
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาคน้ควา้วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ การสร้างแผนทีชุ่มชนเชิงวฒันธรรม
(Community Cultural Mapping) โดยใชก้ระบวนการสร้างสัญลกัษณ์ (Iconic Representation) ซ่ึง
เป็นการเสนอภาพแทนเชิงสัญลกัษณ์และหลกัการแปลงชุดขอ้มูลจากตวับท(Context) มาแปลงเป็น
การสร้างภาพขอ้มูล โดยจ าแนกกระบวนไดม้าซ่ึงขอ้มูลออกเป็นสองส่วนคือ (1) การเก็บขอ้มูล
ทัว่ไป(resource mapping) ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์, รูปแบบวถีิชีวิต, รูปแบบร้านคา้, การใช้
สอยพื้นท่ี, สถาปัตยกรรม, กิจกรรมและเทศกาลต่างๆของชุมชน (2) ขอ้มูลเชิงอตัลกัษณ์(identity 
mapping) เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรม อาทิ ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือ จารีตประเพณีและทศันคติ โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพท่ี 3.1แผนภาพแสดงระเบียบวธีิการศึกษา 

เก็บขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง   
เก็บขอ้มูลจากการวาดแผนท่ีและภาพ

วดีิโอ 

สร้างแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม(รวมขอ้มูล) 

วดัผลความพึงพอใจของผูใ้ช้ 

สร้างแผนท่ีขอ้มูล(Resource Maps) 

สร้างแผนท่ีเชิงอตัลกัษณ์(Identity Maps) 

ออกแบบแบบสอบถามผูใ้ชแ้ผนท่ี 
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3.1 ระเบียบวธีิการศึกษา 
3.1.1 การศึกษาใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษาจาก

เอกสาร หนงัสือและผลงานวิจยัเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ องคค์วามรู้และลกัษณ์เฉพาะทั้งทางกายภาพ 
และเก่ียวกบัวถีิชีวติชุมชน บทสัมภาษณ์ของคนในชุมชนกาดหลวงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  ซ่ึงใน
ส่วนน้ีจะเป็นการเก็บขอ้มูลประเภท “การเก็บขอ้มูลทัว่ไป(resource mapping)” 

3.1.2 ในขั้นตอนการเก็บขอ้มูลเชิงนามธรรมหรือขอ้มูลเชิงอตัลกัษณ์(Identity 
Mapping)  เป็นขอ้มูลเร่ืองราวของชุมชนท่ีเล่าผา่นล าดบัเวลา อาทิ ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือ จารีต
ประเพณี จะเป็นการเขา้ไปท าการสัมภาษณ์ และท าแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีใช้
ชีวติหรือครอบครัวเคยประกอบอาชีพอยูใ่นกาดหลวง 

3.1.3 ออกแบบและเก็บขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม  ซ่ึงไดแ้ก่  กลุ่ม
บุคคลทัว่ไป  อาทิเช่น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการพื้นท่ีชุมชนกาดหลวงและนกัท่องเท่ียว  เพื่อคน้หา
รูปแบบการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพต่อผูใ้ชง้าน และสร้างการรับรู้เชิงวฒันธรรมได ้

3.1.4 วเิคราะห์ผลจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ขอ้มูลจากการวเิคราะห์แบบสอบถามและ
การศึกษาในระดบัปฐมภูมิ มาแจกแจง จดัหมวดหมู่และหาความเช่ือมโยงในการสร้างขอ้มูลเชิง
สัญลกัษณ์ 

3.1.5 ท าการออกแบบแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมของกาดหลวง 
3.1.6 ท าการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ผนท่ีดงักล่าว 
3.1.7 สรุปผลการวจิยั 
 

3.2 ขอบเขตการศึกษา 
3.2.1 ขอบเขตประชากร  แบ่งการเก็บขอ้มูลจากประชากรออกเป็นสองส่วนคือ 
ส่วนของบุคคลในชุมชน ซ่ึงจะเป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติต่อชุมชน ในกรอบ

การมองเร่ืองเวลา ไดแ้ก่ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ความเป็นมาจนถึงปัจจุบนัและความเป็นไดใ้น
อนาคตของชุมชน โดยท าการคดัเลือกส ารวจจากบุคคลท่ีใชชี้วติหรือครอบครัวเคยประกอบอาชีพ
อยูใ่นกาดหลวงไม่ต ่าวา่ 15 ปี ไดแ้ก่ 

