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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.  วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 

1.1 ประชากร คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หมายถึง หัวหน้าส านักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ/หรือฝ่ายปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และ ชุมชน/หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ณ พื้นที่ป่าบ้านน้ าซับ ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทธยานภูเขาไฟกระโดงจ านวน        
10 คน และ ผู้น าชุมชน/องค์กร ซึ่งอาจเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน (ชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน) รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญ
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
2.1 สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 

3. วิธีด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ 
3.1 สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
3.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ  
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ        
แอนดรอยด์ : กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบดังนี้  

3.1.1.1 ศึกษาข้อมูลบริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และความต้องการของระบบ ได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ สัมภาษณ์ และ
เก็บข้อมูล จากบุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทธยานภูเขาไฟกระโดงจ านวน 10 คน และ ผู้น า
ชุมชน/องค์กร จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) พบว่า 

1) ข้อมูลทั่วไปวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ประกอบด้วย 
1.1) ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง 
1.2) ลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ 
1.3) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
1.4) ประเภทและลักษณะของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1.5) ประเภทและลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.6) การบริหารจัดการโดยทั่วไป 

2) แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
2.1) พระสุภัทรบพิตร 
2.2) พระพุทธบาทจ าลอง 
2.3) ปราสาทเขากระโดง 
2.4) ปากปล่องภูเขาไฟ 
2.5) บันไดนาคราช 
2.6) อ่างเก็บน้ าเขากระโดง 
2.7) ต้นโยนีปีศาจ 
2.8) หินลาวาลอยน้ า 
2.9) พรรณไม้ในอุทยาน 

3.1.2 จัดท า Story board เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย 
3.1.3 น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

3.1.3.1 ผศ.กมลรัตน์ สมใจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3.1.3.2 อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกตุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย 
 3.1.3.3 อาจารย์นิธินันท์ มาตา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.1.4 แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาที่จะน าไปผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
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3.1.5 การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย ตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1.5.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และสภาพแวดล้อม ภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดวนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดง ภาพถ่ายวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงในมุนมองต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.1  ตัวอย่างภาพถ่ายวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 

3.1.5.2 การออกแบบ (Design) จากการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุป รูปแบบการออกแบบความเหมาะสม กับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มี
ส่วนประกอบ ดังนี้ 

1) การออกแบบเนื้อหาและก าหนดหัวข้อของเนื้อหาที่ได้จากการ
วิเคราะห์ 

2)  การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง 
ผู้ออกแบบกับเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย โดยการสร้าง Site Map เพ่ือแสดงการเชื่อมต่อของข้อมูล 

3) การออกแบบข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และสามารถใช้งานสื่อมัลติมีเดียได้ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน 
 4) การใช้รูปภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่เพ่ิมความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งานโดยผู้
ศึกษาใช้รูปภาพในการประกอบการน าเสนอที่ถ่ายจากสถานที่จริง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน  
ชนิดของรูปภาพที่เหมาะสมแก่การน ามาใช้ในสื่อมัลติมีเดีย Portable Network Graphics (.png) 
และ Joint Photographer's Experts Group (.jpg)  
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5)  การใช้ไฟล์เสียง การใช้เสียงเป็นส่วนประกอบในสื่อมัลติมีเดีย 
นับเป็นส่วนส าคัญในการช่วยอธิบายรายละเอียดได้เป็นอย่างดี เช่น เสียงบรรยาย เสียงดนตร ีโดย
เสียงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ จะต้องมีคุณภาพดี เสียงชัดเจน ซึ่งในการศึกษาคว้าในครั้งนี้ผู้ศึกษา
ค้นคว้าเลือกใช้รูปแบบคลื่นเสียงแบบออดิโอ ที่มีนามสกุลของไฟล์เป็น .WAV  

6)  การออกแบบด้านการท างานของสื่อมัลติมีเดียโดยการออกแบบการ
ท างานของสื่อมัลติมีเดีย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนรับข้อมูล(Input) และส่วนแสดงผลข้อมูล 
(Output) ซึ่งในการออกแบบทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน 

6.1) ส่วนรับข้อมูล (Input) เป็นการออกแบบในส่วนของการรับ
ข้อมูลจากผู้ใช้งานสื่อ ใช้การสัมผสบนอุปกรณ์พกพา  

6.2) ส่วนแสดงผลข้อมูล (Output) เป็นการข้อมูล เช่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบบนบนอุปกรณ์พกพาในระบบปฏิบัติการ       
แอนดรอยด์  

