
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ              
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทฤษฎีต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องหลายอย่างเช่น เทคโนโลย ีQR Code  ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และ เทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาเพ่ือประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป  อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไปนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.  สรุปผลการวิจัย 
4.  อภิปรายผล 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 

1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1 เพ่ือส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ของวนอุทยานภูเขา

ไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  
1.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ         

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  
1.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ท าการส ารวจ และ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของวนอุทยาน

ภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และก าหนดการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยใช้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาร่วมส ารวจข้อมูลและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

2.2 สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือยืนยันสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติจากบุคลากรที่
ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ และ ชุมชน จึงท าให้ทราบปัญหาใน
การท างาน 

2.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และด าเนินการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเองโดยใช้เทคโนโลยี QR Code 
ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม ส่วนฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการ
ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows 

2.4 ทดสอบและติดตั้งระบบโดยใช้การอัพโหลดข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึ้นไปบน
เซอร์ฟเวอร์ (Server) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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2.5  การประเมินผลความพึงพอใจ 
2.5.1 ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยการเก็บข้อมูลหลังการใช้งานระบบเป็นเวลา 30 

วัน โดยใช้แบบประเมินประเภทแบบสอบถาม ทีผ่่านการหาคุณภาพ โดยการหาค่าความเที่ยงตรง 
(IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ  และน าไปทดลองใช้ (Try out ) ซ่ึงแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.895 ก่อนจะน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

2.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการ ชุมชน/หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ณ พื้นท่ีป่าบ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ บุคคลทัว่ไป จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

2.5.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบ และรายงาน
ผลการวิจัย 
 
3. สรุปผลการวิจัย 

3.1 ข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้  ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ได้จากการใช้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาร่วมส ารวจข้อมูลและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ         
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากบุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ และ ชุมชน พบว่า ข้อมูลของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ประกอบด้วย 
ข้อมูลประวัติความเป็นมา การจัดตั้ง  ข้อมูลลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
ประเภทและลักษณะของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทและลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยการเผยแพร่ข้อมูลท าในรูปแบบการให้ความรู้ในรูปแบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแหล่ง
เรียนรู้ไว้ตามจุด ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ตามความต้องการท าให้เกิดปัญหาในการ
ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และ
ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ปัญหาในการจัดการข้อมูล จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงขึ้น เพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ         
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเอง โดยใช้เทคโนโลยี QR Code 
ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม ส่วนฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการ
ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้และเป็นฟรีแวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยระบบที่พัฒนาขึ้น
มีการท างาน คือ ผู้ใช้จะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีมีกล้องและมีระบบปฏิบัติการที่รองรับ
โปรแกรมอ่าน QR Code และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการดูข้อมูล ก็ให้เปิดโปรแกรมอ่าน 
QR Code และเลื่อนกล้องไปที่ QR Code ในแต่ละจุดที่มีการติด QR Code ไว้ โปรแกรมอ่าน QR 
Code ก็จะแสดงข้อความที่เป็น URL ของเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้คลิกเพ่ือที่จะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลโดยข้อมูล 
โดยผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลส่วนตัวเพ่ือเก็บสถิติการเข้าชมโดยข้อมูลที่แสดงออกมาอาจจะประกอบไปด้วย 
ข้อมูล รูปภาพเสียง วีดีโอ หรือ อื่น ๆ และสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ศึกษาได้ 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สามารถพิมพ์ QR Code ได้
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สามารถตรวจสอบความคิดเห็นของข้อมูลในแต่ละสถานที่ได้ สามารถดูจ านวนสถิติการเข้าชมของ
ข้อมูลในแต่ละสถานที่ได้  ท าให้การท างานมีความสะดวกมีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึน  ได้แก่            
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆท าได้
รวดเร็ว ปัญหาในการจัดการข้อมูลลดลง 
 3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      
ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
4.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.750 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกต้องในการท างาน
ของระบบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.785 รองลงมาคือ 
ความสามารถของระบบในการเพิ่ม บันทึก แก้ไข ลบข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.38                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.567 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 8 ความสามารถของระบบ         
ในการแสดงผลจากการค้นหาข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.605 
 
4.   อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย
บาร์โค๊ดสองมิติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงซึ่งพบว่า  
 4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ         
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน มี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
และฐานเรียนรู้ต่าง ๆท าได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน การที่ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle 
: SDLC) โดยได้ท าการก าหนดปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ  จากสภาพปัจจุบัน จึงท าให้
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ออกแบบและพัฒนาระบบ
ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 4.2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยว          
เชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.750 สอดคล้องกับ จุฑารัตน์  โถชัย               
(2557 :บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการ         
แอนดรอยด์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.55 ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับ อนิรุทธ์ เรืองรัตน์ (2554 : บทคัดย่อ)           
ได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์สร้างคิวอาร์โค้ดเพ่ือระบุพิกัด โดยการน าเข้าพิกัดจากกูเกิล แมปส์ เอพีไอ  
ผลการประเมินเว็บไซต์พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับดี คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.414 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.505 และผู้ใช้งานทั่วไปมี            
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับดี คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 4.452              
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.542 ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบสามารถ เพ่ิม บันทึก แก้ไข ลบข้อมูล 
ได้อย่างถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลท าได้ได้ง่าย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.1.1 จากสภาพปัญหาในการด าเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เกิดปัญหาในการให้บริการข้อมูล 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ 
ปัญหาในการจัดการข้อมูล จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย
บาร์โค๊ดสองมิติ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงขึ้น เพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
 5.1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยบาร์โค๊ดสองมิติ            
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ที่ได้พัฒนาขึ้น ต้องมีการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องมี
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีมีกล้อง มีระบบปฏิบัติการที่รองรับโปรแกรมอ่าน QR Code มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และต้องมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพ่ือจะได้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 5.1.3 เพ่ือความปลอดภัยของระบบควรมีการส ารองข้อมูลทั้งหมด และสามารถกู้คืนได้ 
 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  5.2.1 ในอนาคตควรมีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการรองรับลูกค้าต่างประเทศได้ 
  5.2.2 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา อาจมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์พกพาเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 


