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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ 
แหล่งเรียนรู้ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การส ารวจ และ ศึกษาข้อมูลบริบทแหล่งท่องเที่ยว 
และ แหล่งเรียนรู้ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงโดยใช้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาร่วมส ารวจข้อมูล
และท่องเที่ยว สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือยืนยันสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาระบบจากบุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ 
และ ชุมชน ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยใช้แบบประเมินประเภทแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ ชุมชน หมู่บ้าน  
10 หมู่บ้าน ณ พื้นท่ีป่าบ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ บุคคลทั่วไป จ านวน
ทั้งสิ้น 50 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของวนอุทยาน 
ภูเขาไฟกระโดง ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมาการจัดตั้ง ลักษณะที่ตั้ง วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง ประเภทและลักษณะของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ประเภทและลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลท าในรูปแบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแหล่งเรียนรู้ไว้
ตามจุดต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาตามความต้องการ ท าให้เกิดปัญหาในการให้บริการข้อมูล  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ และ
การจัดการข้อมูลท าได้ยาก 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย
บาร์โค๊ดสองมิติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี          
QR Code โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพ่ิมความสะดวกและมีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนได ้         
3) ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ด
สองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ :  ระบบสารสนเทศ , การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, บาร์โค๊ดสองมิติ 
 



 
(3) 

 

 

Research Title  :   Development of Information System Management for Promotion  
  on Ecotourism by two dimension barcode: Khao Kra-dong  
  Volcano Forest Park Buriram Province  
Researcher  :   Prem Enkvetchakul   
  Jiravadee  Yoyram 
Organization :    Faculty of Science  
Academic Year :  2556 

 

ABTRACT 
 

 This purposed of this research was to investigation and study the context 
base data, tourism data and learning data of Khao Kra-dong  Volcano Forest Park 
Buriram Province  In order to promote the development of ecotourism with a two 
dimensional bar code and to evaluate their satisfaction with the use of Information 
System Management for Promotion on Ecotourism by two dimension barcode. 
 The instrument used in this study consisted of surveys and studies, 
contextual information and tourism resources using volunteers as well as students 
explore and travel information. Data were collected from questionnaires and 
interviews to ascertain the problems and needs in the development of personnel in 
the officer and community satisfaction evaluation system using a questionnaire 
assessments. The sample is from people working in office community village 10 
village at the forest home permeating Samet, Muang BuriRam and individuals 
totaled 50 people by the way you invite a group Purposive. Sampling. 
 The results showed that 1) Contextual information sources and resources of 
Khao Kra-dong Volcano Forest Park Buriram Province contains the history data, 
objective, activity of the nature resource and environmental management, 
biodiversity data, tourism data and learning data promote by using brochure.That 
will be effect service data, Promote, access data and manage data. 2) The 
Information System Management for Promotion on Ecotourism by two dimension 
barcode has developed a program using QR Code system developed to increase 
the convenience and reduces the problems that occur 3) satisfaction with the use 
of  System was rate at high level the mean score of 4.23 . 
 
 
 
 
Keywords :  Information systems, ecotourism, two dimensional bar code 
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