสราง แกไขและเรียกใชฐานขอมูล 

   - XAMPP โปรแกรมในการจําลองเครื่องเปนเว็บเซิรฟเวอร เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาฐานขอมูล 

  3.4.3.5 นําระบบฐานขอมูลไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบสะดวกรวดเร็วตอการใช

งาน ดานความสมบูรณของขอมูล และดานความสอดคลองกับความตองการของผูใชระบบ

ฐานขอมูล 3 ทาน ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารย กมลรัตน สมใจ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักด์ิ จีวัฒนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

3. นางกรุณา บุษบง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย  

โดยใชเกณฑประเมินและแปลความหมาย ดังนี ้

  เกณฑประเมิน 5 ระดับ 

  5  หมายถึง ฐานขอมูลมีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง ฐานขอมูลมีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก 

  3  หมายถึง ฐานขอมูลมีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมากปานกลาง 

  2   หมายถึง ฐานขอมูลมีคุณภาพอยูในระดับพอใช 

  1   หมายถึง ฐานขอมูลมีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 

  การแปลความหมาย 

  คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  

  คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมปานกลาง 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับพอใช 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับควรปรับปรุง 

  3.4.3.6 การทดสอบ และประเมินผล ซึ่งเปนข้ันตอนการเขียนโปรแกรมและ

ทดสอบการทํางานของระบบ โดยใชแบบประเมินคุณภาพ 

  3.4.3.6 การปรับปรุงแกไข นําระบบฐานขอมูลไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช

กับคนที่ใมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรองและแนวทางการปรับปรุงฐานขอมูล ใหเหมาะสมมาก

ที่สุด  

  3.4.3.7 นําระบบฐานขอมูลไปใชกับกลุมประชากร ประกอบดวย ผูนําชุมชน 

ชาวบาน พระสงฆ ครู นักเรียน  
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 3.4.4 สื่อสารสาธารณะ 

  การสรางสื่อสารสาธารณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี ไดนํา

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน มากําหนดแนวทางในการพัฒนาส่ือสารสาธารณะ ซึ่งมีขั้นตอน

การดําเนินการดังนี ้

  3.4.4.1 วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ โดยวิธีการนําเคร่ืองมือ SWOT มารวมกัน

วิเคราะหและพิจารณาถึงประเด็นตางๆ เพื่อชวยในการพัฒนาสื่อสารสาธารณะไดงายขึ้น 

  3.4.4.2 พัฒนาสื่อสารสาธารณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 

3.5 วิธีดําเนินการวิจัยและกิจกรรม 

 คณ ะผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ นก ารวิ จั ย ในรูป แบ บ การวิ จั ยและพั ฒ นา (Research and 

Development) ประ เภทการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติการแบบมี ส วนร วม  (Participatory Action 

Research) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวาง

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี ้

 ขั้นที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับชุมชนบานเสม็ด 

 การวิจัยในครั้ งนี้  คณะผู วิ จัยได ทําการพัฒนาโจทยวิ จัยรวม กับชุมน โดยการนํา

ขอเสนอแนะจากการดําเนินการวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบน

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ในหัวขอประเด็นการพัฒนาตอยอดงานวิจัยดานการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมปาชุมชนริมลํานํ้าชี พรอมทั้งสรางเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับคณะครูนักเรียน 

โรงเรียนบานเสม็ด (สามัคคีราษฎรวิทยาคาร) โดยมีการข้ีแจงและสรางความเขาใจรวมกันระหวาง

ชุมชน โรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ ชุมชนบานเสม็ด 
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ภาพที่ 3.3 เวทีช้ีแจงประเด็นปญหาและการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับชุมชน 

 

 หลังจากการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับชุมชน คณะผูวิจัยดําเนินการจัดประชุมช้ีแจง

วัตถุประสงคและแผนงานวิจัย ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียนบานเสม็ด 

(สามัคคีราษฎรวิทยาคาร) ประกอบดวย คณะผูวิจัย นักวิจัยชุมชน นักเรียน และผูรวมวิจัย โดยมี

ตัวแทนนักวิจัยชุมชนเขารวมดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.5 รายชื่อตัวแทนนักวิจัยชุมชน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นางบุญยัง หวังอยู ผูใหญบานเสม็ด 

2 นายทิคัมพร ธุพัน ผูชวยผูใหญบานเสม็ด 

3 นางธันยมัย หวังอยู ผูชวยผูใหญบานเสม็ด 

4 พระครูศุภฤกษ สนฺตกาโย เจาอาวาสวัดบานเสม็ด 

5 นายประพนธ วงศคํา รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเสม็ด (สามัคคีราษฎรวิทยา

คาร) 

6 นายมนตรี นิวัฒนุวงศ ขาราชการครู โรงเรียนบานเสม็ด (สามัคคีราษฎรวิทยา

คาร) 

