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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ออกแบบสื่อซอฟต์แวร์ออนไลน์ในการน าเสนอ
ข้อมลูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

พัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ออนไลน์ในการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล  ต าแหน่ง เส้นทาง 
ประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 

ออกแบบกระบวนการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ทดลองใช้สื่อ กับกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

ประเมินคุณภาพสื่อด้านเนื้อหา และแอพพลิเคชัน  
จากผู้เชี่ยวชาญ 
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3.1 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 
3.1.1 แอพพลิเคชันในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
3.1.2 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และ แอพพลิเคชัน ในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแอพพลิเคชัน เพ่ือให้แอพพลิ      
เคชันมีคุณภาพน่าเชื่อถือ (ศิริวรรณ  วาสุกรี, 2558) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีการ
แบ่งระดับคุณภาพ ดังนี้ 

5   หมายถึง  คุณภาพดีมาก  
4   หมายถึง  คุณภาพดี 
3   หมายถึง  คุณภาพปานกลาง  
2   หมายถึง  คุณภาพน้อย  
1   หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด  
การแปรผลจากการตอบแบบประเมิน สามารถแปรผลได้ ดังนี้  
5.00 – 4.50  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
4.49 – 3.50  หมายถึง  คุณภาพดี  
3.49 – 2.50  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
2.49 – 1.50  หมายถึง  คุณภาพน้อย 
1.49 – 0.00  หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด 

3.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชันในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้แอพพลิชัน โดยแบบประเมินความ         
พึงพอใจ  เป็นแบบส ารวจระดับเรียงอันดับชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (ศิริวรรณ  วาสุกรี, 2553) 
มีการแบ่งระดับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 

5   หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
4   หมายถึง  พอใจมาก  
3   หมายถึง  พอใจปานกลาง  
2   หมายถึง  พอใจน้อย  
1   หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด  
การแปรผลจากการตอบแบบประเมิน สามารถแปรผลได้ ดังนี้  
5.00 – 4.50  หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
4.49 – 3.50  หมายถึง  พอใจมาก  
3.49 – 2.50  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
2.49 – 1.50  หมายถึง  พอใจน้อย 
1.49 – 0.00  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
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3.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาพัฒนาแอพพลิเคชันในการน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาแก่บุคลทั่วไป และผู้ที่สนใจเพ่ือให้รู้จักและสามารถ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ ดังนั้นประชากรคือ บุคคลทั่วไป 
บุคคลที่สนใจ รวมทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้แบบสุ่ม คือ บุคคลทั่วไป บุคคลที่สนใจ รวมทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 45 คน  

3.2.2 พัฒนาแอพพลิเคชันในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ท าการพัฒนาแอพพลิเคชันในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาด้วย กระบวนการพัฒนาทั้งหมด 7 ขั้นตอน (สิรินธร จียาศักดิ์ และ ขวัญชนก อ่ิมอมรชัยการ, 
2558) ดังนี้  

3.2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา จากเว็บไซต์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และสอบถามจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ รวมทั้งศึกษาข้อมูล คุณลักษณะของการพัฒนาแอพพลิเคชันจากเอกสารงานวิจัยและเว็บไซต์
ต่างๆ  

3.2.2.2 วิเคราะห์และก าหนดขอบเขต   
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และวิธีการในการพัฒนาแอพ

พลิเคชันแล้ว ต่อไปจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ร่วมกับชุมชนถึง
ความต้องการในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในแอพพลิเคชัน โดยเน้นในด้านการน าเสนอข้อมูล
ต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวและการแนะน าเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่นั้น โดยมีการน าเสนอ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ดังนี้ วัดอรัญญวิเวก วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดช่อแลพระงาม 
พิพิธภัณฑ์เตาอินทขิล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ภูสันฟ้า บ้านสวนกลางนาโฮมสเตย์ บ้านพระยาล้านนา
ริมน้ า ซึ่งภายในแอพพลิเคชันสามารถแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ รวมทั้งน าทางไปยังสถานที่
นั้นๆ ได้จากต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

3.2.2.3 การออกแบบ  
กระบวนการออกแบบแอพพลิเคชันมีฟังก์ชันการท างานหลัก ดังนี้  
1) ประวัติเมืองแกนพัฒนา  
2) แนะน าสถานที่ท่องเทีย่ว แบ่งเป็น วัด, สถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก          
3) แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่แต่ละแห่งรวมทั้งแสดงเส้นทางไปยัง

สถานที่นั้นๆ  
โดยแสดงลักษณะการท างานของแอพพลิเคชันดังนี้ 
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ภำพที่ 3.2 แสดงการท างานภายในแอพพลิเคชัน 
 

3.2.2.4 การพัฒนาแอพพลิเคชัน  
ส าหรับงานวิจัยนี้สร้างระบบงานของแอพพลิเคชันโดยการเขียนโปรแกรมภาษา

