
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลอย่างมากต่อการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีทีส่งผลต่อการท่องเที่ยวหลายด้าน ตั้งแต่ความต้องการของ
ผู้บริโภคจนถึงการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมากมายหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
บริษัทและองค์กรท่องเที่ยวจ านวนมากสร้างเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ การศึกษาด้านไอซีทีและ          
การท่องเที่ยว หรือท่ีเรียกว่า E-Tourism แสดงให้เห็นว่าไอซีทีได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม          
การท่องเที่ยว 
  และในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (Tablet) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิต
ของมนุษย์เป็นอย่างมากและได้มีการพัฒนาโดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการท างานให้สูงขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ที่สร้างข้ึนมาเพ่ือควบคุม         
การท างานขึ้นมาใหม่ให้เลือกใช้อยู่หลายระบบและมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ             
เพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งาน โดยในปัจจุบันอยู่ในยุคของ 3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี          
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาของ 3G ท าให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูล 
ในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น จึงท าให้สามารถรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายโดยอุปกรณ์เหล่านี้มีการท างานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย                
ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า แอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet)  คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก ท างานบนลินุกซ์เคอร์เนล โดยระบบ 
ปฏิบัติการตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรีที่นักพัฒนาสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้                  
จึงมีผู้ที่น าไปพัฒนาต่ออย่างแพร่หลายจนท าให้เป็นที่รู้จัก อย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มที่                  
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเนื่องจากมีโบราณสถานจ านวนมาก 
และมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีพ้ืนที่ของจังหวัดติดต่อกับประเทศกัมพูชา               
และเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัฒนธรรมโบราณ โบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดพบและท่ีมีอยู่ 
สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดมาตลอด และที่ส าคัญได้ชื่อว่าบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
โลกดึกด าบรรพ์มาช้านานแล้ว มีภูเขาไฟที่มีการระเบิดและท าลายทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจากการพบ
สายกระแสลาวาของชั้นหิน ปัจจุบันพบภูเขาไฟที่ดับแล้ว คือ วนอุทยานเขากระโดง ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  

 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูล ท่องเที่ยว และมีการจัดท า
แหล่งเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ในลักษณะแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูล และมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือน าเสนอข้อมูลบริบท และแหล่งท่องเที่ยว
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เพียงบางส่วนเท่านั้น ท าให้การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวและการศึกษาหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสื่อมัลติมีเดีย สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพ และเสียง และมีส่วน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ให้ความรู้สึกเสมือนจริง และดึงดูดให้เข้ามาใช้งาน และถ้าถูกน าเสนอบนอุปกรณ์
พกพาต่างๆ ก็จะท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเพราะคนส่วนมากมีพกติดตัวไว้ เนื่องจากมีราคา
ค่อนข้างถูกและหาซื้อได้ง่าย  
  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงขึ้น โดยน าเสนอใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดียสองมิติ สอดแทรกวิดีโอ และมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบ
โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ให้ผู้ใช้เสมือนได้
ท่องเที่ยวในสถานที่จริง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีก
ทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบความต้องการในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง 

2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: 
กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
 
ค ำถำมวิจัย  

1. ข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบความต้องการในการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษาวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง เป็นอย่างไร 

2. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: 
กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงมีขั้นตอนอย่างไร 

3. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงในระดับใด 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 น าเสนอข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียสองมิติ สอดแทรกวิดีโอ และมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
โดยน าเสนอในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แสดงผลบนอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ ให้ผู้ใช้เสมือนได้ท่องเที่ยวในสถานที่จริง 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบความต้องการในการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดงต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 3. ขอบเขตด้านประชากร 
 3.1  ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบความ
ต้องการในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: 
กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เพื่อน ามาเป็นแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  3.1.1  ประชากร คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึง หัวหน้าส านักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ/หรือฝ่ายปฏิบัติงานส่วนต่างๆ 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 25 คน  และ ชุมชน/หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน       
ณ พื้นท่ีป่าบ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 
  3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดงจ านวน 10 คน และ ผู้น าชุมชน/องค์กร ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน (ชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน) รวมทั้งสิ้น 30 
คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3.2  ระยะที่ 2 พัฒนาและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริม        
การท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
  3.2.1  ประชากร คือ ประชากร คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึง หัวหน้าส านักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ/หรือฝ่าย
ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 25 คน  และ ชุมชน/
หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ณ พ้ืนที่ป่าบ้านน้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 
  3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดงจ านวน 10 คน และ ผู้น าชุมชน/องค์กร ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน (ชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน) รวมทั้งสิ้น 30 
คน โดยทั้งนี้ใช้วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้รูปแบบความต้องการในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

2.  ได้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพ่ือเป็น
แนวทางในพัฒนาสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ  

3. ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพของมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

4. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  


