
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้สรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

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

1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1 เพ่ือ ศึกษาข้อมูล บริบท แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบความต้องการในการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง 

1.2 เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: 
กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  

1.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 ศึกษาข้อมูลบริบท แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ และความต้องการของระบบ ได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล จาก
บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทธยานภูเขาไฟกระโดงจ านวน ผู้น าชุมชน/องค์กร  

2.2 จัดท า Story board เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดียน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุง
เนื้อหาที่จะน าไปผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

2.3 การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ         
แอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ด้วยโปรแกรม Adobe Flash น าขึ้นบนระบบ
ปฎิบัติการแอนดราอยด์ด้วยโปรแกรม App inverter เพ่ือน าไปทดลองต่อไป  

2.4 ประเมินผลเพื่อรับทราบถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.5  ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
2.5.1 ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยการเก็บข้อมูลหลังการใช้งานระบบเป็นเวลา 30 

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

2.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตวนอุทธยานภูเขาไฟกระโดง
จ านวน 10 คน และ ผู้น าชุมชน/องค์กร ซึ่งอาจเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน (ชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน) รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยทั้งนี้ใช้
วิธีเลือกเชิญกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.5.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบ และรายงาน
ผลการวิจัย 
 
3. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ      
แอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผลการศึกษาพบว่า 

3.1  สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้น โดยสื่อมัลติมีเดียถูกจัดเก็บในรูปของไฟล์ที่           
เป็นแอบพลิเคชั่น น าเสนอบนอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และผู้เชี่ยวชาญมี        
ความคิดเห็นต่อสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการออกแบบมีคุณภาพ รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการใช้งาน  

3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
รองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบกับความต้องการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ            
ด้านความปลอดภัยของระบบ  
 
4.   อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ซึ่งพบว่า  
 4.1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ               
แอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จัดท าในรูปแบบของไฟล์ที่ เป็นแอบพลิเคชั่น 
น าเสนอบนอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้จริง และ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าขั้นตอนการผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพ่ือการศึกษาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
มีข้ันตอนได้แก่ 1) ขั้นตอนการเตรียม 2) ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา 
โปรแกรม และ 4) ขั้นตอนการประเมินผล สามารถน าไปประยุกต์ในใช้ออกแบบสื่อมัลติมีเดียได้เป็น 
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อย่างดี นอกจากนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ค านึงถึงโปรแกรมท่ีน ามาพัฒนาคือโปรแกรม Adobe Flash         
ที่สามารถสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีขบวนการผลิตที่มี
ขั้นตอนตามหลักการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  
ท าให้ได้สื่อมัลติมีเดียที่มีลักษณะ ฉาก ภาพ แสง สี เสียงที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของ         
ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ  
วรพจน์ ใหม่คามิ ( 2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปราสาทหินพิมาย พบว่าสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง ปราสาทหินพิมาย ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียแบบตอบโต้กับผู้ใช้หรือ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) โดยผู้เชีย่วชาญได้ประเมินสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้
พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4.2  ความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
รองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบกับความต้องการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ            
ด้านความปลอดภัยของระบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สื่อมัลติมีเดียสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 
สื่อมีลักษณะการน าเสนอที่ ท าให้ผู้ใช้มีความเพลิดเพลิน ท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่าย รวมทั้งมีเสียง
บรรยายเสียงดนตรีประกอบ และลักษณะการออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม น่าสนใจ ตามหลัก
ทฤษฎีมัลติมีเดียประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพวีดิทัศน์ และ การปฏิสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับ ศราวุธ จิตพิไล (2551 : 81-84) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ 
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อ
สื่อมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.1.1 จากสภาพปัญหาในการด าเนินงาน ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เกิดปัญหาในการ
ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จึงมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เพ่ือช่วย
ลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
 5.1.2 สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ที่ได้พัฒนาขึ้น ต้องมีการใช้งานผ่านระบบระบบปฏิบัติการ         
แอนดรอยด์ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอน และต้อง
มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพ่ือจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 เพ่ือความปลอดภัยของระบบควรมีการส ารองข้อมูลทั้งหมด และสามารถกู้คืนได้ 
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 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  5.2.1 ในอนาคตควรมีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการรองรับลูกค้าต่างประเทศได้ 
 5.2.2  ควรพัฒนาสื่อส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการรับรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้คน         
ตาบอดได้ยินได้ฟังเพ่ือความชัดเจนในการรับรู้ และส าหรับผู้ที่พิการทางหูควรมีลักษณะในการ
บรรยายไทยให้ชัดเจน และลักษณะภาพที่ประกอบในการบรรยายให้สอดคล้องกัน รวมถึงขนาด
ตัวอักษร สีตัวอักษร ให้สามารถดูและอ่านได้ชัดเจน 
 
 


