
 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบแนะน าเพ่ือช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา 
บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับแนวทาง
การพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle: SDLC) 
โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ขั้นตอนกำรวิจัย 
1)   ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของ หมู่บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่  เพ่ือให้ทราบข้อมูลด้านพ้ืนที่ เส้นทาง สิ่งอ านวยความสะดวก การปฏิบัติตัวในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร้านอาหาร สถานที่พัก ราคา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อจ ากัดในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indebt-Interview) 

2) ศึกษาข้อมูลเงื่อนไขในการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการก าหนดกฎ (Rule) ในระบบ  
3) การพัฒนาระบบแนะน าในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ (Problem Recognition 
& Feasibility Study)  เป็นการวางแผนศึกษาเพ่ือให้เข้าใจปัญหา และความ
ต้องการของระบบโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ โอกาสการน าระบบไปใช้
จริง รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนา ผู้วิจัยจึงด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2  

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการลง
พ้ืนที่เข้าไปสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านรวมถึงชาวบ้านทั่วไป 
เพ่ือให้เห็นภาพของรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน ในแง่มุม
ต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลา งบประมาณ ข้อจ ากัด ระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และความรู้ที่จะใช้เป็นฐานความรู้ในระบบแนะน า และ
พบว่าการท่ีจะพัฒนาระบบในรูปแบบเดียวกันนี้กับชุมชนอ่ืน ๆ มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้ง  เนื่องจากบริบทของสถานที่
และวิธีการด าเนินงานของแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกัน  
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3. การออกแบบระบบ (System Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ ประกอบไปด้วย 4 
ส่วน ได้แก่ ส่วนของฐานความรู้  ส่วนของการรับข้อมูลจากผู้ใช้  ส่วนประมวลผล
เพ่ือให้ได้ระบบที่สามารถแนะน าแผนการท่องเที่ยว  และส่วนสุดท้ายคือส่วน
แสดงผล  ส าหรับส่วนของฐานความรู้ที่จะต้องออกแบบเป็นส่วนที่ใช้ระยะเวลามาก
ที่สุด  พบว่าหากจะท าให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ  การ
เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว  และจึงโยงความสัมพันธ์ไปยังเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ประกอบกัน จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

4. การพัฒนาระบบ (System Development) ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาระบบตามที่ได้
ออกแบบในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL Version 5 และ
โปรแกรมในการพัฒนาระบบ ใช้ภาษา PHP Version 5   

5. การติดตั้งระบบและการใช้ระบบ (System Implementation and Operation) 
เมื่อระบบมีการพัฒนาแล้วเสร็จระดับหนึ่งผู้วิจัยจึงทดสอบระบบโดยการติดตั้งและ
ทดลองใช้และปรับปรุงโดยให้ผู้น าท่องเที่ยวของหมู่บ้านช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  
และปรับปรุงกฎบางส่วนจนใช้งานได้  

4) ทดสอบระบบแนะน าในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5) น าไปเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานจริงได้ จัดท า

คู่มือการใช้งานพร้อมตัวโปรแกรมเผยแพร่ให้แก่ชุมชนที่ต้องการน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เข้า
กับบริบทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนของตนเอง 

6) พัฒนาออนโทโลยีส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 เนื่องจากการพัฒนาระบบในครั้งนี้อาจจะยังมีข้อจ ากัดในด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้

ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยในส่วนของการพัฒนาออนโทโลยีส าหรับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพ่ือทดสอบว่าเทคนิคดังกล่าวจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบแนะน า
การท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางไว้ส าหรับนักวิจัยที่ต้องการต่อยอดงานวิจัยฉบับนี้  
โดยมีขั้นตอนย่อยสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.1 ดังนี้ 
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1    Knowledge Acquisition 
Tacit, Explicit 

   Ontology Design & Development 2 

Mapping Ontology to Database 

Class          Table 
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Tourism Information Retrieval 
Search             Recommendation 

System Evaluation 
     Precision, Accuracy, F-measure          
Recommendation 

4 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

                     

  ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในส่วนของการพัฒนาออนโทโลยี 
 จากภาพที่ 3.1 มีรายละเอียดของขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยในส่วนของการ
พัฒนาออนโทโลยีดังนี้ 

1.  การรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Knowledge Acquisition) ของ
หมู่บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ในขั้นตอนที่ 1   

2.  ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี (Ontology Design & Development) คือ การ
น าความรู้ที่ผ่านการ วิเคราะห์มาสร้างค าหลักเพ่ือออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี  

                  3.   การจับคู่ออนโทโลยีกับฐานข้อมูล (Mapping Ontology to Database) คือ
  ขั้นตอนการถ่ายทอดความคิดจากออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เชื่อมโยง และ
  สอดคล้องกับข้อมูลการท่องเที่ยว เนื่องจากในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลโดยใช้
  ภาษาสปาร์เคิล   (SPARQL) ยังไม่รองรับค าสั่งที่เป็นภาษาไทย โดยใช้ระบบจัดการ
  โปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology Application Management 
  Framework) ซึ่ง เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยเนคเทค (National Electronics and 
  Computer Technology Center : NECTEC) ต้องท าจับคู่คลาส (Class) กับ
  คุณลักษณะ (Property) และค าศัพท์ (Vocabulary) ในหน้าก าหนดคุณสมบัติ 
  (Configuration) เป็นอันดับแรก เพ่ือให้โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลการ
  ท่องเที่ยวที่เป็นภาษาไทย  
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 4.  การค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากออนโทโลยี (Tourism Information Retrieval) 