7)  การออกแบบด้านการใช้งาน 
7.1)  สามารถท างานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ 
7.2)  มีเสียงเพลง และเสียงบรรยาย ประกอบในระหว่างการใช้งาน 
7.3)  มีรายละเอียดของเนื้อหา ง่ายในการใช้งาน 
7.4)  สามารถเลือกชมหัวข้อ และย้อนกลับเพ่ือเลือกใหม่ได้ 
7.5)  การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว 
7.6)  มีเมนูน าทาง พร้อมเสียงกดปุ่ม 
7.7)  สามารถท างานหยุดการท างานได้ 

3.1.5.3  การสร้างและพัฒนา (Develop) 
ในขั้นตอนด าเนินการสร้างและพัฒนาผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขั้นตอน

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย มีข้ันตอนการผลิตดังนี้ 
1)  การรวบรวมจัดท าสื่อมัลติมีเดีย โดยการน าภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

ตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash เพ่ือให้ได้ไฟล์ .swf 
2) การอัดเสียงบรรยาย ด้วยโปรแกรม Adobe Audition 
3) การตกแต่งรูปภาพ ท าเมนู ออกแบบกราฟฟิค ด้วยโปรแกรม 

Adobe Photoshop 
4) น าขึ้นบนระบบปฎิบัติการแอนดราอยด์ด้วยโปรแกรม App inverter 

เพ่ือน าไปทดลองต่อไป  
3.1.5.4 การประเมินผล (Evaluation) 

หลังจากท่ีได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแล้วในขั้นตอนนี้จะ
เป็นการประเมินผลเพ่ือรับทราบถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
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1) ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพสื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง พร้อมแนบแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ จ านวน 3 คน ดังรายชื่อ 

1.1) ผศ.กมลรัตน์ สมใจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.2) อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกตุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย 

1.3) อาจารย์นิธินันท์ มาตา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2)  วิเคราะห์ผลประสิทธิภาพสื่อของมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

3)  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3.2  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 3.2.1 วิธีการสร้างเครื่องมือมีดังนี้ 

3.2.1.1 ศึกษารูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต าราการออกแบบ           
ทั้งในด้านทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
  3.2.1.2  ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยด้านทฤษฎี แนวคิด หลักการที่
เกี่ยวข้องกับการการสร้างเครื่องมือมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ตามวิธีการสร้าง        
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 : 99)  
  3.2.1.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง         
ทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ                     
ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสามารถของระบบกับความต้องการ 
    3.2.1.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยหาการหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบสอบถามโดยก าหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
      +1  หมายถึง  แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
          0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
       - 1  หมายถึง  แน่ใจว่า ข้อค าถามวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ต้องตัดข้อค าถามนั้นออกไป โดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

1)  ผศ.กมลรัตน์ สมใจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2)  อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกตุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย 
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3)  อาจารย์นิธินันท์ มาตา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.2.1.5  น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์ให้สมบูรณ์และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
อีกครั้ง 

3.2.1.6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับบุคลากรที่ท างานใน 
ส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ ชุมชน และ บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่กลุมตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า                  
(Alpha Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.829 

3.2.1.7  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 

4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2  ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยการเก็บข้อมูลหลังการใช้งานระบบเป็นเวลา 30 วันโดย

ใช้แบบประเมินประเภทแบบสอบถาม 
4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทธยานภูเขาไฟกระโดงจ านวน        

10 คน และ ผู้น าชุมชน/องค์กร ซึ่งอาจเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน (ชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน) รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญ
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

4.3  วิเคราะห์ผลการประเมิน น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบ และรายงานผลการวิจัย 
 

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
5.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551: 120) 

  สูตร  
N

IOC
R

 
 

 เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ 
      จุดประสงค์ 

 R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     ทั้งหมด 
 N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  การพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบมีเกณฑ์การให้
คะแนนเพ่ือหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
     0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
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    -1  หมายถึง   แน่ใจว่า  ข้อค าถามวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ต้องตัดข้อค าถามนั้นออกไป 
 5.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตร ดังนี้  
(ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์.  2542 : 261) 
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เมื่อ   คือ ความเชื่อมั่น 

   k  คือ จ านวนข้อ 
   2

iS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
5.3 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

  สูตร  100
N
f

p   

 เมื่อ P  แทน  ร้อยละ 
 f  แทน  ความถี่หรือจ านวนที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
 N  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 
5.4 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

  สูตร     X  =  
N
X  

 เมื่อ    X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
   X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

   N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 5.5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

  สูตร     
 

 1NN
XXN

S.D.
22






  

 
 เมื่อ   S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
 N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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      แทน ผลรวม 
 
 