7 นายนนท สิงหจันทร ภารโรง โรงเรียนบานเสม็ด (สามัคคีราษฎรวิทยาคาร) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

8 นายสมจิต ดาศร ี ประชาชน 

9 นายภานุ กระแสบัว ประชาชน 

10 นายถวิล สายนอย ประชาชน 

11 นางสาวจิราภรณ เกิดสกุล ประชาชน 

 

ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพบริบทชุมชนบานเสม็ดและขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ริมลํานํ้าชี คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสภาพบริบทชุมชน ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชน สถานท่ีสําคัญในหมูบาน ประวัติศาสตรการกอต้ังหมูบาน ประเพณีและวัฒนธรรม และ

ขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี โดยทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนบานเสม็ด สําหรับเปนแนวทางในการออกแบบ

และพัฒนาฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ โดยทําการศึกษาเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และ

ขอมูลจากเว็บไซต พรอมท้ังดําเนินการลงพื้นที่เก็บขอมูล โดยการสัมภาษณสอบถามคนในชุมชน 

สนทนากลุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของ 

เชน ผูนํา ปราชญชาวบาน นักวิชาการทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา พระสงฆ ครู นักเรียน และ

ประชาชนท่ัวไป  

 

 

ภาพที่ 3.4 ประชุมชี้แจงแผนงานวิจัยครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
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ขั้นที่ 3 สังเคราะหขอมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการประชุมกลุมยอยเพื่อจัดหมวดหมู และรวมกันกําหนด ออกแบบ

ฐานขอมูล และแนวทางในการพัฒนาส่ือสารสาธารณะ ตามแนวทางที่ไดทําการวิเคราะหขอมูล 

(SWOT Analysis) รวมทั้งการประยุกตใชความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อพัฒนาฐานขอมูลและ

สื่อสารสาธารณะ โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

  - ประชุมยอยคร้ังที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

  - ประชุมยอยคร้ังที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 การประชุมยอยคณะผูวิจัยเพื่อจัดหมวดหมูขอมูล สังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบ

ฐานขอมูลและพัฒนาส่ือสารสาธารณะ 

 

 ขั้นที่ 4 การพัฒนาฐานขอมูล และส่ือสารสาธารณะ มีรายละเอียดและกิจกรรมดังนี ้

  4.1 คณะผูวิจัยและชุมชนรวมกันบันทึกภาพและวีดิทัศนสําหรับการออกแบบและ

พัฒนา โดยนําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี ตามแนวทางของผลการศึกษาท่ี

ไดจากการสํารวจสภาพบริบทชุมชน และนํามาออกแบบและพัฒนาใหสอดคลองตามทฤษฎี 

หลักการเก่ียวกับฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ 

  4.2 การสรางและพัฒนาสื่อสารสาธารณะ คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลบริบท

ชุมชนและขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี นํามาวิเคราะหและออกแบบตาม

ความตองการของชุมชน ไดแก สื่อวีดิทัศน โปสเตอร แผนพับ เว็บไซต โดยกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ

ขอมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี แบงเปน 5 ฐานเรียนรูไดแก ฐาน



45 

 

ที่ 1 การเรียนรูธรรมะกับการดูแลรักษาปา ฐานที่ 2 ตนไมนานาพันธุ ฐานที่ 3 เรียนรูมันปา ฐานท่ี 

4 ฐานการเรียนรูเห็ดปา และ 

ฐานที่ 5 ฐานนิเวศปาชุมชนริมลํานํ้าชี โดยดําเนินการตามหลักการออกแบบและพัฒนาของ ADDIE 

model ดังน้ี 

   4.2.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis)  

    4.2.1.1 วิเคราะหขอบเขตของวัตถุประสงคของการพัฒนา

สื่อสารสาธารณะ การนําไปใชงานและผูที่สวนเกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและการ

ใชงานจริง 

    4.2.1.2 ศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ริมลํานํ้าชี เพื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการสรางและพัฒนาสื่อสาร

สาธารณะ 

    4.2.1.3 ศึกษาลักษณะของกลุมผูใชงานส่ือสารสาธารณะ ไดแก 

นักเรียนโรงเรียนบานเสม็ด (สามัคคีราษฎรวิทยาคาร) นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

   4.2.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 

    4.2.2.1 ศึกษาเนื้อหารายละเอียดการออกแบบและพัฒนา โดย

จัดลําดับเปาหมายการนําเสนอขอมูลและจุดประสงคของการเรียนรูสื่อ 

    4.2.2.2 สรางแผนภู มิผั งงาน  (Flow Chart) และบทภาพ 

(Story Board) เพื่อนําไปตรวจสอบกับและขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในดานความถูกตองและ

เหมาะสม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

    4.2.2.3 ออกแบบและการวางแผนการประเมินผลความพึง

พอใจตอสื่อสารสาธารณะ พรอมใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการประเมิน 