 ใช้ภาษาสปาร์เคิล (SPARQL) และอาดีเอฟ (RDF) เป็นภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
จากออนโทโลยี  

 5. การวัดประสิทธิภาพของการออกแบบออนโทโลยีและระบบให้ค าแนะน า (System 
  Evaluation) ด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) และ 
  ค่าการค้นคืน (Recall) 

 
3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
 กลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 1 คือ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ผู้น าการท่องเที่ยว และ ชาวบ้าน บ้านแม่ก า
ปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยใช้
เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มที่มีประสบการณ์การให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว หรือ มีความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เช่น การผลิต และบริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน หรือมีความช านาญ
เส้นทางการท่องเที่ยวในเขต หมู่บ้านแม่ก าปอง เป็นอย่างดี  
 กลุ่มประชากรกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ใช้งานระบบทั่วไป จ านวน 20 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของ
ระบบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. แบบสอบถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่ม ผู้น า
การท่องเที่ยว และชาวบ้าน 

2. แบบประเมินคุณภาพระบบแนะน าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.  ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL Version 5 
4. โปรแกรมในการพัฒนาระบบ ใช้ภาษา PHP Version 5 
5. โปรแกรม Hozo ontology editor   
6. Java Development Kit (JDK)             
7. AppServ   
8. Navacat for MySQL  
9. Tomcat   
10. โปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology Application Management 

Framework) 
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3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างตามเป้าหมาย และลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวตามเงื่อนไขท่ีเป็นไปได้ 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมน าเสนอระบบและใช้แบบประเมิน
คุณภาพระบบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ครั้ง 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic 
Induction) (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) โดยการน าบทสัมภาษณ์เพ่ือน ามาสกัดปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว และน าข้อมูลจากการจดบันทึกจากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว                
มาจัดท าแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละแบบ ตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้ และน า
แผนที่ได้ไปให้ผู้ถกูสัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือยืนยันความรู้ที่สรุปอีกครั้ง 

2.  การวิเคราะห์กฎ ได้ใช้กระบวนการในการแปลงความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นมนุษย์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญได้นั้นมีรูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่  2 
แบบคือ 

1) Rule-Based Reasoning คือการสร้างความสัมพันธ์ของความรู้ตามหลักการ
 ของ Amado (1997) ในระบบการจัดการการท่องเที่ยวที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ
 มาสร้างในรูปของกฎที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะของ If-Then Rules เพ่ือให้ได้
 ผลลัพธ์การอนุมานเป็นค าแนะน าในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล  

 2) Case-Based Reasoning ตามหลักการของ Huang & Tseng (2004) คือ
  การน าประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวของผู้ เชี่ยวชาญมาเก็บไว้ใน
  ฐานข้อมูลในลักษณะของกรณีศึกษา เพ่ือเก็บเอาไว้ใช้ในการเปรียบเทียบกับ
  กรณีใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้น มาใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการให้
  ค าแนะน าในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล  

3.   การประเมินผลคุณภาพระบบใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือทราบระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
    1)  แบบประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน ใช้ระดับค่าคะแนนใน
เครื่องมือ ส่วนมาตรวัดตามมาตราส่วนประมาณค่าก าหนดระดับค่าเป็นล าดับคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ตามวิธีการที่พัฒนาโดย Rensis Likert ในปี ค.ศ. 1932 (อ้างใน ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550) ดังนี้ คือ 
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 ระดับมากท่ีสุดให้น้ าหนักคะแนนเป็น          5   คะแนน 
  ระดับมากให้น้ าหนักคะแนนเป็น         4   คะแนน 
  ระดับปานกลางให้น้ าหนักคะแนนเป็น         3   คะแนน 
  ระดับน้อยให้น้ าหนักคะแนนเป็น         2   คะแนน 
 ระดับน้อยที่สุดให้น้ าหนักคะแนนเป็น         1   คะแนน 

 2)  การแปลความหมายระดับค่าคะแนนเฉลี่ย เทียบกับเกณฑ์ประมาณค่าตาม
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (อ้างใน พูลสุข จันทร์เพ็ญ , 2552) โดยแบ่งช่วงคะแนนส าหรับการ             
แปลผล ดังนี้ 
                     ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00    หมายถึง มีระดับมากท่ีสุด 
                    ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50    หมายถึง มีระดับมาก 
          ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50    หมายถึง มีระดับปานกลาง 
         ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50    หมายถึง มีระดับน้อย 
         ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50    หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด       

 
 4.   การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพของออนโทโลยี  

     การวิเคราะห์คุณภาพของออนโทโลยี ในงานวิจัยฉบับนี้ท าการวัดประสิทธิภาพ
ของการออกแบบออนโทโลยีและระบบให้ค าแนะน าด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า 
(Precision) และ ค่าการค้นคืน (Recall) 

3.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

     งานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี 11 เดือน โดยด าเนินงานวิจัยตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2558 – พฤศจิกายน 2559 
   




