
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายกับองค์กรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล  ระบบบาร์โค๊ดแบบสองมิติ (2D Barcode) หรือ 
QR Code (รหัสขั้นตอนเดียว) Quick Respond code เป็น barcode ชนิดหนึ่ง ที่ทุกคนคุ้นตา และ
ใกล้ตัว มีให้เห็นทั่วทุกแห่งหน บนหนังสือ บนกล่อง บนขวด บนป้ายสินค้า เป็นภาพของแท่ง หรือเส้น
ในแนวตั้ง  ที่แทนอักขระชุดหนึ่ง หากต้องการรู้ว่าหมายความว่าอะไร ก็ต้องใช้เครื่องอ่าน ซึ่งจะใช้
แสงเลเซอร์กราดที่ป้าย barcode เพ่ือวัดความกว้าง ความห่าง ของแท่งทุกแท่ง แล้วแปลงกลับมา
เป็นชุดของอักขระดังเดิมแล้วค้นจากตารางหาความหมายที่ตรงกับชุดอักขระนั้น  แต่ QR code จะ
ไม่ใช่แถบหรือเส้น และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับอ่าน QR code เป็นการเฉพาะทุกคนก็อ่านได้
เพียงแต่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีคอมพิวเตอร์และกล้องอยู่ในตัว แล้วติดตั้งโปรแกรมอ่าน QR code 
ก็จะเป็นเครื่องอ่าน QR code ติดตัวไว้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา  

และจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากมีโบราณสถานจ านวน
มาก และมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีพ้ืนที่ของจังหวัดติดต่อกับประเทศกัมพูชา 
และเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัฒนธรรมโบราณ โบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดพบและที่มีอยู่ 
สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดมาตลอด และที่ส าคัญได้ชื่อว่าบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
โลกดึกด าบรรพ์มาช้านานแล้ว มีภูเขาไฟที่มีการระเบิดและท าลายทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจากการพบ
สายกระแสลาวาของชั้นหิน ปัจจุบันพบภูเขาไฟที่ดับแล้ว คือ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ มีร่องรอยของภูเขาไฟและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้  

วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูล ท่องเที่ยว และมีการจัดท าแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ในลักษณะ
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดไว้ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูล และมีการจัดท า
เว็บไซต์เพ่ือน าเสนอข้อมูลบริบท และแหล่งท่องเที่ยวเพียงบางส่วนเท่านั้น ท าให้การเข้าถึงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวและการศึกษาหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศึกษาพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช ท าได้ไม่
ดีเท่าท่ีควร 

จากความส าคัญของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้ระบบ
บาร์โค๊ดแบบสองมิติ (2D Barcode) หรือ QR Code ได้ถูกน ามาใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่ผู้ใช้งานใช้การถ่ายภาพลงบนบาร์โค๊ดแบบสองมิติ (2D Barcode) หรือ QR Code ก็สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้ในทันที คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติหรือ QR Code ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้การเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ท าได้ง่าย เนื่องจากเทคโนโลยีบาร์โค๊ดแบบ
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สองมิติ (2D Barcode) หรือ QR Code สามารถใช้งานจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีคอมพิวเตอร์และ
กล้องอยู่ในตัวท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมช่องทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่งและด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง ให้
สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และรองรับเทคโนโลยีบาร์โค๊ดแบบสองมิติ (2D Barcode) 
หรือ QR Code ได้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติจึงเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่ท าให้การเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ท าได้ง่าย โดยผู้วิจัยจะพัฒนาโปรแกรมทาง
สารสนเทศเพ่ือบันทึกข้อมูลและเก็บรายละเอียดของข้อมูลการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ใน                 
วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง ใช้การจัดเก็บในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล (Data base) และการน า
ระบบบาร์โค๊ดแบบสองมิติ (2D Barcode, QR Code) มาใช้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการ
ตรวจสอบข้อมูล เข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1. เพ่ือส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ของวนอุทธยาน
ภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะการส ารวจและจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ         
วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง 

 
ค ำถำมวิจัย  

1. ข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นอย่างไร 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วน
อุทธยานภูเขาไฟกระโดง มีข้ันตอนอย่างไร 

3. บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขต วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ ชุมชน มีความ
พึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสอง
มิติในระดับใด 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ             
วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาที่ต้องศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1.1 ข้อมูล ประกอบด้วย บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของวนอุทธยานภูเขา
ไฟกระโดง ส ารวจและศึกษาข้อมูลโดยใช้การท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ การการสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม 

1.2 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง โปรแกรมทางสารสนเทศเพ่ือ
บันทึกข้อมูลและเก็บรายละเอียดของข้อมูลการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในวนอุทธยานภูเขาไฟ
กระโดง ใช้การจัดเก็บในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล (Database) และการน าระบบบาร์โค๊ดแบบสอง
มิติ (2D Barcode, QR Code) มาใช้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการตรวจสอบข้อมูล เข้าถึง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของ วนอุทธยานภูเขา

ไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  
3. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการศึกษานี้ ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่มหลัก 
ดังนี้ 

3.1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่  3 โดยเป็น
อาสาสมัครร่วมส ารวจข้อมูลและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท                    
แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ของ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 10 คน 

3.2 บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขต วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หมายถึง หัวหน้าส านักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ/หรือฝ่ายปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 10 คน 

3.3 นักวิชาการ อาจารย์ที่มีความรู้ความช านาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมมนุษย์และด้าน
การท่องเที่ยว จ านวน 5 คน 

3.4 ชุมชน/หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ณ พ้ืนที่ป่าบ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง                 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก าหนดศึกษาจากผู้น าชุมชน/องค์กร ซึ่งอาจเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน (ชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน) โดยทั้งนี้ใช้วิธี
เลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

4. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ส าหรับเนื้อหาของการ ส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล ครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
4.1 บริบทของ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง ประกอบด้วย 

4.1.1 ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง 
4.1.2 ลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ 
4.1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
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4.1.4 ประเภทและลักษณะของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์  
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4.1.5 ประเภทและลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ 
4.1.6 การบริหารจัดการโดยทั่วไป 

4.2 แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
4.2.1 พระสุภัทรบพิตร 
4.2.2 พระพุทธบาทจ าลอง 
4.2.3 ปราสาทเขากระโดง 
4.2.4 ปากปล่องภูเขาไฟ 
4.2.5 บันไดนาคราช 
4.2.6 อ่างเก็บน้ าเขากระโดง 
4.2.7 ต้นโยนีปีศาจ 
4.2.8 หินลาวาลอยน้ า 
4.2.9 พรรณไม้ในอุทยาน 

 
4.3 แหล่งเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 

4.3.1 ปล่องภูเขาไฟ 
4.3.2 หินภูเขาไฟ 
4.3.3 เฟิร์น 
4.3.4 ต้นโยนีปีศาจ 
4.3.5 ปลวก 
4.3.6 กระรอก 
4.3.7 นก 
4.3.8 กิ้งกือ 
4.3.9 ลานนันทนาการ  

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบ ข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของ วนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง 
จังหวัดบุรีรัมย์  

2. ได้แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย          
บาร์โค๊ดสองมิติ  

3. ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว                
เชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ  

4. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว             
เชิงอนุรักษ ์