จาวา ผ่านโปรแกรมแอนดรอย์ สตูดิโอ และชุดเครื่องมือการพัฒนาพร้อมทั้งมีการใช้กูเกิลเอพีไอ
ส าหรับการค้นหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของแอพพลิเคชันนี้ กรณีของหน้าแนะน า
สถานที่ เพ่ือส าหรับค้นหาเส้นทางนั้น เมื่อผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาจะปรากฏหน้าเมนูหลัก (Main 
Menu)  แล้วเลือกเข้าใช้ในหน้าแนะน าสถานที่ หรือหน้าแผนที่ กรณีหน้าแนะน าสถานที่ เมื่อคลิกเข้า
แล้วจะท าการลิงค์ไปยังหน้า GPS กรณีหน้า GPS จะเป็นหน้าแสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว
เมืองแกน เมื่อผู้ใช้ร้องเส้นทางก็จะแสดงสิ่งที่อยู่รอบข้างว่ามีสิ่งใดบ้างและจากต าแหน่งปัจจุบันไป
จนถึงเป้าหมายเป็นระยะทางเท่าไร แล้วแสดงข้อมูลกลับไปให้กับผู้ใช้ ซึ่งมีลักษณะการท างาน ดังภาพ
ที่ 3.3 
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ภำพที่ 3.3 แสดงการท างานในส่วนของหน้าจอแนะน าสถานที่ และ แผนที่ 
 

3.2.2.5 การทดสอบแอพพลิเคชัน  
เป็นกระบวนการทดสอบการท างานของแอพพลิเคชัน โดยเริ่มจากผู้วิจัยท าการ

ทดสอบการเข้าถึงข้อมูล การใช้ฟังก์ชัน การค้นหาสถานที่ รวมทั้งการแนะน าเส้นทางไปยังสถานที่
นั้นๆ และเพ่ือให้การพัฒนาแอพพลิเคชันมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงน าแอพพลิเคชันดังกล่าวไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในด้านเนื้อหาและด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหา และการพัฒนาแอพพลิเคชัน และตอบแบบประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหา และ แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน ดังนี้ 
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แบบประเมินคุณภำพด้ำนเนือ้หำ 
แอพพลิเคชันในกำรน ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 
 
แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของแอพพลิ 

เคชันในด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 

 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนตามความเป็นจริง 
ระดับควำมพอใจ 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  4 หมายถึง คุณภาพดี   

3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 2 หมายถึง คุณภาพน้อย  
1 หมายถึง คุณภาพน้อยที่สุด 

 
ตำรำงท่ี 3.1 แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันด้านเนื้อหา 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1. การน าเสนอข้อมูลประวัติเมืองแกนมีความชัดเจน      
2. การน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีความ
ชัดเจน   

   

3. การน าเสนอข้อมูลวัดต่างๆมีความชัดเจน      
4. การน าเสนอต าแหน่งที่ตั้งมีความถูกต้อง      
5. การแนะน าเส้นทางมีความถูกต้อง      
 

แบบประเมินคุณภำพด้ำนกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน 
แอพพลิเคชันในกำรน ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 
 
แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมิน

คุณภาพของแอพพลิเคชันในด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการการ
ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 

 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนตามความเป็นจริง 
ระดับควำมพอใจ 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  4 หมายถึง คุณภาพดี   

3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 2 หมายถึง คุณภาพน้อย  
1 หมายถึง คุณภาพน้อยที่สุด 



26 
 

ตำรำงท่ี 3.2 แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันด้านการพัฒนา 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1. การน าเสนอรูปภาพมีความเหมาะสม      
2. การน าเสนอวีดีโอมีความเหมาะสม      
3. การน าเสนอข้อมูล ข้อความ ตัวหนังสือมีความ
ชัดเจน   

   

4. การใช้งานแอพพลิเคชันมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้
งาน   

   

5. การใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน      
 

3.2.2.6 การทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน  
หลังจากท าการทดสอบและประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อย 

จึงน าแอพพลิเคชันไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้แอพพลิเคชัน ดังนี้ 

 
แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

แอพพลิเคชันในกำรน ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจจากการใช้

งานแอพพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนตามความเป็นจริง 
ระดับควำมพอใจ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด  4 หมายถึง พอใจมาก   

3 หมายถึง พอใจปานกลาง 2 หมายถึง พอใจน้อย   
1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชัน 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

5  4 3  2 1  
1. การน าเสนอข้อมูลประวัติเมืองแกนมีความชัดเจน      
2. การน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีความ
ชัดเจน   

   

3. การน าเสนอข้อมูลวัดต่างๆมีความชัดเจน      
4. การน าเสนอรูปภาพมีความน่าสนใจ      
5. การน าเสนอวีดีโอมีความชัดเจน      
6. การน าเสนอต าแหน่งที่ตั้งมีความถูกต้อง      
7. การแนะน าเส้นทางมีความถูกต้อง      
8. ความเร็วของการประมวลผลของแอพพลิเคชัน      
9. แอพพลิเคชั่นมีความเป็นเอกลักษณ์      
10. มีการอ านวยความสะดวกภายในแอพพลิเคชั่น      
11. ความสวยงามของแอพพลิเคชั่น      
12. ประโยชน์จากการใช้แอพพลิเคชัน      
13. แอพพลิเคชันมีการใช้งานง่าย สะดวก      
14. มีการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม      
15. ความเหมาะสมโดยรวมของแอพพลิเคชัน      

 
3.2.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  

หลังจากน าแอพพลิเคชันไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายและมีการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจแล้ว ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปผลที่ ได้จากการศึกษาซึ่งน าเสนอในบท
ถัดไป 




