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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และ
รูปแบบความต้องการในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริง
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
เพ่ือยืนยันสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบจากบุคลากรที่ท างานในส านักงานเขต
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง นักวิชาการ และ ชุมชน ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยใช้แบบ
ประเมินประเภทแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.829 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจ านวน 10 คน และ ผู้น าชุมชน
องค์กร จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)   

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้น โดยสือ่มัลติมีเดีย
ถูกจัดเก็บในรูปของไฟล์ที่เป็นแอบพลิเคชั่น น าเสนอบนอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ          
แอนดรอยด์ และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการออกแบบมีคุณภาพ รองลงมา
คือ ด้านเนื้อหา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการใช้งาน 2) ความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ รองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบกับ      
ความต้องการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความปลอดภัยของระบบ  
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ABTRACT 
 

 This purposed of this research was to study the context information area 
attractions, learn the format and the need to develop The Multimedia 
Development for Promotion on Virtual tourism on android system: Khao Kra-dong 
Volcano Forest Park Buriram Province to assess your satisfaction with the  
multimedia . 

The instrument used in this study consisted of interview and stores the data 
from a query to confirm the trouble condition and the need to develop the system 
from the people who work in the office. Evaluate the satisfaction system by using a 
type of query with the reliability to 0.829. The sample is from people working in 
office mast 10 people and community leaders/organization of 20 people a total of 
30 people by the way you invite a group Purposive Sampling.  

The results showed that 1) The Multimedia Development for Promotion on 
Virtual tourism on android system: Khao Kra-dong Volcano Forest Park Buriram 
Province that the research is developed by the multimedia is stored in a file that is 
application presentation on a portable device using the Operating System Android 
apps and The expert opinion of multimedia system overview level is best when it 
considered as the found that the average maximum is the  the designed with 
quality is the content and the average value is a minimum of use. 2) Satisfaction 
with the use of multimedia system found that the overall level is more when 
considering the revenues drop the found the is the average maximum is the 
performance of the system is the ability of the system to the needs and the 
average minimum is the security of the system. 

Keywords :  Multimedia, ecotourism, Virtual tourism , Android system 
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