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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการศึกษา

การคนควาแบบอิสระเร่ือง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปน
การศึกษาแนวทางการออกแบบตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และความตองการของนักทองเที่ยวในการใชเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นํามา
พัฒนาเปนตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชพื้นที่การทองเที่ยวของตําบล
กื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนกรณีศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอนในการศึกษาดังตอไปน้ี

3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล
3.2 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
3.5 อุปกรณที่ใชในการออกแบบเว็บไซต
3.6 ขอบเขตดานระยะเวลา
3.7 แผนการดําเนินงาน

3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาแบงไดเปน 2 ประเภทดังน้ี
3.1.1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูศึกษาทําการเก็บขอมูลโดย

- การสัมภาษณกลุม (Focus Group) ตอผูนําชุมชนและผูที่เกี่ยวของดานการ
ทองเที่ยว โดยการบันทึกขอความ และการบันทึกภาพ ในการเก็บขอมูลภาคสนามที่ตําบลกื้ดชาง
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

- แบบสอบถามจากกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม จํานวน
400 ราย โดยแบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 200 ราย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน
200 ราย

- แบบสอบถาม ประเมินเว็บตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ราย
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- แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจตอตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของนักทองเที่ยวและผูนําชุมชน จํานวน 20 ราย

3.1.2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก
- หนังสือ เอกสาร บทความขอมูลจากเว็บไซต เว็บไซตตัวอยางการทองเที่ยวเชิง

นิเวศและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- การวิเคราะหเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจํานวน 10 เว็บไซต แบง

ออกเปน เว็บไซตตางประเทศ 5 เว็บไซต และเว็บไซตในประเทศ 5 เว็บไซต โดยใชกรอบทฤษฎี
การออกแบบของธวัชชัย ศรีสุเทพ และทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต ของ โสรชัย  นันทวัชรวิบูรย
และใชแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหใน
คร้ังน้ี

3.2 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาในคร้ังน้ีแบงออกเปน
- การหาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบอิงโครงสราง เปนการสุมกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ซึ่งไดแก กลุมผูนําชุมชน นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ศูนย
การเรียนรูชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของดานการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ทั้งหมด จํานวน 10 ราย

- การหาขอมูลจากแบบสอบถาม ใชกลุมตัวอยางสุมแบบมีจุดมุงหมาย (Purposive
sampling) เปนการสุมตัวอยางตามจุดมุงหมายของงานคนควาอิสระที่ตองการเฉพาะเจาะจง
กลุมเปาหมาย เพื่อใหไดการพัฒนาเว็บไซตทีมีคุณภาพและสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ โดยกลุมตัวอยางกําหนดจาก สูตรการ
คํานวณหากลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเนน (Taro Yamane, 1973) คือความเชื่อมั่น 95% และความ
ผิดพลาดไมเกิน 5% ของกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหมทั้งสิ้น 2,770,142 คน
(จากขอมูลป 2553 ของกองสถิติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย)

n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
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N
n = _______________________

1 + Ne2

2,270,142
n = ________________________

1+ (2,270,142)(0.05)2

2,270,142
n = ________________________ =  399.93

5676.36

การคํานวณตามสูตรไดขนาดของจํานวนตัวอยาง 399.93 เพื่อใหการคํานวณงาย
ขึ้นจึงปรับเพิ่มเปนจํานวนเต็มที่ 400 คน ดังน้ันจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย
เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ จึงทําการสุมตัวอยางแบบสัดสวน โดยแบงเปนนักทองเที่ยว
ชาวไทยจํานวน 200 ราย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 200 ราย

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
3.3.1 แบบสัมภาษณ ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณกลุม (Focus Group) กับผูนําชุมชน โดยผู

ศึกษาจะมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และแนวคิดการออกแบบเว็บไซต
ของ โสรชัย นันทวัชรวิบูลย ผูศึกษาเตรียมคําถามไวจํานวนหน่ึงและในขณะเดียวกันก็เปดโอกาส
ใหผูถูกสัมภาษณ มีอิสระในการใหขอมูลตางๆ เพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปดวยประเด็นสาระดังน้ี