1) อาจารย ์ดร.ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง 
2) คุณสนิท คุณาธารกุล 
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ส่วนท่ีสองเป็นกลุ่มประชากรทัว่ไป(แบบส ารวจการใชง้านแผนท่ี)ท่ีมีแนวโนม้ในการ
ใชป้ระโยชน์จากแผนท่ีเชิงวฒันธรรมจ านวน 100 คน ซ่ึงจะประกอบดว้ยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการ
พื้นท่ีชุมชนกาดหลวง นกัเรียน นกัศึกษากลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตและนกัท่องเท่ียว 
 

3.2.2 ขอบเขตเน้ือหา  
1)  การศึกษาขอ้มูลทัว่ไป(Resource mapping) ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์, 

รูปแบบวถีิชีวติ, รูปแบบร้านคา้, การใชส้อยพื้นท่ี, สถาปัตยกรรม, กิจกรรมและเทศกาลต่างๆของ
ชุมชน  

2) การศึกษาขอ้มูลเชิงอตัลกัษณ์(Identity mapping) เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรม อาทิ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือ จารีตประเพณีและทศันคติ โดยมีระยะเวลาก ากบั 

3)   การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม 
4)   การออกแบบแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม จากขอ้มูลการคนัควา้และการส ารวจ 

รวมไปถึงหลกัการการออกแบบส่ือ 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้การออกแบบ 

3.3.1  แบบสอบถามส าหรับขอ้มูลเชิงอตัลกัษณ์และทศันคติของกลุ่มบุคคลในชุมชน 
(ดูภาคผนวก ก และ จ ) 

ขั้นตอนท่ี  1  บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Deep interview) เก่ียวกบัทศันคติและคุณค่า
ความเช่ือในชุมชน 

ขั้นตอนท่ี  2  การวาดแผนท่ี (Doodle map) ในหวัขอ้ “กาดหลวงในความทรงจ า”  
โดยการบนัทึกวิดีโอ 

3.3.2   แบบสอบถาม (Questionnaire)เก่ียวกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนเชิง
วฒันธรรมและความพึงพอใจในการใชง้านแผนท่ี 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  อา้งอิงระเบียบวธีิวิจยัในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการส ารวจ 

3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  น ามาประเมินผลดว้ยโปรแกรม
วเิคราะห์ทางสถิติ SPSS (Statistic Package for the Social Science) โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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ส่วนท่ี1 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีมีแนวโนม้ในการเขา้ใชแ้ผนท่ีเชิง
วฒันธรรม  ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการพื้นท่ีชุมชนกาดหลวง นกัเรียน นกัศึกษากลุ่มผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตและนกัท่องเท่ียว จ านวน 100 คน 

ส่วนท่ี2 แบบสอบถามวดัผลความพึงพอใจของการใชง้านแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการพื้นท่ีชุมชนกาดหลวง นกัเรียน นกัศึกษากลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตและ
นกัท่องเท่ียว จ านวน 100 คน 

 
3.5  ขั้นตอนการออกแบบและการน าเสนอข้อมูล 

3.5.1 ขั้นตอนวางแผนการอออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนวางแผนการอออกแบบ 
 
เป็นขั้นตอนการวเิคราะห์และล าดบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลและการสัมภาษณ์ โดยอา้งอิงทฤษฎี
การใชส้ัญลกัษณ์ การล าดบัขอ้มูลเชิงเวลา และผลจากการส ารวจผูใ้ช้ จนไดอ้อกมาเป็นรูปแบบของ
งานออกแบบ 
 
 
 
 
 

ก าหนดจุดมุ่งหมายและท าความเขา้ใจ 

ศึกษาขอ้มูลและวางแผนการออกแบบ 

แนวคิดการออกแบบ 
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3.5.2 ขั้นตอนการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 แผนภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบ 
 

3.5.3  ขั้นตอนการออกแบบการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการน าเสนอ 
เป็นการวางขอ้มูลท่ีถูกออกแบบแลว้ เผยแพร่สู่ช่องทางส่ือเวบ็ไซตแ์ละรูปแบบการแสดงผลงานใน
พื้นท่ีจริง 
 

 

จดัหมวดหมู่ขอ้มูลภาพและค าบรรยาย 

ร่างแบบไดอะแกรมแผนท่ีและท าแผนภาพตน้แบบ(Template) 

ลงรายละเอียด วางภาพและขอ้มูลตามแบบ 

เวบ็ไซต ์www.cumproject.com 

การแสดงผลงานในรูปแบบการจดัวาง(Installation) 
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3.6  สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
3.6.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในชุมชน  
ท าการเก็บรวบรวมในเขตพื้นท่ีกาดหลวง ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ กาดวโรรส, 

กาดเจก๊โอว๊, กาดตน้ล าไยและกาดเทศบาลฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.5  แผนผงัพื้นท่ีกาดหลวง (ขอบเขตการศึกษา) 
 