   4.2.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 

    4.2.3.1 การสรางสื่อสารสาธารณะตามท่ีไดออกแบบไวในข้ันตน 

โดยใชโปรแกรมในการจัดการพัฒนา ไดแก โปรแกรมสรางวีดิทัศน โปรแกรมออกแบบและตกแตง

กราฟก โปรแกรมใชบันทึกเสียง โปรแกรมสรางสื่อสิ่งพิมพ โปรแกรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 
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    4.2.3.2 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง

และเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชงานจริง ดังนี ้

1. ผูชวยศาสตราจารย กมลรัตน สมใจ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักด์ิ จีวัฒนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

3. นางกรุณา บุษบง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย  

 โดยใชเกณฑประเมินและแปลความหมาย ดังนี ้

   เกณฑประเมิน 5 ระดับ 

   5 หมายถึง สื่อสารสาธารณะอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง สื่อสารสาธารณะอยูในระดับเหมาะสมมาก 

   3 หมายถึง สื่อสารสาธารณะอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง 

   2 หมายถึง สื่อสารสาธารณะอยูในระดับพอใช 

   1 หมายถึง สื่อสารสาธารณะอยูในระดับควรปรับปรุง 

   การแปลความหมาย 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก

ที่สุด 

   คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-2.59 หมายถึง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมปาน

กลาง 

   คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับพอใช 

   คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับควรปรับปรุง 
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ภาพที่ 3.6 กิจกรรมบันทึกวีดีทัศนฐานการเรียนรูทรัพยากรธรรมชิและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชี 

 

  4.2.4 ขั้นการนําไปใช (Implementation) 

   4.2.4.1 นําส่ือสารสาธารณะท่ีสรางขึ้นไปทดลองรายบุคคล โดยทําการ

ทดลองกับคนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คนเพื่อหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขใหมี

ความถูกตองและเหมาะสม 

   4.2.4.2 นําส่ือสาธารณะไปทดลองกับกลุมยอย ทําการทดลองกับคน

จํานวน 9 คนการทดลองในขั้นน้ีเพื่อหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขหลังจากที่ไดปรับแกไข

จากครั้งที่ 1 เพื่อใหส่ือสารสาธารณะมีความถูกตองและเหมาะสมย่ิงข้ึน กอนท่ีจะนําไปทดลองใช

กับกลุมตัวอยางจริง 

  4.2.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluate) 

   4.2.5.1 นําส่ือสารสาธารณะไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษา พรอม

ทั้งประเมินความพึงพอใจของผูเรียนรูวามีความเขาใจตรงกันในสื่อ 

   4.2.5.2 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากที่ไดมีการประเมินผลความพึง

พอใจเพื่อนําขอมูลนําเสนอแกชุมชนตอไป 
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3.6 การเก็บและรวบรวมขอมูล 

 1. เก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน พระสงฆ ครู นักเรียน โดยใชแบบ

สํารวจขอมูลบริบทชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําช ี

 2. วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล และสื่อสารสาธารณะจากขอมูลบริบทชุมชน 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี  

 3. ประเมินผลการเรียนรูจากการใชงานฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะของกลุมเปาหมาย

และผูมีสวนเกี่ยวของ ในดานความรูความเขาใจ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ รวมท้ังประเมิน

การใชประโยชนของฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําชุมชน ปราชญ

ชาวบาน พระสงฆ ครู นักเรียน 

 

3.7 การตรวจสอบขอมูล 

 การดําเนินการวิ จัย มีการตรวจสอบขอมูลโดยการตรวจสอบสามเส าดานผูวิ จัย 

(Researchers Triangulation) เนื่องจากการเก็บขอมูลบริบทชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อใหการดําเนินการครอบคลุมใน

ทุกประเด็น ประกอบดวยทีมวิจัยวิชาการ จํานวน 3 คน นักวิจัยชุมชน จํานวน 8 คน และผูวิจัย

รวมในพื้นท่ีทําการตรวจสอบขอมูลเพื่อหาขอสรุปและเพิ่มเติมขอมูลในประเด็นสวนท่ีขาด 

 นอกจากน้ีมีการตรวจสอบสามเสาดานระเบียบวิธีวิจัย (Methodologies Triangulation) 

โดยมีการตรวจสอบขอมูลจากการเก็บขอมูลแบบผสมผสานวิธี ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยมีการเก็บขอมูลตางเวลา ตางสถานท่ี ตางบุคคลเพื่อใหไดขอสรุป 
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3.9 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

 3.9.1 ขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย (�̅) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 3.9.2 ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากแบบสํารวจ แบบสัมภาษณ การจัดเวทีสนทนากลุม ใช

การวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอในลักษณะการบรรยาย

ความ 