1. ประเด็นขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
1) สํารวจองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 4 องคประกอบไดแก

องคประกอบดานแหลงทองเที่ยว ธรรมชาติ มีอะไรบาง
องคประกอบดานการจัดการอยางยั่งยืน มีอะไรบาง
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องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม มีอะไรบาง
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่มี

การคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนมีอะไรบาง
2) ขอมูลประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน /เร่ืองเลา/ตํานาน/การกอต้ังรกราก
3) ขอมูลแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวที่สําคัญในชุมชน
4) ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
5) ขอมูลกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีอะไรบาง
6) การมีสวนรวมของชุมชนกับการอนุรักษมีอะไรบาง
7) กิจกรรมการทองเที่ยวโดยมีการจัดการแบบบูรณาการของชุมชนมีอะไรบาง
8) หมวดหมูขอมูลที่ตองการนําเสนอในเว็บไซต
9) ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม / วิถีชีวิตชุมชน /ความหลากหลายของ

ชนเผา
10) เน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ตองการนําเสนอนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว

ขางตน

2. ประเด็น การออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซตที่ตองการ
1) ชื่อเว็บไซต ควรมีชื่อวาอะไร
2) ภาพโลโกของเว็บไซต ควรเปนภาพอะไร
3) ถานึกถึงการทองเที่ยวที่เปนภาพแทนการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง จะนึกถึง

อะไรบาง
4) การนําเสนอดวยสื่อควรประกอบไปดวยสื่อใดบาง
5) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

3. ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ

3.3.2 แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล สอบถามความตองการและความ
คาดหวังของนักทองเที่ยวผูใชอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน 400 ชุด
โดยใชกรอบแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และทฤษฎีการออกแบบของ
โสรชัย นันทวัชรวิบูลย โดยแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เฉลี่ยตอเดือน และเชื้อ
ชาติ

ตอนที่ 2 ความตองการขอมูลจากเว็บไซต
ตอนที่ 3 ความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่มีตอเว็บไซต

ผูศึกษาใชแบบสอบถามโดยลักษณะคําถาม เปนชนิดปลายปด (Close-ended
questionnaire) และเปนแบบประมาณคา (Rating scale)

3.3.3 แบบสอบถามชุดท่ี2 แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อกอนการเผยแพร สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ เปนการประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับความเหมาะสมดานขอมูลเน้ือหาเกี่ยวการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และองคประกอบที่สําคัญของเว็บไซตกอนที่จะนําเสนอตอกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนน้ีมุงหวังที่จะไดขอเสนอแนะจากผลการประเมิน ทั้งน้ีเพื่อจะนําขอมูลมาปรับแกไข กอน
การเผยแพรตอกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงตอไป

แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อกอนการเผยแพรสําหรับผูเชี่ยวชาญ แบงออกเปน
2 สวนดังน้ี

ตอนที่ 1 ตารางประเมินเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ผูศึกษาใชแบบสอบถามโดยลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) และ

ลักษณะปลายเปด

3.3.4 แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ไดออกแบบตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยทําการสอบถามจาก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ผูนําชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของในการทองเที่ยว
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 คนโดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ

1) ความพึงพอใจดานเน้ือหาเพื่อตอบสนองการใหขอมูลดานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ

2) ความพึงพอใจดานการออกแบบ ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating
scale)
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3.3.5 เว็บไซตตนแบบสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เว็บไซตตนแบบพัฒนามาจากการ
วิเคราะหเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 10 เว็บไซต แบบสอบถามสอบถามความตองการ
และความคาดหวังของนักทองเที่ยวผูใชอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 400 ราย
และแบบสัมภาษณผูนําชุมชน 10 ราย นําผลการศึกษาและผลวิเคราะหมาพัฒนาเว็บไซตสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังของนักทองเที่ยวผูใช

อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นํา มาวิเคราะหและแปลผลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for
Social Sciences หรือ SPSS/PC+) โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังตอไปน้ี

1. สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซตที่ตองการ

2. สถิติการหาคาความสัมพันธ (Cross Tabulations) กับปจจัยสวนบุคคลและการ
ทดสอบไค สแควร (Chi-square Test) เพื่อหาคานัยสําคัญ (Significant) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ
95 คือหากคานัยสําคัญตํ่ากวา 0.05 แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ หากคานัยสําคัญมีคาสูง
กวา 0.05 แสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

3. การคํานวณนํ้าหนักคะแนนเฉลี่ย (Weight mean score) ของความตองการขอมูล
เน้ือหาจากเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต โดย
กําหนดคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนมาตรฐานเปรียบเทียบระดับความตองการ ของเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เกณฑการประเมินสื่อเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การกําหนดเกณฑ
ประเมินสื่อตามระดับความพึงพอใจและระดับคุณภาพของเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ กําหนดเกณฑเฉลี่ย รายขอไมตํ่ากวา 3.5 โดยใชเกณฑบอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย
John W.Best ดังน้ี (อางใน กาญจา วัฒายุ, 2548: 166)

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง 1 มีความพึงพอใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง 2 มีความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง 3 มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง 4 มีความพึงพอใจมาก
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คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด

3.5 อุปกรณท่ีใชในการออกแบบเว็บไซต
3.5.1 ฮารดแวร(Hardware)

- หนวยประมวลผลกลางแบบเพนเทียมคอรทูดูโอ ความเร็ว 2.13 GHz
- หนวยความจําขนาด 2 GB
- ฮารดดิสกขนาดความจุ 160 GB
- สายและอุปกรณตอสัญญาณเครือขาย
3.5.2 ซอฟตแวร(Software)

- ใชระบบปฏิบัติการวินโดวสเซเวน
- โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Photoshop, adobe illustrator, Adobe Dreamweaver
- เว็บบราวเซอร Mozilla Firefox, Google Chrome

3.6 ขอบเขตดานระยะเวลา
การวิจัยคร้ังน้ีใชเวลาในการศึกษาวิจัยเร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สิ้นสุดเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 1 ป 5 เดือน

3.7 แผนการดําเนินงาน
กระบวนการการวางแผนการคนควาแบบอิสระคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดําเนินงาน

สามารถอธิบายออกมาเปนภาพใหเขาใจงายขึ้น มีขั้นตอนดังน้ี
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ภาพ 3.1 แสดงแผนการดําเนินงาน

การวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหจากการเก็บขอมูลภาคสนาม

สรุปและอภิปรายผล

แบบสอบถาม
ตรวจสอบความพึงพอใจผูใชงานจริง 20 ทาน

แบบสอบถาม
ประเมินเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน

ผลการวิเคราะห
เว็บไซตตัวอยาง

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
- องคประกอบการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ
- แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

การออกแบบ
- หลักการออกแบบ
- การสื่อความหมายในการ
การออกแบบเว็บไซต

- องคประกอบการออกแบบ
เว็บไซต
- ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต

- ไทย5 เว็บไซต
www.teata.or.th
ww.muangthai.com
www.hua-hin.org
www.ilovepai.com
www.ecowhere.com
- ตางประเทศ 5
www.ecotourism.org
www.ecotourdirectory.com
www.ecotourism.org.au/
www.ecoclub.com
www.ecoindia.com

แบบสอบถาม
ความตองการขอมูล
จากเว็บไซต

- ดานเนื้อหา
- ดาน

องคประกอบ
- ดานกาออกแบบ

แบบสัมภาษณ
- ดานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของชุมชน

-ความตองการ
การนําเสนอขอมูลและ
การออกแบบเว็บไซต
(ตามทฤษฎีการ
ออกแบบเว็บไซต)

รวบรวมจากการคนควา
ขอมูล

(เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซต
ที่เกี่ยวของ)

วิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง
10 เว็บไซต

(ไทย 5 / ตางประเทศ5)

แบบสอบถาม
400 ราย

(ไทย 200/ตางชาติ
200)

แบบสัมภาษณกลุม
ผูนําชุมชน

10 ราย

ออกแบบ
ตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ


