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กิตติกรรมประกาศ 
  
  

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ โดยท าการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการจัดการท่องเที่ยว และโปรแกรม
ข้อมูลท่องเที่ยวโดยพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Android เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ มุ่งให้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการสืบค้นแหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ า ตลอดจนสถานีต ารวจกรณีนักท่องเที่ยวเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะ
ท าให้สามารถได้รับข้อมูลได้ทันทีที่โทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวอยู่ในเขตสัญญาณ Beacon ที่
ก าหนดจุดไว้ และนักท่องเที่ยวสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้รวมถึงประวัติความเป็นมาและ
ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากการได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการชี้แนะเพ่ือพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับ
ในการพัฒนาระบบ รวมถึงสถานที่ในการด าเนินการจัดท าวิจัย จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่สนับสนุนทุนวิจัย
ครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท า
วิจัยจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
 

  
 

รุ่งทิวา  ชูทอง 
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บทคัดย่อ 
  

 
รหัสโครงการ : A-54/2561 
ชื่อโครงการ :  ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ  

   (Beacon) 
ชื่อนักวิจัย : รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา  ชูทอง 
     
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือผ่านระบบปฏิบัติการ 
Android   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) การพัฒนา 2 ส่วนคือ โปรแกรมน าเสนอข้อมูล
การท่องเที่ยว และโปรแกรมจัดการข้อมูลท่องเที่ยว 2)  ประเมินคุณภาพของระบบการจัดการสื่อ
การสอนด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ Likert เพ่ือหาความคิดเห็นจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านคุณภาพระบบ และคุณภาพของข้อมูล 6 คน 3) ประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 400 คน ด้วยการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi stage 
random sampling ) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
t-test dependent, Oneway Analysis of Variance : ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบและคุณภาพของข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D. = 0.22) ด้านคุณภาพของข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 (S.D = 0.47) ด้านคุณภาพของระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (S.D. = 0.47) 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยวพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 251 คน และ
เพศชาย จ านวน 149 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากทวีปออสเตรเลีย นักท่องเที่ยว
ชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร 

3) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้ระบบประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทั้งด้านคุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล การรับรู้
ประโยชน์ของการใช้งาน และการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.23 (S.D. = 0.48) 

4) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
ค าส าคัญ :   ระบบประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว, ตัวบ่งบอกสัญญาณ 
E-mail Address : rungthiva.c@rmutr.ac.th 
ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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Abstract 
  
  

Code of project :  A54/2561 
Project name   :  The Public Relations and Tourism Promotion System using 

Beacon 
Researcher name : Associate Professor Rungtiva Choothong 
    
   
 The objectives of this research was: 1) to develop a model for proactive 
tourism promotion with new technology.  2) to develop tourism promotion system 
on mobile phone on Andriod operating systems. 
 The research tools include: 1) design and development 2 parts of program 
both of presentation tourist information and travel guide management program 2)  
evaluate the quality of the tourism promotion system with a Likert scale 
questionnaire for 6 professional in system quality and  information quality 3) users’ 
satisfaction using questionnaire collected from 400 tourists by multi-stage random 
sampling. Statistical analysis consist of mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test and 
Oneway Analysis of Variance : ANOVA. 
 The research found that: 

1) The overall tourism promotion system quality  was at the very high level 
of  4.50  (S.D.= 0.22). The information quality was at the very high level of  4.56 (S.D.= 
0.47), the system quality was at high level of 4.44 (S.D.= 0.47) 

2) Most of tourists are 251 females and 149 males. The most of foreign tourist 
came from Australia and the most of Thai tourists are domiciled in Bangkok  

3) Satisfaction with the tourism promotion system is very high. The mean was 
4.23 (S.D. = 0.48) 

4)  The comparison of satisfaction with using the public relations and tourism 
promotion system and personal factors is not different at the significance level of 
0.05. 
 
 
Keywords: Public Relations, Tourism Promotion, Beacon,  
E-mail Address : rungthiva.c@rmutr.ac.th 
Period of project : October 1, 2018 – September 30, 2019 
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                 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและตรวจจับสัญญาณจากตัวบ่งบอกสัญญาณเพ่ือ 
                 น าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณท่ีนักท่องเที่ยวอยู่ 
     3.5       ภาพแสดงส่วนของ Application ให้ผู้ใช้ท าการ download จาก Playstore   63 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

   

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จาก
การเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าไทยมี
โอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 38,277,300 คน ขยายตัว 7.54% เมื่อเทียบกับปี 
2560 ก่อให้เกิดรายได้ 2,007,503 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9.63% ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยมี
จ านวน 226.08 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,068,180 ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่า
กว่า 3,075,683 ล้านบาทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ สถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าไทยมี
โอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 38,277,300 คน ขยายตัว 7.54% เมื่อเทียบกับปี 
2560 ก่อให้เกิดรายได้ 2,007,503 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9.63% ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยมี
จ านวน 226.08 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,068,180 ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่า
กว่า 3,075,683 ล้านบาท (http://www.bltbangkok.com/CoverStory/) ซึ่งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงอันดับต้นๆของภูมิภาค เนื่องจากความได้เปรียบทั้ง
ทางด้านภูมิศาสตร์ การคมนาคม รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ ท าให้นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ถึงแม้ในหลายๆ ปีที่ผ่านมาประเทศจะ
ประสบปัญหาภายในประเทศซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวแต่เมื่อ
สถานะการสงบนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางกลับมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมากเช่นเดิมซึ่ง
แสดงให้เห็นขีดความสามารถของการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี  แต่การจะคงขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืนนั้นจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายปัจจัย
ด้วยกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีบทบาทชัดเจนต่อกลไกเศรษฐกิจ
ไทยอย่างมากมาโดยตลอด ในอดีตนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตลาดที่
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ความสนใจ แต่ส าหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันแล้วรายได้จากนักท่องเที่ยว
กลายเป็นทางรอดของธุรกิจ ผู้ประกอบการเริ่มตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยว
สมัยใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ในปัจจุบันนอกจากโลกาภิวัตน์ การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Special interest 
tourism) ความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง (travel safety) สายการบินราคาประหยัด (low 

http://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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cost airline) นโยบายทางการเมือง (politics) สังคมผู้สูงอายุ (aging society) แล้ว ชีวิตยุคดิจิทัล 
(digital lifestyle) ซึ่ งเทคโนโลยี  นวัตกรรมในยุคดิจิตอลได้สร้างความสะดวกสบายให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งในและนอกประเทศ การศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ การแชร์
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ การจา่ยเงินออนไลน์ที่เพ่ิมมากข้ึนจนกลายเป็นเรื่องปกติ
ในยุคดิจิตอล โดยทุกวันนี้ชาวจีนมาเที่ยวไทยไม่จ าเป็นต้องพกเงินสดมา ทุกอย่างสามารถจบใน
ระบบออนไลน์ได้แทบทั้งหมด “การเชื่อมต่อ” และ “การเข้าถึง” โลกออนไลน์จึงส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยตรง ท าให้สัดส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักตามล าพัง (F.I.T: fee individual traveler) เพ่ิมมากขึ้น โดยทุกคนสามารถ
ศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองห้อง จองโรงแรม จองรถ จองตั๋วด้วยตนเอง 
และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศที่ตนไม่เคยไปได้อย่างไม่ยากล าบาก ฉะนั้นการเรียนรู้ที่
จะใช้เครื่องมือออนไลน์ที่กลุ่มลูกค้านิยมใช้อย่างเป็นประจ าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่สามารถเลี่ยงได้  จน
อินเตอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง (https://www.marketingoops.com/) 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีปัญหาที่สะสมมานานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว อาทิเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ความไม่พร้อมทั้งของสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงบุคคลากร ความไม่
เข้าในภาษา วัฒนธรรม และกฎข้อบังคับ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วย
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของไทยคือการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว เนื่องมาจากปัญหาทางด้านภาษา ท าให้ขาดการสื่อการที่ดีกับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจท า
ให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติการกฎข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และยังส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการกลับมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ท าให้การประชาสัมพันธ์ขาด
ประสิทธิภาพและไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการท าสื่อประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ รูปแบบ
และหลายภาษาตามสถานที่ส าคัญต่าง ๆ อาทิเช่น ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายค าเตือนและกฎข้อบังคับ 
ป้ายอธิบายข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ
ภายในประเทศ หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตแต่เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
มีมากมายท าให้บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้รับข่าวที่ต้องการหรือหรือข่าวสารที่ถูกต้องและอาจ
ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูล และอีกทั้งอาจจะพบเจอแต่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเป็น
ต้น ซึ่งในประเทศไทยยังคมมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวท้องถิ่นตามตรอกซอกซอยต่าง ๆที่มีวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่น่าสนใจ ร้านอาหารท้องถิ่น 
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปัจจุบันที่นิยมการ

https://www.marketingoops.com/
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ท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค (backpack) หรือการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชาวไทยที่แตกต่างออกไปจากของตน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการร่วมกลุ่มกันของคน
ชุมชนเพ่ือช่วยกันพัฒนาและน าเสนอภาพลักษณ์ของชุมชนแก่นักท่องเที่ยวก็ตามแต่ด้วยปัญหาต่าง 
ๆ เช่น เงินลงทุนในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้งบประมาณสูง ทักษะของบุคลากรที่จ าเป็น
ทั้งด้านภาษา การออกแบบ การน าเสนอและการตลาดเป็นต้น ท าให้การประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร นักท่องเที่ยวไม่สามรถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายติดประกาศตามที่ต่าง ๆ ยังส่งผลเสียต่อ
ทัศนียภาพซึ่งสามารถเห็นได้ตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกด้วย 

งานวิจัยของ นายอานนท์ หวังสว่างกุล (2557) เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวนานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในประ เทศในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิเช่น 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้บริการของบริษัททัวร์จะมีแนวโน้มการใช้งานสื่อออนไลน์
เพ่ือค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระ อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทัวร์จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารมากมากกว่าด้านอ่ืน แต่กลับพบว่า
นักท่องเที่ยวอิสระสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ประเภท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวที่ต่างชาติให้ความสนใจ 
เนื่องจากความสวยงามของภูมิประเทศ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นมิตรและเป็นเจ้า
บ้านที่ดีของคนไทย ซึ่งสามารถน าความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาสู้ประเทศไทยได้ใน
อนาคตถ้าเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและน าเสนอ
ความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวจึงมีส่วนส าคัญ
อย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมี
ชื่อเสียงและสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านการน าเสนอทางวัฒนธรรม ศาสนา 
ธรรมชาติ วิถีชีวิตและการอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไม่ กระจุกตัว
อยู่ตามแต่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเท่านั้น เนื่องจากประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
มากและเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่ไม่ได้มาท่องเที่ยวเพ่ือซื้อของและชื่นชมสถานที่ส าคัญเท่านั้น 
แต่ยังสนใจในวิถีชีวิต ความแตกต่างในการน าเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย ผู้วิจัยจึงศึกษาการ
น าเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทมากในการช่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เองได้จากอินเตอร์เนทแต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่
มากในอินเตอร์เน็ตท าให้เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและตรงต่อ
ความต้องการทั้งของตัวนักท่องเที่ยวเองและของผู้ประกอบการเอง ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง งานวิจัยของ G. Vavoula และคณะ 
(2015) เ รื่ อ ง  Leicester Castle Tells its Story Beacon-based mobile interpretation for 
historic buildings น าเสนอการใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณระบุต าแหน่งภายในอาคารและน าเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ ภายในปราสาทผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือเมื่อผู้ใช้อยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ เป็น
การเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการเดินเที่ยวชมปราสาทของนักท่องเที่ยว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การน าเสนอข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่สามารถน าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที
เมื่ออยู่ในต าแหน่งหรือสถานที่ที่ก าหนด โดยใช้ GPS หรือตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

  งานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงน าเสนอรูปแบบของการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่
โดยการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายบลูทูธผ่านตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
โดยผนวกเข้ากับข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
โดยระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่าง
ชุมชนและนักท่องเที่ยว ชุมชนสามารถน าเสนอข้อมูลของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านระบบและนักท่องเที่ยวสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงสถานที่
นั้น ๆ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท าให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและตรงต่อความ
ต้องการ โดยที่นักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองแต่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่ถูกติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวจะท าการแจ้งข้อมูลของสถานที่ตามจุด
ต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านท าให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นและกิจกรรม
ท้องถิ่นที่น่าใจ ซึ่งระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือจะท า
หน้าที่รับสัญญาณบลูทูธพลังงานต่ า (Bluetooth Low Energy) จากตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
ที่ถูกติดไว้ตามสถานที่ ต่าง ๆ ซึ่งสามารถค านวณระยะทางและต าแหน่งได้อย่างแม่นย ากว่าการใช้  
GPS รวมถึงประหยัดพลังงานมากกว่า อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ได้จึง
สามารถใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสามารถน าเสนอข้อกูลแก่นักท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 
รวมถึงภาษาที่หลากหลายผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือซึ่งดีกว่าน าเสนอข้อมูลด้วยป้ายหรือจอทีวี
ซึ่งมีต้นทุนในการจัดท าและดูแลรักษาสูงรวมถึงยังบดบังทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ 
3. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางภาษาและ

วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว 
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4. ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ 
 
3. สมมติฐานงานวิจัย   

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณแตกต่างกัน 

2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การใช้ระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณแตกต่างกัน  

3. ระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Andriod  
2. พัฒนาระบบโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) ส่งสัญญาณบอกต าแหน่งและ

ระยะทางแทนการใช้ระบบ GPS เพ่ือน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวตามต าแหน่งที่
ก าหนด 

3. น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ศึกษาการใช้งานโปรแกรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ โดยทดสอบ

และประเมินผลกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 400 ตัวอย่าง 

5. สถานที่ที่ใช้ในการศึกษา ภายในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
5. นิยามศัพท ์
 การประชาสัมพันธ์  หมายถึง การติดต่อสื่อสาร (communication) และความคิดเห็นจาก
องค์การไปสู่ประชาชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือประชามต ิ(public opinion) ที่ประชาชนมีต่อ
องค์การโดยมุ่งที่จะสร้างและตอบสนอง ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างองค์การกับ
ประชาชน (Cutlip : 2006)  
 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่ อ่ืนเป็นการ
ชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระ
และวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้  

ตัวบ่งบอกสัญญาณ หมายถึง ฮาร์ดแวร์ชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถปล่อยสัญญาณในลักษณะขอ
งบลูทูธ บลูทูธที่ Beacon ใช้จะเป็นบลูทูธ 4.0 (Bluetooth Low Energy) และสื่อสารข้อมูลโดยใช้
ชุดข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลข 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
 การวิจัยเรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ 
(Beacon) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัย และสรุปแนวคิดท่ีได้ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  
1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
1.3 ประเภทของการประชาสัมพันธ์ 
1.4 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
1.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล  

 2. แนวคดิเกีย่วกับการท่องเที่ยว 
2.1 ความหมายและวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 
2.2 รูปแบบการท่องเที่ยว 
2.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

 3. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
3.2 การวัดความพึงพอใจ 
3.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
3.4 ปัจจัยการประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ  

 4. แนวคิดเก่ียวกับตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
4.1 ความหมายของตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
4.2 ลักษณะการท างานของตัวบ่งบอกสัญญาณ ( Beacon)  

5.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  
 
1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์มาจากค าว่า “ประชา” กับ “สัมพันธ์” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Public 
Relations” หรือ “PR” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า การ
ประชาสัมพันธ์คือ การติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน และถ้าจะขยาย
ความหมายให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จะหมายถึง “ความพยายามที่มีการวางแผนและเป็นการ กระท าที่
ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายโดยการกระท าสิ่งที่ดีมี 
คุณค่าให้กับสังคม เพ่ือให้ประชาชนเหล่านี้เกิดทัศนคติทีดีต่อหน่วยงานกิจกรรมและบริการ หรือ
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สินค้าของหน่วยงานนี้ และเพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านี้ในระยะ
ยาว” อย่างไรก็ดี มีผู้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2551:4) ให้ไว้ว่าคือ ความพยายามที่มีการวางแผนและเป็นการกระท าที่
ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระท าสิ่งที่ดีมี
คุณค่าให้กับสังคม เพ่ือให้ประชาชนเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและบริการ หรือสินค้า
ของหน่วยงานและเพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือที่ดีจากประชาชนในระยะยาว   

ผุสดี บ ารุงกิจ (2550: 38) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กร 
สถาบันหรือ บุคคลที่ปฏิบัติเพ่ือชนะใจประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการเผยแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และภาพยนตร์ และเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้
สถาบัน องค์กร ชุมชน หรือกลุ่มคน มีความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ไอวีแอล ลี (Ivy Ledbetter Lee) นักวิชาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นบิดาของ
การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การด าเนินงานอะไรก็ตามได้
มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนเผยแพร่ออกไปให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการด า เนินงานให้
ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยประชาชนจะให้การสนับสนุนผลงานนั้น  

เ อ็ด เวิ ร์ ด  แอล เบอร์ เนย์  (Edward L. Bernays) นักประชาสัม พันธ์ที่ น าผล งาน
ประชาสัมพันธ์เข้าสู่ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1923 แสดงความคิดว่าการ
ประชาสัมพันธ์มีความหมาย 3 ประการ ด้วยกัน คือ (อ้างในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2544:5)  

1. เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  
2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน

ของสถาบัน  
3. ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการ

ด าเนินงานของสถาบัน 
สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (Public Relation Society of America; 

PRSA) อ้างถึง ในวิรัช ลภิรัตนกูล ได้ให้ค าจ ากัดความของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ 
เป็นอาชีพท่ีให้บริการ ผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่บรรดาลูกจ้างและผู้ว่าจ้างอาชีพการ
ประชาสัมพันธ์จึงมีวัตถุประสงค์ พ้ืนฐานอยู่ที่ความเข้าใจร่วมกัน และความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม     
ต่าง ๆ และสถาบันสังคม 

โบวี่และทิว (Bovee and Thill, 1992, p.524) ให้นิยามการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นความ
พยายามที่มีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน โดยอาศัยหลักการ
ที่ดีและการกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยวิธีการสื่อสารสองทางในอันที่จะสร้างความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน 

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นความพยายามที่ในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานหรืออ่ืน ๆ 
ให้สาธารณะชนทราบเพื่อให้เข้าใจร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
  

การประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์พ้ืนฐานอยู่ที่่การสร้างความศรัทธา สร้างความสัมพันธ์ อัน
ดีกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการสื่อสารเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง  วัตถุประสงค์
ของการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. วัตถปุระสงค์ท่ัวไป  
1.1 เพ่ือสร้างความนิยมศรัทธา คือ การสื่อสารเพ่ือให้เกิดการกระตุน้ ในการสร้าง 

ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ให้เกิดความนิยมเลื่อมใส ศรัทธาในนโยบายและการด า เนิน 
กิจการต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งผลงานต่าง ๆ ที่ได้กระท ามาแล้ว  

1.2 เพ่ือป้องกันและรักษาชื่อเสียง คือ การสื่อสารที่ป้องกันไม่ให้กลุ่มประชาชนที่ 
เกี่ยวข้องกับองค์กรเกิดความเข้าใจผิดในตัวขององค์กรได้ โดยจะต้องพยายามค้นหาสาเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อหาลู่ทางป้องกัน 

1.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อองค์กร คือ การสื่อสารเพ่ือให้รายละเอียดที่จะ 
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการด า เนินงานขององค์กร 
ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหว เป็นการปูพ้ืนฐานความเขา่ใจในตัวองค์กร  

1.4 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุน 
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 2.1 เพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เช่น ข่าวลือในด้านลบขององค์กรซึ่งท าให้
เกิด ความเข้าใจผิด โดยจะต้องท าการหาสาเหตุและขจัดแหล่งต้นเหตุโดยแสวงหาหนทางในการท า
ความเขา้ใจ ชี้แจงให้กระจ่างชัด  

2.2 เผยแพร่ผลงานขององค์กร  
2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักและความศรัทธาต่อองค์กร  
2.4 เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน 

 
1.3 ประเภทของการประชาสัมพันธ์ 
         โดยทั่วไปการประชาสัมพันธ์ อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 
        1.  การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลภายในสถาบันเอง อันได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ เสมียน พนักงาน ลูกจ้าง 
รวมตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองค์การสถาบันให้เกิดมีความรักใครกลมเกลียว 
สามัคคีกันในหมู่เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งด้านการเสริมสร้างขวัญ และความรักใครผูกพัน จงรักภักดี 
(Loyalty) ต่อหน่วยงาน 

การประชาสัมพันธ์ภายในจึงมีความส าคัญมาก การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ 
สถาบันจะดีไปไม่ได้เลยหากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การสถาบันยังไร้ประสิทธิภาพ เพราะ
ความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานจะมีผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย และ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานยังเอ้ืออ านวยให้การบริการ และการด าเนินงานของ
องค์การสถาบันเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่พนักงาน ลูกจ้าง
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ภายในสถาบันมีความเข้าใจในนโยบาย และการด าเนินงานของสถาบันเป็นอย่างดี ก็จะเป็นก าลัง
ส าคัญในการสร้าง ประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย 

ส าหรับสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อสื่อสารด้วย
วาจา แบบซึ่งหน้า (Face of Face) หรืออาจใช้สิ่งพิมพ์ภายในองค์การ (House Journal) ช่วย เช่น 
หนังสือเวียน จดหมายของภายใน วารสารภายใน เป็นต้น 

1. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนภายนอก กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่
องค์การสถาบันเก่ียวข้อง เช่น ผู้น าความคิดเห็น ผู้น าในท้องถิ่น ลูกค้า ผู้บริโภค รวมทั้งชุมชนละแวก
ใกล้เคียง ฯลฯ เพ่ือให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้เกิดความรู้ ความเข้าใจในตัวสถาบัน และให้ความร่วมมือ
แก่สถาบันด้วยดี 

การท าการประชาสัมพันธ์ภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือ
จ านวนมาก จึงอาจใช้เครื่องมือ สื่อสารต่าง ๆ เข้ามาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วย อัน
ได้แก่ สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็น
ต้น ซึ่งปัจจุบัน องค์การ สถาบันต่าง ๆ ก็นิยมใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหล่านี้เข้าช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์  

     
1.4 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการน าข่าวสาร เรื่องราว
จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจ าแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การ
ก าหนดประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จะต้องค านึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่
พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพ่ืออนาคต 

โดยปกติทั่วไปมีการแบ่งประเภทของสื่อกันไว้หลายประเภท และหลายหลักเกณฑ์ (criteria) 
ได้ประมวลสรุปไว้ดังนี้  

1. แบ่งตามวิวัฒนาการ ได้แก่ สื่อประเพณี ( traditional media) สื่อมวลชน (mass 
media) สื่อเฉพาะกิจ (specialized media) 

2. แบง่ตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ สื่อข่าวสาร (information media) สื่อการศึกษา 
(education media) สื่อบันเทิง (entertainment media) 

3. แบ่งตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่อโสต  (audio media) สื่อทัศน์ (visual 
media)สื่อโสตทัศน์ (audio-visual media) 

4. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ทางเทคนิค (technical functions) ได้แก่ สื่อถ่ายทอดสาร 
transmission media) สื่อบันทึกสาร (record media)  

5. แบ่งตามเครื่องน ารหัสสาร ได้แก่  สื่อสิ่ งพิมพ์ (print media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(electronic media) สื่อบันเทิงเสียงหรือภาพ (film or tape)  

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมได้ (Controllable Media) ได้แก่ 
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1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ Print Media) 
1.1.1 สื่อเพ่ือการสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (House or Home Journal) เป็น

หนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ที่ใช้สื่อสัมพันธ์ในหน่วยงานให้รู้หรือเข้าใจและแจกจ่ายกันเฉพาะภายใน
หน่วยงาน 

1.1.2 สื่อสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (External Publication) เป็นวารสาร
สิ่งพิมพ์ที่ใช้เพ่ือสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน จัดท ารูปเล่ม ประณีต ใช้
ถ้อยค า ส านวน ภาษา เป็นทางการ การระมัดระวังมากกว่าหนังสือสัมพันธ์ภายใน  

1.1.3 สื่อสัมพันธ์แบบผสม (Combination) เป็นการจัดท าสิ่งพิมพ์ สื่อสัมพันธ์
ในลักษณะผสมใช้อ่านได้ ทั้งคนภายในและภายนอกหน่วยงานในเล่มเดียวกัน 

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่  
1. หนังสือพิมพ์ (Newspaper) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเผยแพร่และการ

ประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนจ านวนมาก และมี
ระยะเวลาก าหนดออกที่แน่นอนเป็นประจ าสม่ าเสมอ หนังสือพิมพ์ผิดกับสื่อชนิดอ่ืน ๆ ตรงที่ว่า
หนังสือพิมพ์นั้นอาจจะเป็นเครื่องเร่งเร้าก่อให้เกิดประชามติขึ้นในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกัน
ก็จะส่อประชามติของประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย  หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสาร
เรื่องราวต่าง ๆ หลายด้านปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน มีทั้งข่าวสาร เรื่องราว ที่ประชาชน
เฉพาะกลุ่มและประชาชนทั่วไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง 
เป็นต้น หนังสือพิมพ์เป็นสื่อในการติดต่อ 2 ทาง (Two-Way Communication) เพราะเป็นสื่อใน
การถ่ายทอดความคิดเห็น นโยบายการด าเนินงานของกิจการ แล้วยังเป็นสื่อแสดงความรู้สึกนึกคิด
ของประชาชนที่มีต่อองค์กรด้วย เช่น การวิจารณ์การปฏิบัติงานหรือนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
องค์การที่ถูกวิจารณ์จะได้ปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น หรือรัฐบาลใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อชี้แจงให้
ประชาชนเข้าใจ เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ 
หนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้เป็นสื่อแถลงนโยบาย 
ข้อคิดเห็นทางการเมือง เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก
ของประเทศต่าง ๆ หรือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

2.  วารสาร (Journal) จัดท าเพ่ือผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายในหรือภายนอก
องค์กรก็ได้ จัดท าเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกท่ีแน่นอน และมีความต่อเนื่อง 

3. นิตยสาร (Magazines) นิตยสาร เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง นิตยสารมีรูปเล่มที่กะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ที่
ประณีต มีสีสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

4. หนังสือรายงานประจ าปี มักจัดท าเป็นรูปเล่ม และมีขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มี
เรื่องราวส าคัญและ น่าสนใจขององค์กร เรียกว่า Annual Report 

5. หนังสือรายงานประจ างวด  (Imperium Report) ท าเป็นรูปเล่มคล้ายกับ
หนังสือรายงานประจ าปี โดยออกเป็นงวด ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานขององค์กรประจ างวด หรือรายงานผลโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
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6. จดหมาย (News Letter) มีลักษณะเป็นแผ่นปลิวชนิดหนึ่ง เพ่ือส่งให้กับกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย หรือคาดคะเนว่าจะเป็นลูกค้าได้ในอนาคตมีหัวจดหมายที่สวยงามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนหรือองค์กร  

7. ป้ายประกาศและโปสเตอร์ เป็นสื่อที่ใช้เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนที่มี
ความเด่นและสะดุดตา จัดท าด้วยสีสันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย แม้อยู่ไกล  

8. แผ่นพับ (Folder) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการขององค์กร  

9. เอกสารแจก มักท าเป็นเอกสารที่รวมเป็นเล่ม เพ่ือเผยแพร่หรือแจกให้อ่าน 
10. จุลสาร (Booklet and Bulletin) เป็นเอกสารเชิงความรู้ทางวิชาการ มี

ลักษณะคล้ายแผ่นพับแต่เย็บเป็นเล่ม  
11. ใบปลิว (Leaflet) มีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว บรรจุข่าวสาร เรื่องราว 

ต่าง ๆ ที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  
1.2  สื่อบุคคล (Personal Media) สื่อบุคคลเป็นวิธีการสื่อสารที่เก่าแก่ที่สุด ใช้กัน

ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นในโลก เป็นสื่อที่ใช้กันมากใน กลุ่มระชาชนทั่วไป เครื่องมือของสื่อบุคคลมีทั้งที่
เป็นค าพูด กริยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่อสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้ค าพูด
เป็นหลัก ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม  ค าพูด (Spoken Word) เป็น
เครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และทุกคนต้องใช้ค าพูดในชีวิตประจ าวัน ในงานอาชีพ 
ในชีวิตส่วนตัว สื่อค าพูดจึงเป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ ง นอกจากนี้หากค าพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่สังคมยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพ่ิมน้ าหนักในค าพูดนั้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การพูดจึงเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดชักน าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจ ค าพูดจึง
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยค าพูดนั้น มี 2 แบบ คือ 
1. แบบที่เป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การ

บรรยาย การประชุม การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา  
2. แบบที่ไม่เป็นทางการ  (Informal oral communication) คือ การพูดจา 

สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ในการพูดที่เป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ 
เกิดศรัทธา แล้วยังอาจจะมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ เพ่ือชัก
จูงใจ เพ่ือกระตุ้นเร้าอารมณ์ เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือท าให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้ งนี้อาจกล่าวได้ว่า
จุดมุ่งหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิดเผย หรือจุดมุ่งหมายที่ปกปิด  

1.3 สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการใช้ทั้งภาพและ
เสียง มีลักษณะ คือ  

1.3.1 ภาพยนตร์ (Films) หรือวิดีโอ (Video) ภาพยนตร์มีทั้งภาพและเสียง
ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเลื่อนเป็นชุด ภาพโปร่งแสง ทั้งนี้เป็นเทคนิคต่าง ๆ ที่จะให้นัก
ประชาสัมพันธ์เลือกใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสทางตา 
นับว่าเป็นสื่อที่ให้ความประทับใจและท าให้ผู้คนจดจ าเรื่องราวเนื้อหาได้นาน เพราะผู้ชมจะได้ดูและ
ได้ฟังค าบรรยายไปพร้อม ๆ กัน 
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1.3.2 วิทยุ (Radio) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งข่าวสารได้รวดเร็ว และเผยแพร่
ข่าวไปได้ไกลมาก เป็นที่นิยมทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแม้ในชนบทที่อยู่
ห่างไกลและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีหลากหลายรายการ ทั้งข่าวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร 

1.3.3 โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อที่เจริญรุดหน้ามาก สามารถถ่ายทอด
ข่าวสารได้ทั้งโดยค าพูด ข้อเขียน และรูปภาพ เป็นทั้งภาพสี ขาวด า และภาพนิ่ง ภาพยนตร์และอ่ืน 
ๆ ถ่ายทอดข่าวสารได้เร็วมาก และส่งภาพในระยะทางไกล ๆได้ด้วย รายการทางโทรทัศน์จะคล้าย
กับวิทยุ มีความหลากหลายโทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่มีบทบาทและมีผู้นิยมมาก 

1.3.4 เครื่องฉายสไลด์เครื่องฉายสไลด์ เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นภาพนิ่ง เลื่อนภาพได้ทีละหนึ่งภาพ ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีการฉาย
แบบ Multi ท าให้ฉายได้ทีละ 3  

1.3.5 เครื่องเครื่องรับ – ส่งแฟกซ์ เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถส่งข่าวสารที่มี
ลักษณะคล้ายการถ่ายเอกสารจากต้นทางมายังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง โดยมีสัญญาณบอก
ความพร้อมในการรับข่าวสารหรือแฟกซ์  

1.3.6 เครื่องฉายแผ่นใส  เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

1.4 สื่อกิจกรรมต่าง ๆ (Activity Media) ซึ่งจัดในลักษณะกิจกรรมตามวาระหรือโอกาส
ต่าง ๆ โดยมากจัดในรูปนิทรรศการ การออกร้าน การฉลอง การประกวด การแข่งขัน การสถาปนา
องค์กร หรือการเปิดให้เข้าชมกิจการในวันส าคัญ มีลักษณะเด่น คือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
จ านวนมากเข้าร่วมงาน สร้างกิจกรรมภายในงานและองค์กรให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ให้
ประชาชนมาร่วมงานได้รับสารประโยชน์ และองค์กรได้สร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 

2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Media)  
2.1 สื่อมวลชน (Mass Media) ประกอบด้วย สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ ได้แก่ 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เคเบิลทีวี วิดีโอเท็กซ์ 
 

1.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล 
Digital PR คือกระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร 

โดยส่วนมากคนเหล่านั้นคือ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตร นักข่าว บล็อกเกอร์/ผู้มี
อิทธิพลทางความคิด ชุมชนคนรักแบรนด์ หรือสรุปได้ว่าทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร โดยนัก
ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการท า 4 อย่าง ได้แก่ Conventional PR, 
Content Marketing, Social Media Marketing, แ ล ะ Search Engine Marketing 
(https://www.thumbsup.in.th/2017/07/what-is-digital-pr/) 

ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร สรุปเทคนิคการก าหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไว้ 
10 ประเด็น ดังนี้  

https://www.thumbsup.in.th/2017/07/what-is-digital-pr/
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1. Differentiation คือการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในองค์กรผ่านสิ่ งต่าง ๆ ได้แก่ 
Product Service Personal Image ด้วยนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่น าเสนอข้อมูลในทางบวกที่เป็น
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กร เพ่ือสร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น
จนเป็นที่จดจ าไดถ้ึงสิ่งที ่องค์กรนั้น ๆ ก าลังอธิบายหรือให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

2. IMC (Integrated Marketing Communication) คือการผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร 
การตลาดทุกรูปแบบเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Promotions Mix และMarketing Mix 
ทั้งนี้ เ พ่ือ เป็นการบูรณาการสื่อให้ เสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันแต่ตอบสนอง
กลุ่มเปา้หมายได้หลายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. No Free Media คือกรอบแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางด้าน
การ ประชาสัมพันธ์ในยุคทุนนิยมที่การให้บริการแบบฟรี หรือข่าวประชาสัมพันธ์จะลดน้อยลง 
ดังนั้นองค์กรไม่ว่า จะเป็นเอกชนหรือส่วนราชการต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า การด า เนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีค่าใช้จ่าย แน่นอน ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะขอลงข่าวได้ฟรี แต่ในความ
เป็นจริงคือ ของดีไม่มีที่ไหนถูก ของถูกไม่มีที่ ไหนดีและของฟรีไม่มีในโลก  

4. Social Marketing หรือ การท าตลาดเพ่ือสังคม ที่มองว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยัง
จะต้องมีมุม องในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคม เพราะการน าแนวคิด
การตลาดเพื่อสังคมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะช่วยให้การสื่อสารและการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
กับคนในสังคมท าได้อย่างตรงเป้าหมาย ช่วยปลุกจิตส านึกที่ดีและเพ่ิมความยั้งคิดให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์กรได้ในอีกมุมหนึ่งด้วย ในปัจจุบันส่วนขององค์กรธุรกิจก็หันมาให้ ความสนใจในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีอยู่หลายวิธี เช่น การดูแลแหล่งน้ า  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ปลูกปา่และช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  

5. Creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญในทุกภาคส่วนของ
การ บริหารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็นประตูเปิดทางสู่สาธารณะชนที่มี
หลากหลาย ความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็น
โอกาส ดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์จึงควรเริ่มจากการระดมความคิด
จากเวทีการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร  

6. Marketing Mind การมีแนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ 
ถึงแม้ว่าใน บางองค์กรอาจจะมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ ทั้งปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กร 
โครงสร้างองค์กร อย่างเช่น ส่วนราชการที่มองว่าการท าหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่ แต่หากใช้
มุมมองทางการตลาดเข้ามาใช้มากขึ้น ก็จะท าให้องค์กรเกิดทิศทางและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ ใน
การด าเนินการไปสู่การแข่งขันเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกคนขององค์กร   

7. High Technology คือ  การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัย ใหม่ ในงานด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร เพราะ การน าเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
มาใช้ในองค์กรจะเป็นการน าความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กร สามารถลดต้นทุน ลดเวลาในการติดต่อสื่อสารส่งเสริมให้เกิด
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การใช้งานทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเหมาะกับสภาพ ขององค์กร ที่ในปัจจุบันที่ต้องการการแข่งขันที่
ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการให้ ข้อมูลเพ่ือรายงาน หรืออธิบายชี้แจง 
ปัญหา หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นขององค์กรไปยังผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที และตรงกลุ่มเป้าหมาย  

8. Database การมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและคล่องตัวในการเรียกใช้ ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่มี
ความส าคัญ อย่างมากในงานด้านประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจะต้องมีศูนย์เก็บ และบัญชาการข้อมูล
เพ่ือให้องค์กรสามารถดึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกัน ท าให้เกิดความแม่นย าและรวดเร็ว อีกทั้ง
สามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการจัดการความรู้ หรือใช้ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานการ
สื่อสารองค์กรในวาระต่าง ๆ ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

9. International PR คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยึดหลักความเป็นสากล เนื่องจาก
องค์กรทั้ง ภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันล้วนตกอยู่ในฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดับประเทศและ
ระดับโลกทั้งสิ้น การ ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์กรย่อมถูกจับตามองจากสังคมทั้งสิ้น อีกทั้งยังมี
ข้อกฎหมาย สนธิสัญญา หรือความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมประเพณีต่าง  ๆ มากมาย ท าให้การ
ด าเนินงานจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับหลักสากล ที่ข้อมูลข่าวสารต้องถูกเผยแพร่ไปสู่ระดับ
สากล ไม่ว่าจะเป็นภาษา เนื้อหา ภาพต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงผลสะท้อนจากประชาคมโลกด้วยเช่น 
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ศาสนา การเมืองต่าง ๆ เป็นต้น  

10. Lobbying คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่อาศัยสายสัมพันธ์ในทางที่ถูกต้องทั้งด้าน
กฎหมาย และจริยธรรม หรือหากมองในแง่มุมการสื่อสารจะอธิบายได้ว่า การ Lobbying ดังกล่าว
เป็นการสื่อสารเพ่ือ สร้างความร่วมมือ หรือลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือ
ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือสร้างฐานเครือข่ายในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ ยังสามารถสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้งของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 
2.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การ
ท่องเที่ยว”  ไว้ว่า “การเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่
เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พ านักอยู่เป็นการถาวร” 
A องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวไว้ว่า “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying 
in places outside their usual environment  for not more than one consecutive year 
for leisure, business and other purpose.”   จากความหมายนี้ สรุปได้ว่ า  การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวซึ่งไม่มากกว่า 1 ปี 
ติดต่อกัน เดินทางด้วยความสมัครใจเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์ใด  ๆ ก็ได้ 
แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบธุรกิจหรือหารายได้ 
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gggggggส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) ให้ไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการ
เดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว 
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พ านักอาศัยประจ าของบุคคล
นั้น และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2550) กล่าวว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Internal 
Tourism) คือ การเดินทางของคนไทยและชาวต่างประเทศ (ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว) 
จากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง หรือจากจังหวัดที่เป็นถิ่นพ านักถาวรไปยังจังหวัดอ่ืนชั่วคร าว 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่ต้องไม่ใช่การไปท างานประจ า เพ่ือการศึกษาและไม่เป็นคน
ท้องถิ่นท่ีมีภูมิล าเนาหรือท างานประจ า หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดที่เดินทางไป 

ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) คือ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่ถิ่นพ านักถาวรของตนเองไปยัง
สถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อน เยี่ยมญาติมิตร ศึกษาหาความรู้ การกีฬา 
การศาสนา ติดต่อธุรกิจ  การประชุม การรักษาสุขภาพ หรือเพ่ือประกอบภารกิจใด ๆ โดยมิได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างการเดินทาง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้เยี่ยมเยือนที่ค้างคืนกับผู้เยี่ยม
เยือนที่ไม่ค้างคืน 

1. ผู้เยี่ยมเยือนประเภทที่มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนในจังหวัดที่เดินทางไปในครั้งนั้น หรือ 
เรียกว่า “นักท่องเที่ยว (Tourist)”  

2. ผู้เยี่ยมเยือนประเภทที่ไม่มีการค้างคืนในจังหวัดที่เดินทางไปในครั้งนั้นหรือเรียกว่า                       
“นักทศันาจร (Excursionist or same day visitor)”   

ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว (2552) ให้ไว้ว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทาง 
ไปเยือนยังสถานทีต่่างถ่ิน ซึ่งมิใช่เป็นการพ านักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการเยือนชั่วคราว 
โดยไม่ใช่เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพ หารายได้ องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ในคราว 
ประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อ พ.ศ.2506 ได้ให้ค านิยามของการ
ท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เก่ียวข้อ 3 ประการ คือ  

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้าง โดย มีการ
วางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะไปเป็นระยะทางใกล้หรือ
ระยะทางไกลก็ได้  

2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็นการ
ชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิล าเนาเดิมโดยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
ไปเยือนแล้ะใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั่นมีสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ 
เพียงพอส าหรับสนองความต้องการและความพอใจให้กับนักทอ่งเที่ยวที่มาเยือน  

3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มคีวามมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดก็
ไดท้ี่ไม ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายไดโ้ดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้    
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ดังนั้น การท่องเที่ยว จึงเป็นการเดินทางทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเดินทางจาก
สถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งเพ่ือพักผ่อน โดยไม่เกี่ยวกับการท างาน หรือการท าธุรกิจ และอาจ
ค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้ 

Douglas Foster ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Travel and Tourism Management” ว่าความ
มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 อย่างคือ 

1. การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนในวันหยุด (Holiday-mass popular individual) เป็นการ
เดินทางในวันหยุดเพ่ือพักผ่อนโดยไม่ท าอะไร อันเป็นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่ างกายและจิตใจ
จากการท างานให้หมดไป และเรียกพละก าลังกลับคืนมา ส าหรับเริ่มต้นท างานในวันใหม่ บางคน
อาจจะไปพักฟ้ืนเพราะป่วยไข้ มักจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใด เช่น 
สถานที่ชายทะเลที่มีลมพัดฉิวอยู่เป็นนิจ หรือสถานที่บนเขาที่อากาศหนาวเย็น หรืออาจรักษาโรค
ผิวหนังใกล้บริเวณบ่อน้ าร้อน เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพ่ือความ
เพลิดเพลิน และการพักผ่อนจะแตกต่างกันในรายละเอียด และเป็นตัวระบุกิจกรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ ดังตัวอย่างประกอบ 

ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน 
วัตถุประสงค์ ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยว 

ต้องการหลีกหนีชีวิตประจ าวัน น้ าตก, ชายทะเล, สวนสาธารณะ, 
อุทธยานแห่งชาติ 

ต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมกลางแจ้ ง ,  ทัศนศึกษา
หมู่บ้านบนดอย 

หลีกหนีอากาศหนาว ชายทะเล, ด าน้ า ชมปะการัง 
  

 

2. การท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางที่
ปรารถนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาของประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรีหรือละครของ
ประเทศต่าง ๆ นมัสการศูนย์ศาสนาที่ส าคัญ เพ่ือร่วมปฏิบัติศาสนากิจ เป็นต้น     

3. การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพ่ือท าการวิจัยหรือสอน
หนังสือ หรือเข้าศึกษา หรือดูงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมักจะพักอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานับ
เดือน เช่น ไปท าการวิจัยด้านสังคมวิทยาที่ประเทศอินเดีย ไปดูงานที่ยุโรป ไปบรรยายวิชาการ
ท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับวิชาการโรงแรมท่ีประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 

4. การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางที่ปรารถนาจะไปชมการ
แข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือเล่นกีฬาในท้องถิ่นนั้น เช่น การชมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขต การไปเล่นสกีในฤดูหนาว  เป็นต้น หรือเป็นการเดินทางเพ่ือ
ความสนุกบันเทิงใจ เช่น การเปลี่ยนบรรยากาศไปยังสถานที่ที่เงียบสงบ การชมทิวทัศน์ที่สวยงาม 
การไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน เป็นต้น    
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5. การท่องเที่ยวเพ่ือประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special 
Interests) เป็นการเดินทางที่ปรารถนาจะไปชมโบราณสถานที่ เกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษย์โบราณ เป็นต้น    

6.  การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพ่ือท างานอดิเรก เช่น ไปวาด
รูปบนภูเขา ไปขี่ม้าที่ชายหาด ไปเล่นสกี เป็นต้น  

7. การท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / relation) เป็นการเดินทางเพ่ือ
เยี่ยมญาติมิตรอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น ไปเยี่ยมเพ่ือนที่ประเทศอังกฤษ ไปเยี่ยม
ลูกที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 

8. การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Business)  การเดินทางเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวข้องกับการท างาน แต่ก็จัดเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางในลักษณะนี้
จะสร้างรายได้ให้กับจุดหมายปลายทางที่นักธุรกิจไปเยือน และนักธุรกิจนั้นก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ไปอยู่ ณ สถานที่นั้นเพื่อที่จะท างาน หารายได้อย่างเดียว หากต้องบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่ง
หมายถึงการเข้าพักในโรงแรม การใช้บริการห้องประชุม ซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง  ๆ การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ 

หห8.1 การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจโดยทั่วไป (Regular Business Travel) หมายถึง 
การเดินทางไปติดต่อประสานงาน หรือเซ็นสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจ โดยอาจมีระยะเวลาในการหยุด
พักผ่อน 2-3 วัน แทรกอยู่ในการเดินทางนั้น เช่น นักธุรกิจชาวอังกฤษเดินทางมาเซ็นสัญญาหุ้นส่วน
โรงแรมในประเทศไทย หรือตัวแทนขายประกันเดินทางไปเยี่ยมลูกค้า 

หหห8.2 การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการ
ท่องเที่ยวเพ่ือจัดนิทรรศการนานาชาติ  ( Meeting, Incentive, conference / convention / 
congress and Exhibition : MICE ) การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ก าลังได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนทั่วโลก โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้อย่างจริงจัง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ผู้ที่
เดินทางมาในลักษณะดังกล่าวมักเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และมีความสามารถในการใช้จ่าย
มากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้แม้ว่าผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลักใน
การเดินทางที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ แต่หากคนกลุ่มนี้มีความประทับใจและมีประสบการณ์ที่ดีต่อ
พ้ืนที่ที่ได้ไปเยือนเป็นครั้งแรก ก็อาจเดินทางกลับไปยังพ้ืนที่นั้นอีกครั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือ
การหยุดพักผ่อนในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกทั้งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนที่มีการศึกษาระดับสูงและมีผู้น าด้าน
ความคิด หากเลือกที่จะมาแหล่งท่องเที่ยวใด ก็ย่อมจะสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนั้น 

9. การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference congress) เป็นการเดินทางเพ่ือเข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจัดรายการประชุมสัมมนาผู้จัดมักมีรายการน าเที่ยวอย่างน้อย 1 
ครั้ง ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นนักท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ และเมืองใดที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว มักจะได้รับเลือกให้เป็นที่ประชุมสัมมนา เช่น เมืองพัทยา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เจนี
วา ปารีส เป็นต้น 

Swarbrook (2007)  ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ไว้ดังนี้ 
1. การท่องเที่ยวเพื่อเยียมเยือนเพื่อนและญาติพ่ีน้อง (Visiting Friends and Relatives) 
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2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) 
3. การท่องเที่ยวแบบอิงศาสนา (Religious Tourism) 
4. การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) 
5. การท่องเที่ยวแบบสวัสดิการ (Social Tourism) 
6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational Tourism) 
7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
8. การท่องเที่ยวแบบชมทิวทัศน์ (Scenic Tourism) 
9. การท่องเที่ยวแบบการแสวงหาความส าราญ (Hedonistic Tourism) 
10. การท่องเที่ยวเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมหรือท ากิจกรรม (Activity Tourism) 
11. การท่องเที่ยวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น นอกจากเพ่ือการท่องเที่ยวแล้ว ยัง

มีสัดส่วนของวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานประชุม การท าธุรกิจ หรืออ่ืน ๆ 
อย่าง การรักษาพยาบาลสูงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้บทบาทของการท่องเที่ยวจะต้องเชื่อมโยงกับธุรกิจ
บริการอ่ืน ๆ เพ่ิม มากขึ้น นักท่องเที่ยวหลักของไทย 5 อันดับแรกยังคงเป็นประเทศในเอเชียและ
รัสเซีย ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มลดลงอันเป็นผลพวงจากภาวะ
เศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียเข้า มาประเทศไทยด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากขึ้น
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในแง่การบริหารจัดการรองรับ (Carrying Capacity) ที่
ไทยยังขาดความพร้อม 
 
2.2 รูปแบบการท่องเที่ยว 

องค์การท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) ได้มีการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 
รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)  2) 
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง วัฒนธรรม  (cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  (special interest tourism)  ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ  (Natural Based Tourism) ประกอบด้วย 
  1.1  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

1.2  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการท่อง 
เที่ยว อย่างมีความ รับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของ
ภายใต้การจัดการ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึก
ต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน  

1.3   การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหินงอกหินย้อย เพ่ือดูความงามของ
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ภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่าง ๆ และ
ฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว  

1.4  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชม
ความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐาน
ความ รับผิดชอบ  มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แห่งนั้น  

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism)  หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝน
ดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริย
จักรวาล  มีความรู้ ความประทับใจ  ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมขึ้น บนพื้นฐานการท่องเที่ยว
อย่างมีความ รับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชน
ในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

2.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  (Cultural Based Tourism)ประกอบด้วย  
2.1  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินใน
สถานที่ท่องเที่ยวได้ ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบและมี จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอม
โดยที่ประชาชนใน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว  

2.2  การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึงการ เดินทางท่องเที่ยว  เพ่ือชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ  
จัดขึ้น ได้รับความ เพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ 
การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวด
ลอมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว  

2.3  การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism)  
หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์พิเศษมีความ โดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน มีความเข้าใจใน วัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการการท่องเที่ยว  

3.  รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism) ประกอบด้วย  
3.1  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่ง วัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
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ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม (health beauty and spa)  

3.2  การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา   (Edu-Meditation Tourism)  
หมายถึง การเดินทาง เพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรม
แห่งชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ิมข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการการ ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย เช่น  การท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง  เป็นต้น  

3.3  การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism)  หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้าน
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย หรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย  หมู่บ้านชาว
กูย หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง  หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นมี
คุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน ร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

3.4  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ
เล่นกีฬาตามความ ถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุกเกอร์  กระดาน
โตคลื่น สกีน้ า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น มีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

3.5  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure travel)  หมายถึง การเดินทางท่อง 
เที่ยวไปยงแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่  

3.6  การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm Stay)  
หมายถึง  นักท่องเที่ยว กลุ่มท่ีต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตส านึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน  

3.7  การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว  (Long stay)  หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้น
ปลายหลังเกษียณอายุ จากการท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของ
ชีวิตคือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4  ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ 
อย่างน้อย  1 เดือน  

3.8  การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล ( Incentive Travel)  หมายถึงการจัดน าเที่ยว
ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ บริษัทที่ประสบความส าเร็จ  (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้น ๆ ตาม
เป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจ าหน่ายรถยนต์  ผู้แทนบริษัทจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทนบริษัท จ าหน่ายเครื่องส าอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่าง ๆ ที่สามารถขาย
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สินค้าประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและ
จัดน าเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้
ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการ พักแรมตั้งแต่  2 – 7  วัน เป็นรายการน าเที่ยวชมสถานท่องที่ต่าง 
ๆ อาจเป็นรายการน าเที่ยวแบบ ผสมผสาน หรือรายการน าเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

3.9  การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ 
C=conference / E=exhibition)  เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการ
จัดน าเที่ยวก่อนการ ประชุม (pre-tour)  และการจัดรายการน าเที่ยวหลังการประชุม (post-tour)  
โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ  เพ่ือบริการให้กับผู้เข้ าร่วมประชุม
โดยตรง หรือส าหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม  (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววัน
เดียว หรือรายการเที่ยว พักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ
ท่องเที่ยว  

3.10   การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่องเที่ยวคัด
สรรรูปแบบการ ท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่  2 – 7 วันหรือมากกว่านั้นเช่น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–agro tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ 
(agro-historical tourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel)  การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และประวัติศาสตร์ (geo- historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม  (agro-cultural tourism) เป็นต้น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความส าคัญและ สภาพแวดล้อม ได้ 12 ประเภท
ดังนี้ (https://th.wikipedia.org/wiki/การท่องเที่ยว) 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทาง
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราว  ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
นิเวศท่ีเกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้อง มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้
ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ นั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก ต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน  

2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) : หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งมี รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทนี้สามารถเพ่ิมเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อ
มีการระบุชัดว่า กิจกรรมนั้น ๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่
หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 
เป็นต้น  

3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์(Historical Attraction) : หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึง  สถานที่หรืออาคาร
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สิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น  โบราณสถาน 
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง
ที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  

4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการ
ท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว มาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตา ของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่
ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็น  สัญลักษณ์ ของท้องถิ่น นั้น ๆ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือ
สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง วิชาการก็ได้  

5. แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ : (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน  รื่นรม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มี
ลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก
และสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) : หมายถึงหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกัน
มา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความ  เป็นอยู่ของผู้คน การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่าง ของแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของ ช้างจังหวัดสุรินทร์ 
งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น  

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ : ในการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
แหล่งท่อง เที่ยวน้ าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ  แนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทน้ าพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการ ก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการบริการต่าง ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องค านึงถึง ด้านความปลอดภัยของ
นักท่อง เที่ยวเป็นส าคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
น้ าพุร้อน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการ ก าหนดมาตรฐานที่
ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าพุร้อน ธรรมชาติได้ 
นอกจากนี้ การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ ยังมี เป้าหมาย
เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้น า ไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบ 
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่ส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ของ นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้ าพุร้อนธรรมชาติของ 
ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) : หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือ
การท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้  นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริม
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กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น บริเวณชายหาด ได้แก่ 
การเล่นน้ า การอาบแดด กีฬาทางน้ า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น 

9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก: สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีน้าตกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา เยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและ อาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไป
ด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ าตก ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน รับประทาน
อาหาร การเดินส ารวจน้าตก การล่องแก่งการดูนก และ การตกปลา เป็นต้น 

10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า : แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า หมายถึง สถานที่
ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและ นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทถ้ า ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้ า การศึกษาด้านโบราณคดีของ
มนุษย์ยุคต่าง ๆ ที่เคยอาศัยในถ้ า การนมัสการ พระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและ
รับประทานอาหาร เป็นต้น  

11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ : การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจ านวน ตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยแต่ละ
ตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวม ทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการให้
คะแนนจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและ ความ เสี่ยงต่อการถูกท าลาย
มากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคัญส าหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไป  เที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยว 
ส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความส าคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้าน
ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความส าคัญของคะแนน น้อยที่สุด  

12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง : แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง 
สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมา
เยือน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและ นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ 
โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่ง
อาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษา
พันธุ์พืชต่าง ๆ เป็นต้น 

 
2.3 เทคโนโลยีดิจิ่ทัลเพื่อธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
 การเพ่ิมขึ้นของ Smart Phone และ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ท าให้ทุกวันนี้
เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง  
เนื่องด้วยบริการบอกต าแหน่ง สถานที่ (Location-based services) เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ผู้จัดหา
สินค้าและบริการการท่องเที่ยวและจุดหมาย ปลายทางต่าง ๆ มีความสามารถในการติดตาม โต้ตอบ
กับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า และท าให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ ชัดเจนและแม่นย ากว่า ซึ่งเป็นการท า
ให้ความพอใจของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
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 Buhalis D. and Deimezi O. (2004 ) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวแบบดังเดิมว่าเป็นหน้าที่
ของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ภายนอกประเทศ (outbound travel agencies : OTAs) และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (tour operators : TOs) และบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวภายใน (inbound 
travel agents) หรือบริษัทสาขา (handling agencies : ITAs) ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก
ระบบการจองด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Reservation Systems : CRSs) และ ระบบจัด
จ าหน่ายทั่วโลก (Global Distribution Systems : GDSs) หรือ ระบบวิดีโอเท็กซ์ของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว (tour operators' Videotext systems) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ใช้เทเล
เท็กซ์ในการแสดงข้อตกลงและข้อเสนอพิเศษน า เสนอโดยตรงผ่านโทรทัศน์ไปยังผู้บริโภค และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการจัดจ าหน่ายทั่วโลก ได้มีการพัฒนาให้มีการใช้ใน 4 ระบบได้แก่ 
SABRE, AMADEUS, GALILEO, WORLDSPAN ต่อมาปลายปี 1990 ecommerce ได้มีการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวในลักษณะ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to 
Consumers) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาไปสู่การใช้การติดต่อสื่อสาร การ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคท าให้การท่องเที่ยวแบบเดิมเปลี่ยนไปและกลายเป็น  เครื่องมือของ
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน และ Mavri M and 
Angells V. ( 2009.) ได้สรุปนวัตกรรม 3 รูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน
คือ 1) การพัฒนาระบบการจองล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์  (Computer Reservation System : 
CRS) ในปี 1970 2) การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายทั่วโลก (Global Distribution System : GDS) 
ในปี 1980 3) อินเตอร์เน็ต 1990 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน าไปใช้ในด้านเอกสารเพ่ือการพิมพ์เอกสารในการติดต่อ
กับองค์กรภายในและภายนอก ใช้ในการค านวณด้วยโปรแกรม การสร้างแผนภูมิ กราฟต่าง ๆ การ
น าเสนอข้อมูลด้วยการใช้ powerpoint ในการสร้างรูปภาพ ใส่ภาพเคลื่อนไหว เช่น การน าเสนอ
แหล่ง ท่องเที่ยวของบริษัทน าเที่ยวให้กับลูกทัวร์เพ่ือเสนอขาย การแนะน าบริษัทหรือแหล่ง 
ท่องเที่ยว การประยุกต์เพ่ือท าโปรชัวร์แนะน าสินค้าและบริการ เป็นต้น  น อ ก จ า ก นี้  ยั ง
สามารถน าไปจัดท าฐานข้อมูลในรูปของตาราง เช่น ฐานข้อมูลลูกค้านักท่องเที่ยว เป็นต้น มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ได้แก่ (http://www.sme.go.th/) 

1. การสร้างเว็บไซต์เป็นโปรแกรมที่น ามาใช้งานเฉพาะการสร้างเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการ  บอก
เล่า ประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมต่าง ๆ จะ
เตรียมเครื่องมือให้กับผู้ใช้และสามารถใช้งานได้อย่างง่าย (user friendly) ในลักษณะกราฟฟิกส์ 
(GUI : graphic user interface) ที่ผู้ ใช้งานเห็นการ ท างานเหมือนขณะแสดงผล (WYSIWYG : 
what you see is what you get) โดย โปรแกรมจะแปลงการท างานให้ เป็นรหัสโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษา HTML อัตโนมัติผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้การเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น 
การใช้ งานในเว็บไซต์ต่าง ๆ 

2. การทำงานมัลติมีเดีย เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานใน 
รูปแบบภาพหรือภาพเคลื่อนไหว สีเสียง เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้า และบริการ เช่น
การตัดต่อวิดีโอ เสียง การท าภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างการใช้งานเช่น การสร้างภาพยนตร์สารคดีการ
ท่องเที่ยว การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว เป็นต้น 
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3. การท า Graphic เป็นการใช้งานเพ่ือสร้างงานเอกสารที่ต้องการความสวยงาม เป็นพิเศษ 
ที่มีรูปภาพประกอบเพ่ือน าเสนอให้กับลูกค้า โปรแกรมที่ใช้มักจะใช้ โปรแกรม page maker, corel 
draw, adobe photoshop เป็นต้น ตัวอย่างการ ใช้งาน เช่น การท าโบชัวร์เสนอขายโปรแกรม
ท่องเที่ยว การท าแผ่นพับแนะน าการ ท่องเทีย่ว เป็นต้น นอกจากนี้การท างาน graphic ยังน าเอามา
ใช้ในเรื่องของการ จัดท าแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) ตัวอย่างที่
เห็น ได้ชัดคือ Google Earth ที่สามารถดูแผนที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก 

4. การทำงานเฉพาะอย่าง เป็นการใช้งานเฉพาะอย่างในเรื่องเฉพาะเช่น การใช้ โปรแกรม
สำหรับจองตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมทำบัญชีเป็นต้น ซึ่งการทำงานของ โปรแกรมแบบนี้จะทำหน้าที่
เฉพาะจะไม่สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได ้

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2548 : 5) ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ด าเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ นั่นคือการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และมีระบบการส ารองที่พัก / ที่นั่ง เพ่ือกระตุ้นจูงใจ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการตัดสินใจซื้อให้สามารถส ารองที่พัก / ที่นั่งได้ทันที ธุรกิจที่เหมาะสมต่อการใช้
รูปแบบนี้คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจน าเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเข้าพักหรือใช้ 
บริการจากภาพลักษณ์ของธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเดิน ทางไปในสถานที่
จริง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงธุรกิจขนส่งด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ การบินและธุรกิจ
รถเช่าที่นักท่องเที่ยวสามารถส ารองที่นั่งหรือจองรถเช่าล่วง หน้าได้ทางอินเตอร์เน็ต 

2. ด าเนินการพาณิชย์เล็กทรอนิกส์เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้วยการพัฒนา
เว็บไซต์ของธุรกิจเพ่ือเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจเท่านั้น ไม่มีช่องทางให้
นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจซื้อหรือส ารองที่พัก ที่นั่งได้ทันที ธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบนี้คือ 
ธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เนื่องจากธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นธุรกิจที่มีสินค้าที่จับ
ต้อง ได้ และนักท่องเที่ยวต้องการบริการเสริม ประกอบกับสินค้าที่จับต้องได้นั้นนักท่องเที่ยวต้องการ
เลือกซื้อด้วยตัวเอง มากกว่า เนื่องจากความรู้สึกภูมิใจในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากการไป
ท่องเที่ยว มากกว่าการสั่งซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

3. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร โดยมีเพียงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(email) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจรายอ่ืน ๆ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้
ให้บริการพ้ืนที่ตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย นักท่องเที่ยวและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสามารถมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นธุรกิจที่ยังไม่พร้อมต่อการด าเนินการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็ม รูปแบบจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือมิให้ธุรกิจล้าหลังกับคู่แข่งขัน 
รวมทั้งนักท่องเที่ยวส่วนมากมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกับ บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็น
ช่องทางส าคัญที่ธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับนักท่องเที่ยว 

4. ไม่มีการด าเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนมากเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจ
ถึงประโยชน์ของการใช้พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงาน รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ท าให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีการ
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ส ารองที่พัก / ที่นั่งด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์หรือโทรสารมากกว่า จึงท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่
เห็นความส าคัญหรือความจ าเป็นที่ต้องด าเนิน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่
ท าให้มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนิน ธุรกิจน้อยมากเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้
ถึงความส าเร็จของธุรกิจ ที่น าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 Egger R. และ Buhalis D. (2008) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการน าเอา ICT มาใช้ใน
องค์กรทางการท่องเที่ยวว่ามีเหตุผลหลัก 3 ประการคือ 1) เพ่ือท าให้เกิดความใกล้ชิดและมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 2) ขยายการจัดการสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง business value chain 3) ใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน และ Scavarda A. และคณะ (2001 : 4-
7) ได้กล่าวถึงการน าเอา ICT มาใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวมี 3 ช่วงได้แก่ 
ช่วงก่อนซื้อได้แก่ การโฆษณา และการให้ค าปรึกษา ช่วงเคาน์เตอร์ได้แก่ควบคุมการซื้อ และช่วงหลัง
การซื้อขายได้แก่การบริการหลังการขายเป็นการสร้างความมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  องค์กร
ธุรกิจสมัยใหม่ใช้ e-tourism เพ่ือสนับสนุนการท างาน ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ การท าเว็บไซต์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เช่น โรงแรม เป็นต้น การให้บริการระบบการจองและการซื้อสินค้าและบริการเช่น 
การจองห้องพัก การซื้อตั๋วเครื่องบิน การเช่ารถ เป็นต้น อาจจะอยู่ในรูปการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ B2B (business to business) B2C (business to customer) เป็นต้น การติดตามลูกค้า
หรือการท าลูกค้าสัมพันธ์หรือการจัดการกลุ่มท่องเที่ยว เช่น การใช้ customer clubs, special 
offers, e-mail, newsletters เป็นต้น 
 การแบ่งประเภทและลักษณะสารสนเทศการท่องเที่ยวตามกลุ่มผู้ใช้ สามารถแบ่งออกได้
ดังนี้ 

1. สารสนเทศส าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวย
ความสะดวก ประเภทและราคาสินค้า และบริการที่มีไว้บริการ ภูมิอากาศและภูมิประเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น  

2. สารสนเทศส าหรับผู้ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ สารสนเทศของ
ธุรกิจ ข้อมูลและ ประวัติลูกค้า ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น  

3. สารสนเทศส าหรับตัวแทนจ าหน่าย ได้แก่แนวโน้มของความต้องการของลูกค้า แหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก รายการน าเที่ยว ประเภทและราคาสินค้าและบริการที่มีไว้บริการ 

4. สารสนเทศส าหรับหน่วยงานวางแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้
จากการ ท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการท่องเที่ยว 

1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก และมีข้อมูลหลาย
ประเภท ผู้ประกอบการจึงต้องมีการจัดการสารสนเทศที่ดีและมีวิธีการเผยแพร่สารสนเทศที่
เหมาะสม  

2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ทั้งระหว่าง
ผู้ประกอบการและ ระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว ซึ่งการ ให้บริการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศช่วยในการ จัดการ  
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3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยการ ดำเนินการเป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะการใช้งานบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ความยืดหยุ่นใน การให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาบริการ  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการ ติดต่อสื่อสารในธุรกิจ
ท่องเที่ยว  

6. การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ 3G กลายเป็น เครื่องมือส าคัญของ
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 3.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจมาจากค าภาษาอังกฤษว่า “satisfaction” Michael Beer (1965) 
อ้างถึงในสมหมาย เปียถนอม (2551) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  เป็นทัศนคติของคนที่มี
ต่อสิ่ ง ใดสิ่ งหหนึ่ ง  1) มาจากค าว่า  Valance หมายถึง ความพึง  พอใจ 2)  I มาจากค าว่ า 
Instrumentality หมายถึง สื่อเครื่องมือวิธีทางนาไปสู่ความพึงพอใจ และ  3) E มาจากคาวา่ 
Expectancy หมายถึงความคาดหวงัภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลมีควาต้องการ และมีความคาด
หวงัในหลายสิ่งหลายอยา่ งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน สรุปได้ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ
ไว้ว่า ค าว่า “พึง” เป็นค ากริยาอ่ืน หมายความว่า ยอดตาม เช่น พึงใจ และค าว่า “พอใจ” หมายถึง 
สมชอบ ชอบใจ 

กชกร เป้าสุวรรณและคณะ (2550) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า คือ
สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคล
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับ อาจจะมาก
หรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่เมื่อได้สิ่ง
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการ หรือบรรลุจุดมุ่งหมายได้จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่
พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็น
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

อุทัย พรรณสุดใจ (2545) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็ม
ใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะ
ของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือ
ทัศนคติต่อสิ่งนั้นเป็นไปทางลบหรือทางบวก 

อรรถพร ค าคม (2546:29) สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ทัศนคติหรือระดับ
ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดย
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เกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ ระดับของความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542:11)  ได้ให้ความหมายไววา ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่ เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด 
อย่างไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ คาดหวัง
ไวทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไววาจะมีมากหรือน้อย 

Good (1974) ให้ไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่
เป็นผลมาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 

Carnpbell (1976: 117-124) สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในที่แต่
ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวัง หรือรู้สึกว่า
สมควรจะได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 

Hornby (2000) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ ดีเมื่อประสบ
ความส าเร็จหรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ 

จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
นึกคิด การแสดงความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบทางบวกและทางลบ โดย
ทางบวกจะเป็นในลักษณะสนใจ เห็นด้วย ชอบ ส่วนทางลบแสดงออกในเรื่องไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่
พอใจ ไม่สนใจ  

3.1.2 ความหมายของความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศ 
  มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศ ไว้หลายหลาย สรุปได้ดังนี้ 
  Ives, Olson and Baroudi (1983) ไว้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศ หมายถึง การที่ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  Delone and Mclean (2003) ให้ไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของระบบ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองต่อความคาดหวัง ความ
ต้องการความส าเร็จ 
  Wu and Chao-Yu (2011) ให้ได้ว่า ความพึงพอใจคือ ความชอบของบุคคลที่มีต่อ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  Doll and Torkzadech (1988) ให้ไว้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง 
ความพึงพอใจที่เป็นความคิดเห็น การรับรู้ที่ผู้ใช้บริการมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  Liang and Chen (2009) ให้ ไว้ว่ า  มิติทั้ ง  3 ของคุณภาพคือ คุณภาพระบบ 
คุณภาพข้อมูล คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ  
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน คือ การที่ระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ 
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3.2 การวัดความพึงพอใจ 
 สรชัย พิศาลบุตร (2551, หน้า98-99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรือ
ผู้ให้บริการว่าสามารถท าได ้2 วิธีคือ  

1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการวัดระดับ  ความพึง
พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยตรงท าได้
โดยก าหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของ สินค้าหรือบริการ
นั้น ๆ และก าหนดเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  

2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่ก าหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ 
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ก าหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์ 
คุณภาพระดับต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการผู้ประเมินผลการให้บริการและมาตรฐานกลาง หรือ
มาตรฐานสากลของการให้บริการนั้น 

การวัดความพึงพอใจ เป็นการวัดความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งในลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใด (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2528: 153)  และความพึงพอใจเป็นส่วนหนึ่งของเจตคตินั่นก็คือ 
เป็นความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง ต้องสันนิษฐานจาก
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อผู้คนหรือเหตุการณ์ที่เป็นเป้าหมายซึ่งมี 5 ลักษณะดังนี้ (สงวนศรี  
วิรัชชัย, 2527: 64) 
 1. มาตราวัดเจตคติของเธอร์สโตน (Thurstone's qual-appearing interval scale) 
 เธอร์สโตน ได้เสนอให้รวบรวมข้อความที่แสดงเจตคติต่อที่หมายให้ได้จ านวนมากกว่า   100  
ข้อความ โดยให้มีทั้งข้อความที่เป็นนิมานอย่างมาก ข้อความที่เป็นนิมานไม่มากนัก ข้อความที่เป็น
กลาง ๆ ข้อความที่เป็นนิเสธไม่มากและข้อความที่เป็นนิเสธอย่างมาก แล้วน าข้อความทั้งหมดไปให้
คนกลุ่มใหญ่ตัดสินแบ่งข้อความออกเป็น  11 กลุ่มตามปริมาณความเข้มของความรู้สึกที่มีอยู่ในแต่
ละข้อความ โดยผู้ตัดสินใจต้องตัดสินอย่างเป็นปรนัย ไม่น าเจตคติที่ตนมีต่อที่หมายนั้นมาเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาแบ่งประเภทหรือแบ่งกลุ่มของข้อความ เมื่อได้ข้อความ 11 กลุ่ม ที่มีความเข้มของ
เจตคติต่าง ๆ กันแล้ว ก็เลือกแต่เฉพาะข้อความที่ผู้ตัดสินส่วนมากเป็นพ้องกันน ามาท าเป็น
แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ตอบระบวุ่าเห็นด้วยกับข้อความใด และไม่เห็นด้วยกับข้อความใด 
 2. มาตราวัดของลิเคิร์ท  (Likert's summated rating scale) 
 เป็นการจัดให้มีข้อความที่แสดงเจตคติในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (ข้อความหนึ่ง ๆ จะแสดง
ทิศทางของเจตคติเพียงทิศทางเดียว คือ นิมาน หรือนิเสธ )  แล้วให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น หรือ
ตอบว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กับข้อความนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ค าตอบของแต่ละข้อความจะมี ให้
เลือกตอบ 5 ช่วง ตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย เฉย ๆ หรือยังไม่ได้ตัดสินใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างมาก 
 มาตราวัดเจตคติแบบนี้นิยมใช้กันมาก เพราะสร้างได้ง่ายกว่าแบบของเธอร์สโตน และใน
ระยะหลังๆ ก็มีการดัดแปลงไปบ้าง เช่น ตัดค าตอบที่เป็นกลาง  (ยังไม่ได้ตัดสินใจ)  ออกไป ด้วย
เหตุผลที่ว่า ผู้ตอบที่ไม่แน่ใจในการประเมินของตน  หรือผู้ที่ไม่ต้องการแสดงความคิด ความรู้สึกที่
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แท้จริงมักจะเลือกค าตอบนี้ และในบางครั้งก็มีการเพ่ิมช่วงค าตอบเป็น 6-7 หรือ 8-9 ช่วง แล้วแต่
จุดประสงค์ของการวัด 

3. มาตราจ าแนกลักษณะ  (semantic differential scale) 
 ออสกูด ซัคซิ และแทนเนนเบาว์ม (Osgood, Suci and Tannenbaum)  เสนอการวัดเจต
คติโดยให้ผู้ตอบประเมินคุณสมบัติที่อาจจะมีได้ในทางตรงข้ามกัน เช่น ดี-เลว อ่อนแอ-เข้มแข็ง เกียจ
คร้าน-ขยัน สุภาพ-หยาบคาย ฯลฯ ของบุคคล 

 4.  มาตราวัดระยะทางสังคม (social distance scale unidimensional scale) 
มาตราวัดระยะทางสังคมคือ  การวัดเจตคติต่อผู้คนโดยจัดให้มีข้อความแสดงถึง

ความสัมพันธ์และความรู้สึกของบุคคลที่จะมีต่อผู้เป็นที่หมายของเจตคติ 7 ข้อความ แต่ละข้อความ
จะบ่งบอกความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก ซึ่งแสดงถึง
การมีเจตคตินิมาน ไปจนถึงความสัมพันธ์ในทางลบ ซึ่งแสดงถึงการมีเจตคตินิเสธ แล้วให้ผู้ตอบ
เลือกตอบว่า ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของเจตคติในระดับใด
จาก 7 ระดับต่อไปนี้ คือ ยอมรับถึงข้ันแต่งงาน ยอมรับเป็นเพ่ือนสนิท ยอมรับเป็นเพื่อนบ้าน ยอมรับ
เป็นเพื่อนร่วมอาชีพ ยอมรับเป็นพลเมืองของประเทศ ยอมรับในฐนะเป็นผู้มาเยือนของประเทศ และ
ไม่ยอมรับให้เข้ามาในประเทศ มาตรานี้เสนอโดย โบการ์ดัส (Bogardus) 

5.  มาตราวัดเจตคติของกัทท์แมน  (Guttman) 
มาตราวัดเจตคติของกัทท์แมนคือ  การจัดให้มีข้อความชุดหนึ่ง ซึ่งแต่ละข้อความจะแสดง

เจตคติในทิศทางเดียวกัน แต่มีความเข้มข้นหรือปริมาณของความรู้สึกแตกต่างกัน ข้อความชุดนี้จะ
จัดเรียงล าดับความเข้มข้นของเจตคติที่มีอยู่ในแต่ละข้อความไว้ แล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบด้วยข้อความ
ใดข้อความหนึ่ง โดยถือว่าค าตอบหรือข้อความที่ผู้ตอบเลือกจะเป็นการยืนยันค าตอบหรือข้อความท่ี
แสดงความเข้มในระดับรองลงไปด้วย เช่น ถ้ามีข้อความที่คล้ายๆ กับมาตราวัดระยะทางสังคม คือ 
การยอมรับเป็นพลเมืองของประเทศ รวม 5 ข้อความ ซึ่งแสดงถึงเจตคตินิมานในระดับความเข้ม   
ต่าง ๆ กัน ตั้งแต่มากไปหาน้อย ถ้าผู้ตอบเลือกตอบว่าเป็นเพ่ือนสนิท ก็จะสรุปว่า ผู้ตอบยืนยันไป
จนถึงการยอมรับเป็นเพ่ือนบ้าน ยอมรับเป็นเพ่ือนร่วมงานและยอมรับเป็นพลเมืองของประเทศด้วย 
ปัจจุบันมาตราวัดแบบนี้ไม่ได้รับความนิยม เพราะพบมีสภาพความเป็นจริงที่ขัดกับหลักการของ
มาตราวัดนี้ คือ พบว่าที่เรายอมรับคนคนหนึ่งเป็นเพ่ือนสนิทนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับ
เขาเป็นเพ่ือนบ้านและเพ่ือนร่วมงานด้วย 

ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธี 
ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะ 
ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี จึง
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง  

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน 
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3.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
 1.ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 อายุ  
ทวีป  ยอดเศรณี  (2538: 12)    กล่าวว่า  อายุนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้คนเรามีความ

แตกต่างกัน คนที่มีอายุต่างกันจะมีความรู้ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ความสนใจ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความจ า บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป บุคคลที่มี
อายุต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างออกไปในแต่ละองค์ประกอบของงาน อายุ
ของบุคคลมีทั้งส่วนสัมพันธ์และไม่ 

ทธ อ้างใน อนันต์ ปัญญาวีร์ (2534:13)  กล่าวว่า คนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความพึง
พอใจต่องานมากขึส้ัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

โยธิน ศันสนยุน เพราะมีการปรับตัวได้ดีกว่าคนอายุน้อย ส่วนคนที่อายุน้อยมี
ความคาดหวังต่อการได้รับผลตอบแทนสูง เมื่อท างานแรกๆ จะไม่ค่อยพึงพอใจ ซึ่งแตกต่างจาก
ผลการวิจัยของวัลยา  บุตรดี (2533: 20)  ที่กล่าวว่า อายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจในองค์ประกอบ
ของปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยกระตุ้น อายุไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และอาชีพ 

1.2 เพศ 
Sarapatex  และธรรมนูญ ศิริพันธ์ อ้างใน สุธี ชิวหากาญจน์ (2538:17) กล่าวว่า

คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าพฤติกรรมของคนจะแตกต่างกันระหว่างเพศ ซึ่งลักษณะของผู้ชายส่วนใหญ่มี
ความคิดเป็นตัวของตัวเอง มีโครงสร้างของร่างกายที่แข็งแรงมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงนั้นจะเชื่อฟัง
ง่าย มีความรับผิดชอบ ความละเอียดอ่อนในการฝีมือมากกว่าผู้ชาย 
 1.3   วุฒิการศึกษา 

สนธิ คชสิทธ์ อ้างใน สุธี ชิวหากาญจน์ (2538: 18)  กล่าวว่า วุฒิการศึกษาไม่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องของความพึงพอใจ แต่จะแตกต่างกันทางด้านองค์ประกอบของงาน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ พิรพรต หุ่นเจริญ อ้างใน สุธี ชิวหากาญจน์  (2538: 18)  ที่กล่าวว่า วุฒิการศึกษา
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในองค์ประกอบของงาน 

รัชนี  เศรษฐโฐ  (2528: 143)  ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นกรรมวิธี หรือกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิต อันจะท าให้บุคคลพัฒนาความสามารถ เจตคติ ค่านิยม 
หรือคุณธรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ กลายเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 2. ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
 2.1 รายได้ 

อเนก  สิทธิเสรีชน อ้างใน ทวีวัฒน์ แสงสว่าง (2534: 13)  ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นสิ่งที่จูงใจในการผลิตของเกษตรกร คือ ระดับราคาและรายได้จ าก
การผลิตพืชผลในขณะที่ไพฑูรย์ เครือแก้ว อ้างในทวีป ยอดเศรณี  (2538: 13 -15)  ได้สรุปไว้ คน
ชนบทมีความต้องการที่จะมีความเป็นอยู่ และโอกาสในการหารายได้ที่ดียิ่งขึ้น รายได้ของคนใน
ชนบท ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีความส าคัญทางบวกกับราคาท่ีเกษตรได้รับในแต่ละคน ซึ่ง
นับว่าเป็นสิ่งที่ดีท่ีแสดงให้เห็นว่าชาวชนบทที่มีรายได้แตกต่างกันย่อมมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 
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 2.2 อาชีพ 
สุภางค์ จันทวานิช (2534: 1)  กล่าวว่า ความแตกต่างในสถานภาพและบทบาท

ของบุคคลที่ปรากฏแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับเกณฑ์ หรือวิธีการในกรจัดล าดั บช่วงชั้น
สถานภาพที่มีอยู่ อาชีพถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด   และอาชีพคือตัวแปรที่แทรกกลางอยู่ระหว่าง
การศึกษากับรายได้ 
 3. ปัจจัยเกี่ยวกับสังคม 
 3.1 การรับรู้ข่าวสาร 

ปัญญา  หิรัญรัศมี อ้างใน ปรีชาชาติ อ ามาตย์โยธิน (2538: 13)  กล่าวว่า เกษตรกร
ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองและมีสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ จะตัดสินใจ
รับวิทยาการใหม่ๆ ได้ดีกว่าเกษตรกรที่อยู่ห่างไกล หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรเลย 
 3.2 การมีส่วนร่วม  

วิชัย มะลิซ้อน อ้างใน สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541: 21)  ได้นิยามความหมายของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาว่า เป็นการที่ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการใช้ความ
พยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตนในกิจกรรม ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาของชุมนุมและ
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ 2 ประการ คือ 1) มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนา  2) 
ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามส่วนตัว  เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน หรือทรัพยากร
บางอย่าง เช่น เงินทุน วัสดุ ในกิจกรรมการพัฒนา และยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์   (mental and emotional 
involvement)  ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม  (group situation)  ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
ดังกล่าว เป็นเหตุเร้าให้กระท า (contribution)  บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับท าให้เกิดความรู้สึก
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร แบบ
แผนการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็น
อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคมในการมีส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่ง
แสดงออกในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ยังเสนอว่า 
การพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องยึดแนวทางปฏิบัติ 3 ประการ คือ 
 1. ต้องถือว่าชาวบ้านเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหา องค์กรภายนอกเป็นเพียงตัวกระตุ้น
ส่งเสริมและสนับสนุนเท่านั้น 
 2. กิจกรรมการพัฒนาต้องเริ่มจากพ้ืนฐานชุมชน กล่าวคือ วิถีชีวิตที่ด ารงอยู่ในชุมชนทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน การยัดเยียดกิจกรรมการพัฒนาซึ่งก าหนดตามกรอบความคิดของคนภายนอก 
นอกจากจะไม่น าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นการท าลายศักยภาพการแก้ปัญหาของ
ชุมชน สร้างลักษณะขาดความม่ันใจในตนเอง และเป็นการที่พ่ึงพาพลังภายนอก 
 3. ปัญหาบางอย่างระดับการรับรู้ของชุมชนอาจมีข้อจ ากัด การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
ครอบคลุมถึงการกระจายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางด้าน
การรับรู้ของประชาชน 
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 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ อ้างใน สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541: 23)  ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
 2. ร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือ
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
 3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชน 

1. การร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
4. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน   โครงการ   และกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 
5. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษา โครงการและกิจกรรมที่ได้

ท าไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 
3.4 ปัจจัยการประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
 DeLone และ McLean (1992) ได้จัดสร้างโมเดลแห่งความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
โดยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่่ได้มาจากการรวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัย จ านวน 180 งานวิจัย 
ในช่วงปีค.ศ. 1978 ถึง ค.ศ. 1981 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จของระบบสารสนเทศแต่ละ 
งานมีความใกล้เคียงกัน ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย คือ คุณภาพระบบ (System Quality) คุณภาพ 
สารสนเทศ ( Information Quality) การใช้ งาน (Use) ความพึงพอใจของผู้ ใช้ งาน (User 
Satisfaction) ผลที่ผู้ใช้งานได้รับ (Individual Impact) และผลที่องค์การได้รับ (Organizational 
Impact)   

1. ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) คือ การวัดผลกระบวนการท างานของ
ระบบ สารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตของการวัดผล (Description of Measures) เช่น ความสะดวกใน
การเข้าถึงระบบ (Convenience of Access) ความยืดหยุ่นของระบบ (Flexibility of System) 
การบูรณาการระบบ (Integration of Systems) ระยะเวลาในการตอบสนอง (Response Time) 
การตระหนักในความคาดหวังของผู้ใช้งาน (Realization of User Expectations) และความมี
เสถียรภาพของระบบ (System Reliability) เป็นต้น 

2. ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) คือ การวัดคุณภาพของสารสนเทศที่
ได้รับจากระบบสารสนเทศ (Output) ซึ่งมีขอบเขตของการวัดผล เช่นความถูกต้อง (Accuracy) 
ความแม่นย า (Precision) ความทันสมัย (Currency) ความทันต่อเวลา (Timeliness) ความสมบูรณ์ 
(Completeness) ความสั้นนกระชับ (Conciseness) ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) เป็น
ต้น  
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3.  ด้านการใช้งาน (Use) คือ การวัดผลการใช้งานสารสนเทศจากระบบสารสนเทศของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งมีขอบเขตของการวัดผล เช่น การใช้งาน หรือการไม่ใช้งาน (Use or Nonuse) ความถีใ่น
การใช้งาน (Frequency of Use) และแรงจูงใจในการใช้งาน (Motivation to Use) เป็นต้น 

4. ด้านความพึงใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) คือ การวัดความพึงพอใจ หรือการ 
ตอบสนองของผู้ใช้งานต่อผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตของการวัดผล เช่น ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานประเภทต่าง ๆ (User Satisfaction) และความสนุกสนาน (Enjoyment) เป็น
ต้น  

5. ด้านผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ( Individual Impact) คือ การวัดผลกระทบของ
สารสนเทศ ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งค าว่า “ผลกระทบ (Impact)” นั้นคือ การ
ชี้วัดว่าระบบ สารสนเทศได้ท าให้ผู้ใช้งานมีภาวะในการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมหลังจากได้รับสารสนเทศ
แล้ว นั่นก็คือ สารสนเทศได้ปรับปรุงภาวะการตัดสินใจของผู้ใช้งานให้ดีขึ้น ซึ่งมีขอบเขตของการ
วัดผล เช่น ความมั่นใจ ของผู้ใช้งาน (User Confidence) คุณภาพของการวิเคราะห์การตัดสินใจ 
(Quality of Decision Analysis) ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ (Efficient Decisions) เวลาที่ถูก
ใช้ไปในการท าภารกิจให้ลุล่วง (Time Taken to Complete a Task) และความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการตัดสินใจ (Change in Decision Behavior) เป็นต้น 

6. ด้านผลกระทบต่อองค์การ (Organizational Impact) คือ ผลกระทบของสารสนเทศ
ต่อ ศักยภาพขององค์การ ซึ่งมีขอบเขตของการวัดผล เช่น ประสิทธิภาพการท าก าไร (Profit 
Performance) การเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity 
in Production) เป็นต้นดังแสดงกรอบแนวคิดแห่งความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
 

 
รูปที่ 2.1 แสดงการประเมินการประสบส าเร็จระบบสารสนเทศของ Delone และ McLean (1992) 

ที่มา : DeLone and McLean IS Success Model (1992) (Petter et al., 2008, p. 237) 
 
จากรูป 2.1 DeLone and McLean สะท้อนตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกัน อันเป็นกระบวนการ

ธรรมชาติของความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 6 ตัวแปรใน กรอบแนวคิดเป็นมากกว่า 6 ตัวแปร
อิสระทางด้านความส าเร็จ แต่มันคือ 6 ตัวแปรที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในมิติแห่งความส าเร็จของ
เทคโนโลยีโมเดลแห่งความส าเร็จนี้มีความจ าเป็นที่จะต้อง ได้รับการพัฒนา และตรวจสอบก่อนที่จะ
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น าไปใช้งานเป็นตัวชี้วัด และเป็นเครื่องมือในการวัดผล ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (DeLone 
& McLean, 1992) 

DeLone และ McLean (2003) ได้ปรับปรุงโมเดลแห่งความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่
ทั้งสองได้ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1992 โดยท าการทบทวนตัววัดความส าเร็จที่เป็นตัวแปรในกรอบแนวคิด 
ปีค.ศ. 1992 ใหม่ทั้งหมด ได้มีการเพ่ิมตัวแปรต้นอย่าง “คุณภาพการให้บริการ (Service Quality)” 
ซึ่งวัดได้ในมิติของสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ความเชื่อถือถือไว้วางใจ (Reliability) ความรวดเร็วใน
การตอบสนอง (Responsiveness) การรับประกัน (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) 
เข้าไปในกรอบแนวคิดด้วย ดังแสดงในรูปภาพที ่2.2  
 

 
รูปที่ 2.2 แสดงแนวคิดความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงใหม่ของ DeLone และ McLean  

ที่มา : Delone, W., & McLean, E. (2003) 
 
โดยตัวแปรต้นทางด้านคุณภาพในกรอบแนวคิดใหม่ทั้ง 3 ตัวนั้นประกอบด้วย คุณภาพของ

ระบบ คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการ ซึ่งความแตกต่างในเรื่อง น้ าหนักของทั้ง 3 
ตัวแปรขึ้นอยู่กับระดับของการวิเคราะห์ในการวัดความส าเร็จของระบบเดี่ยว (Single System) 
คุณภาพของสารสนเทศ หรือคุณภาพของระบบเป็นส่วนประกอบส าคัญที่สุดในส่วนประกอบของ
คุณภาพ ส าหรับการวัดความส าเร็จในภาพรวมของฝ่ายระบบสารสนเทศ ในส่วนของคุณภาพการ 
ให้บริการอาจกลายมาเป็นตัวแปรที่ส าคัญส าหรับการวิจัย ในเรื่องของผลกระทบ (Impact) นั้น 
โมเดลแห่งความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่ได้มีการปรับปรุงในปีค.ศ. 2002 ได้รวมผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ปัจเจกบุคคล และผลกระทบต่อองค์การให้เหลือเพียง 1 ตัวแปร และเปลี่ยนชื่อเป็น “ประโยชน์
สุทธิ (Net Benefits)” (DeLone & McLean, 2002)  

ตัวแปรการใช้งาน (Use) เป็นตัวแปรที่มีความยากในการตีความ ซึ่งดีโลนและแมคลีน 
(DeLone & McLean, 2002) ให้ข้อเสนอแนะว่า ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use) เป็น
ทางเลือกในการใช้วัดการใช้งานได้ดีที่สุด กล่าวคือ ความตั้งใจที่จะใช้งานคือทัศนคติส่วนการใช้งาน
คือพฤติกรรม ซึ่งทั้ง 2 ส่วน ล้วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยตัวแปรการใช้งาน และตัวแปรความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดต่างส่งผลต่อกันและกันใน
ลักษณะวนลู้ป (Loop)  
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จากภาพที่ 2.2 แนวคิดความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่ดีโลนและแมคลีนปรับปรุงใหม่ 
จะประกอบไปด้วย หลักส าคัญ 6 ประการ ได้แก่  

1. คุณภาพระบบ  ( System Quality) โ ดยค านึ ง ถึ ง คว ามสะดวก ในการ ใ ช้ ง า น 
(Convenience of Access) เวลาที่่ใช้ในการตอบสนอง (Response Time) ความง่ายในการใช้งาน 
(Ease of Use) ความมีเสถียรภาพ (Reliability) และความปลอดภัย (Security)  Delone and 
Mclean ได้ให้ความหมายของคุณภาพระบบออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 
  1.1 ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) หมายถึง ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน  
  1.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน (Security) หมายถึง ระบบมีการ ป้องกันข้อมูล
และองค์ประกอบอื่น ๆ ของผู้ใช้งาน เช่น การถ่ายโอนข้อมูลมีความปลอดภัย  
  1.3  ความมีเสถียรภาพ (Reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวา ความสม่ าเสมอ
ของการท างานของระบบภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย  
  1.4  ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Response Times) หมายถึง ความรวดเร็ว
ของเวลาที่ใช้ในการตอบสนองจากระบบตั้งแต่ผู้ใช้งานร้องขอจนถึงเวลาที่ตอบกลับมา  
  1.5 ความสะดวกในการเข้าถึง (Convenience of Access) ระบบ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

2. คุณภาพข้อมูล ( Information Quality) โดยค านึงถึงตัวแปรหลักที่่ใช้วัดคุณภาพ 
สารสนเทศที่ ส ามารถน ามาใช้ ได้ แก่ความถู กต้อง  (Accuracy) ความครบถ้ วนสมบู รณ์  
(Completeness) ความเกี่ยวเนื่อง (Relevance) ความทันต่อเวลา (Timeliness) ความรัดกุม 
(Conciseness) รูปแบบของสารสนเทศ (Format) ความทันสมัยของสารสนเทศ (Currency) และ
ความแม่นย า (Precision)  Delone and Mclean ได้ให้ความหมายของคุณภาพข้อมูลออกเป็น 5 
มิติ ดังนี้ 
  2.1 ความเป็นส่วนตัว (Personalized) หมายถึง ข้อมูลมีความ เหมาะสมตาม
ลักษณะเฉพาะบุคคล   
  2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) หมายถึง ข้อมูลมีความสมบูรณ์
เพียงพอในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน  
  2.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relevance) หมายถึง ข้อมูลสามารถ น าไปใช้
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานได้  
  2.4 ความเข้าใจของข้อมูล (Understandability) หมายถึง ข้อมูล ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจเพือ่ที่จะประมวลผลต่อไป  
  2.5 ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) หมายถึง การจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

3. คุณภาพการบริการ (Service Quality) โดยค านึงถึงข้อสังเกตของ Pitt, Watson และ 
Kavan (1995) ซึ่งได้กล่าวว่า การวัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศส่วนมากจะมุ่งเน้นไป ในด้าน
ของผลิตภัณฑ์ (Product) มากกว่าการบริการ (Service) ซึ่งการคิดเช่นนั้นอาจท าให้ผู้ที่ท าการวิจัย
วัดผลประสิทธิภาพสารสนเทศผิดพลาดได้เนื่องจากละเลยตัวแปรปัจจัยด้านคุณภาพบริการ จึงได้
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เพ่ิมปัจจัยด้านการบริการลงไปในโมเดลปี ค.ศ. 2003 Delone and Mclean ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพการบริการออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 

  3.1 1. ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ผู้ให้บริการตอบสนอง
อย่างเต็มใจและให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีเม่ือผู้ใช้บริการต้องการ  
  3.1.2 ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็นในการให้บริการและสามารถให้บริการได้ถูกต้อง 
  3.1.3 ด้านการรับประกัน (Assurance)  หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถ ให้บริการได้
ตรงตามเวลที่ก าหนดไว้   
  3.1.4 ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความสนใจต่อปัญหา
ของผู้ใช้บริการ 
  3.1.5 ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangiblity) หมายถึง สิ่งอ านวยความ สะดวกทาง
กายภาพ อุปกรณ์ บุคลากรรวมถึงสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

4. ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intend to Use) โดยค านึงถึงผู้ใช้งานเกิดความตั้งใจที่จะใช้งาน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน (User Satisfaction) โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ที่มี
พฤติกรรมใช้ซ้ าหรือมีความพึงพอใจ  

5. ผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefits) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานและ 
ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ได้แก่ความตัง้ใจที่จะใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

เพตเตอร์และคณะ (Petter et al., 2008) ได้น าเสนอสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวแปร อิสระใน
โมเดลความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมในงานวิจัยปี ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ส ารวจตัว
แปรอิสระทั้งหมดในโมเดลความส าเร็จของระบบสารสนเทศจากงานวิจัยในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 
พบว่ามีตัวแปรอิสระถึง 43 ตัวแปร หลาย ๆ ตัวแปรมีผลกระทบโดยตรงต่อโมเดลความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศ นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างแต่
ละปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีต่อมิติเฉพาะด้านของความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
4.1 ความหมายของตัวบ่งบอกสัญญาณ 

Beacons (บีคอนส์) เป็นเทคโนโลยีในยุค IOT หรือ Internet of Things ที่ได้รับความ
นิยมในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2013 โดยเฉพาะวงการค้าปลีกและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมี Apple เป็นผู้
ประกาศใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ iOS7 ในนาม iBeacon เพ่ือแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Apple โดย 
Beacons สามารถน าเสนอข้อมูลให้กับคุณได้ เมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้วัตถุ เช่น คุณจะเห็นโปรโมชั่น
ใหม่ ๆ เมื่อคุณเปิดประตูร้านค้า หรือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาดที่คุณก าลังดูอยู่ในหอ
ศิลป์ ความสามารถอันน่าอัศจรรย์นี้ท าให้ฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพ (Hardware Startup) หลายรายทั้งใน
ไทยและต่างประเทศน า Beacons ไปพัฒนาเป็น Product ต่าง ๆ  

การน าร Beacon Technology เข้ามาใช้อย่างจริงจังในประเทศไทยนั้นเริ่มมีให้เห็นมากขึ้น 
โดยเฉพาะการน ามาใช้ในพ้ืนที่ที่ระบบ GPS เข้าไปไม่ถึง เช่น ภายในตัวอาคาร โดยอุปกรณ์ Beacon 
Technology จะส่งสัญญาณบลูทูธไปยังสมาร์ตโฟนของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่อยู่ในรัศมีที่สัญญาณ
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ส่งถึง หากสมาร์ตโฟนเปิดช่องรับสัญญาณบลูทูธเอาไว้จะมี Notifications ขึ้นในโทรศัพท์และท าการ
รับข้อมูล (Information) ที่มีประโยชน์แก่ลูกค้าได้เลยทันท ี 

 ตัวบ่งบอกสัญญาณ ( Beacon ) คือ ฮาร์ดแวร์ชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถปล่อยสัญญาณใน
ลักษณะของบลูทูธ บลูทูธที่ Beacon ใช้จะเป็นบลูทูธ 4.0 (Bluetooth Low Energy) และสื่อสาร
ข้อมูลโดยใช้ชุดข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลข (กิตติภัทร : 2017)   
 Gregory Raiz ให้ความหมายของ Beacon Technology ไว้ว่า Beacon เป็นเครื่องส่งแสง  
เทคโนโลยีจากจุดที่ตั้ง โดยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุบลูทูธขนาดเล็ก  

 

 
รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

ที่มา : https://medium.com/@kittipatdienprapai/beacon-technology-e885a71e14ac 

 
beacon ในความหมายดั้งเดิมคือตัวบ่งบอกสัญญาณหรือสถานะต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ใน

ทะเลที่จะมีการบ่งบอกเขตพ้ืนที่หรือสภาพอากาศเป็นสัญญาณไฟ หรือหากเป็นในอดีตก็เป็นการส่ง
สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น การเตือนภัยข้าศึก เป็นต้น หรือหากจะเข้ามาใกล้ตัวหน่อยในปัจจุบันก็คง
เป็นเช่นสัญญาณติดรถยนต์ต่าง ๆ (เช่น ไฟส าหรับรถบริการสาธารณะฉุกเฉินประเภทรถขนส่งผู้ป่วย 
รถต ารวจ เป็นต้น) แต่ในนัยของเทคโนโลยีที่พูดถึงนี้ beacon ย่อมหมายถึงตัวกระจายสัญญาณที่มี
การระบุต าแหน่งเฉพาะที่ ดังนั้น Beacon หรือ Bluetooth Beacon: Beacon (หรือ Bluetooth 
Beacon) เป็น ชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ ที่ส่งสัญญาณบลูทูธเป็นระยะ ๆ ที่อุปกรณ์อ่ืน ๆ สามารถรับ
ได้ (โดยปกติจะเป็นโทรศัพท์มือถือ) 

โดย iBeacon เป็น โปรโตคอลการสื่อสารส าหรับ Bluetooth Beacons เพื่อติดตาม 
โปรโตคอลนี้ ออกแบบโดย Apple และวางจ าหน่ายกับ iOS 7  iBeacons จึงเป็นส่วนเสริมของ
บริการหาที่ตั้ง ที่จะ “เตือนแอปต่าง ๆ” เมื่อ “ถึงหรือออกจากต าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ iBeacon” จาก
ค าที่ เน้นในข้อความนี้  จะเห็นภาพว่า ผู้ ใช้ (เปิด Location Service แล้ว) ไม่จ าเป็นต้องท า
กระบวนการใดพิเศษ เพียงแค่ไปอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ iBeacons แล้วอุปกรณ์จะติดต่อกันเอง 
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เทคโนโลยีเบื้องหลัง iBeacons นั้นคือ Bluetooth Low Energy (BLE) ท าให้อุปกรณ์ที่สนับสนุน
การใช้งาน คืออุปกรณ์ iOS ที่ระบุว่าเป็น Bluetooh 4.0  

 ความต่างระหว่าง GPS กับ Beacons 
GPS เป็นเทคโนโลยีระบุต าแหน่ง (Location) ส่วน Beacons คือ เทคโนโลยีวัดความใกล้ 

(Proximity) ซึ่ง GPS จะบอกว่าคุณอยู่ต าแหน่งใดบนโลก แต่ Beacons จะบอกว่าคุณอยู่ห่างจาก
อุปกรณ์ใกล้หรือไกล ดังนั้น Beacons จึงถูกน ามาใช้สภาพแวดล้อมแบบ Indoor หรือ Micro-
location based เนื่องจากภายในอาคาร GPS จะระบุต าแหน่งของผู้ใช้ได้ไม่แม่นย ามากนักด้วย
ความที่ Beacons เป็นเทคโนโลยีวัดความใกล้ ถ้าหลุดออกจากรัศมีที่ Beacons รองรับสูงสุด คือ 
70 เมตร (ในทางทฤษฎี) แอพมือถือจะไม่สามารถแสดงข้อมูลบอกอะไรคุณได้เลยนอกจากนี้ยังมี
ประเด็นในเรื่องของพลังงาน   Beacons จะใช้ Bluetooth 4.0 LE (Low Energy) ในการสื่อสารกับ
อุปกรณ์พกพา ซึ่ง Bluetooth 4.0 LE นี้นิยมใช้กับอุปกรณ์ IOT เพราะใช้พลังงานน้อย ต่างกับ 
GPS ที่ใช้พลังงานมากกว่า 
 
4.2 ลักษณะการท างานของตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
 บีคอน เทคโนโลยี (Beacon Technology) เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานร่วมกับ
สมาร ์ทโฟนได้อย่างน่าสนใจและเชื่ออย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน
อนาคต ลักษณะการท างานของ Beacon Technology นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าใดนัก หากเคย
ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) กันมาก่อนก็จะเข้าใจหลักการ
ท างานของ  Beacon Technology ได้ เป็นอย่ างดี  เนื่ องจากมีหลั กการท างานคล้ ายกัน 
กล่าวคือ Beacon Technology นั้น อุปกรณ์จะถูกออกแบบมาให้ส่งสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) 
โดยจะเป็นการส่งสัญญาณที่ใช้พลังงานต่ าหรือที่เรียกกันว่า Bluetooth 4.0 Low Energy ในระดับ
ความถี่ 2.4 GHzไปยังอุปกรณ์ของผู้รับโดยอัตโนมัติ ซึ่งในทีน่ี้ ก็คือสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ที่อยู่ในบริเวณ
ที่สัญญาณส่งไปถึง ทั้งนี้สัญญาณจะส่งออกไปในรัศมี 10–30 เมตร โดยจะส่งสัญญาณความถี่เป็น  
ช่วง ๆ นับเป็นจ านวนครั้ งต่อวินาทีซึ่ งขึ้นอยู่กับผู้ พัฒนา ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟนที่สามารถรองรับ  Beacon Technology ได้นั้นจะเป็น
ระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.1 ขึ้นไป ส่วน Android นั้นสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 
4.3 เป็นต้นไป 

ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ผลิตแต่ละราย แต่
จะมีองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์หลักคล้ายกัน ดังรูป 
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รูปที่ 2.4 แสดงส่วนประกอบหลักของ Beacon 

ที่มา : http://startitup.in.th/beacon-internet-of-thing-hardware-startup/ 
 
ฮาร์ดแวร์หลักของ Beacon ประกอบด้วย 

1. Bluetooth 4.0 LE: ใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างตัว Beacons กับแอพมือถือ 
2. ARM Cortex M0 Processor: CPU ที่ใช้ควบคุมการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ รวมถึง

การปรับแต่งค่าของตัว Beacons เช่น ระยะเวลาในการส่งสัญญาณ (ให้ส่งครั้งละ 1 วินาทีหรือน้อย
กว่านั้น) ระยะทางสูงสุดที่ส่งสัญญาณออกไป 

3. Coin Battery: ถ่านแบบเม็ดกระดุม ซึ่งทางผู้ผลิตเคลมว่าสามารถใช้งานได้นานถึง 2 ปี 

การท างานของ Beacons ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก หลักคือ ตัว Beacons มีหน้าที่ส่งสัญญาณ
ออกมาอย่างเดียว ส่วนตัวแอพมือถือนั้น เมื่อได้รับสัญญาณจาก Beacons จะน าข้อมูลที่ถูกส่งออก
มาประมวลผล เพื่อตีความหาระยะห่างระหว่างมือถือกับตัว Beacons ในระยะ 0 – 70 เมตร 
 

 
รูปที่ 2.5 แสดงระยะการท างานของ Beacon 

ที่มา : http://startitup.in.th/beacon-internet-of-thing-hardware-startup/ 
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ในการพัฒนาแอพ ตัว APIs ของ Estimote สามารถน าระยะห่างที่หน่วยเป็นเมตรนั้นมา
แบ่งเป็น 3 ระยะที่เข้าใจง่าย คือ 

1.  ใกล้มาก (Immediate: 0-20 cm)  
2. ใกล้ (Near: 20 cm – 2 m)  
3. ไกล (Far: 2 – 70 m) 

เทคโนโลยีอย่าง iBeacon นี้ ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะพ้ืนที่ในร่มอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
พ้ืนที่กลางแจ้งท้ังหลายด้วย (อย่างเช่นงานแฟร์ต่าง ๆ) เพราะ iBeacon ออกแบบมาส าหรับการระบุ
ต าแหน่งที่ค่อนข้างละเอียดและแม่นย า มากกว่าที่จะเป็นการระบุต าแหน่งตามธรรมดาแต่เพียงอย่าง
เดียว นอกจากนั้นแล้วยังไม่ได้จ ากัดเฉพาะบนแพลตฟอร์มของแอปเปิลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
เพราะสามารถใช้บนแพลตฟอร์มอ่ืนได้ด้วยเช่นกัน 
   

กระบวนการที่ iBeacon สามารถหาค่าความแม่นย านั้น จะใช้ทั้งปัจจัยด้านตัวส่งสัญญาณ
วิทยุอ่ืน (ซึ่งมีอยู่แล้วใน Core Location APIs เช่น Wi-Fi หรือสัญญาณมือถือ) ผสมกับความเข้ม
ของสัญญาณที่จับได้จากตัว beacon ที่กระจายสัญญาณออกมา ค านวณออกมาเป็นระยะห่าง  

 
รูปที่ 2.6 แสดงการส่งข้อมูลของ Beacon และต าแหน่ง 

ที่มา : https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/5778-ibeacon.html 
 
การใช้งานการส่งข้อมูลและต าแหน่งภายในอาคาร iBeacon จะขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดของ 

Bluetooth Low Energy และหาต าแหน่งของผู้ใช้ บริเวณรอบ ๆ ให้กับผู้ใช้ที่มีฟังก์ชั่นรองรับการ
ท างาน iBeacon การใช้งาน iBeacon ประกอบด้วยอุปกรณ์ iBeacon อย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่ส่ง
หมายเลขประจ าตัวที่ไม่ซ้ ากันของตัวเองไปยังพ้ืนที่ ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์รับสัญญาณ iBeacon จะ
ท าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การแจ้งผู้ใช้ อุปกรณ์ที่รับสามารถเชื่อมต่อกับ iBeacons เพ่ือดึงข้อมูลค่าจาก
บริการ GATT ( generic attribute profile ) ของ iBeacon 
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5.  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

อานนท์ หวังสว่างกุล (2557) เรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
นานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิเช่น นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้บริการของบริษัททัวร์จะมีแนวโน้มการใช้งานสื่อออนไลน์เพ่ือค้นหาข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารมากมากกว่าด้านอ่ืน แต่กลับพบว่านักท่องเที่ย วอิสระ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น
จ าเป็นที่จะต้องน าเสนอให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละประเภท  

งานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงช่องทางดังกล่าวจึงได้น าเอารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือมาใช้กับเทคโนโลยีการระบุต าแหน่งโดยผนวกเข้ากับข้อมูลของ
นักท่องเที่ยว น ามาประมวลผลเพื่อน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

Matura Suansri (2559) เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
การเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีตามตัวแปร เพศ อายุและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง  
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัด
ปทุมธานีจาก การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เป็นเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน รวม 400 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อย
ละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที(t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ด้านการจัดการ และด าเนินงาน ด้านบุคลากร และด้านสถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวก 2) นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่าง แต่นักท่องเที่ยวที่มีอายุและ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

งานวิจัยของไพศาล กาญจนวงศ์ และรักธิดา ศิริ (2561)  เรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  ชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวชาว  จีน
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 464 คน ตัวแปรพฤติกรรม
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การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท่องเที่ยวจ า นวน 24 ตัวแปร ได้มาจาก
การศึกษาแนวโน้มการ ท่องเที่ยว แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ยุคใหม่ จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงส ารวจได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมพ้ืนฐาน 
พฤติกรรมก่อนเดินทาง พฤติกรรม ระหว่างเดินทาง และพฤติกรรมสิ้นสุดเดินทาง เมื่อน าสร้างเป็น
สมการโมเดลพบว่า โดยส่วนใหญ่โมเดลมี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สองพบว่า น้ า หนัก องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก 
และเม่ือเรียงล า ดับจากค่าน้ า หนักองค์ประกอบมากไปน้อย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างการเดินทางมาก ที่สุด เพ่ือแชร์รูปภาพออนไลน์ 
มากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการใช้ก่อนการเดินทาง เพ่ือใช้ในการวางแผน  การเดินทาง มาก
ที่สุดพฤติกรรมการใช้เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง เพ่ือใช้ปฏิทินเดินทางมากที่สุด และพฤติกรรม การใช้
พ้ืนฐาน เพ่ือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มากที่สุดตามล าดับ รูปแบบพฤติกรรมที่ได้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และน าเสนอเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถาน โดยจังหวัดเชียงใหม่ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรม เช่น 
การให้บริการอินเทอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน า เสนอข้อมูลในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

งานวิจัยของ นรพล เกตุทัต (2557) เรื่อง “แรงจูงใจการท่องเที่ยวและการแบ่งกลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครฯ” ได้ศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยว
และแบ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
พบว่าแรงจูงใจ 3 ปัจจัยแรกที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญมากที่สุดคือ แรงจูงใจเพ่ือไป
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง รองลงมาคือแรงจูงใจเพ่ือไปในที่ที่ไม่เคยไป และแรงจูงใจเพ่ือพบเห็นสิ่ง
ใหม่ๆ ส าหรับการแบ่งส่วนตลาดพบว่า สามารถแบ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้เป็น 2 กลุ่มโดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 1 สนใจในปัจจัย เพ่ือไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พักผ่อนและอยากพบเจอ
คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวยุโรปกลุ่มที่ 2 สนใจในปัจจัย เพ่ือไปในที่ที่ไม่เคยไป หลบหลีกความ
ซ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวัน และอยากพบเจอคนท้องถิ่น 

งานวิจัยของ  V. Mladenovic  และคณะ (2012) เรื่อง “Electronic Tour Guide for 
Android Mobile Platform with Multimedia Travel Book” น าเสนอระบบระบุต าแหน่งและ
น าเสนอข้อมูลสื่อการท่องเที่ยวชื่อ Electronic Tour Guide โดยใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรับข้อมูลแผนที่การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ และใช้สัญญาณ
ดาวเทียม GPS ระบุต าแหน่ง เมื่อผู้ใช้อยู่ในพ้ืนที่ที่ระบุโปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลสื่อการท่องเที่ยว
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียงรวมถึง
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผลการทดลองพบว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานในทางที่ดีมาก จากงานวิจัย
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ของ V. Mladenovic และคณะ แสดงให้เห็นถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว โดยเปลี่ยนการน าเสนอจากรูปแบบเดิมที่สื่อประชาสัมพันธ์จะถูกจัดแสดงไว้
ตามสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบของป้ายโฆษณาหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ซึ่งยากต่อการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเนื้อหา มาเป็นการน าเสนอในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ GPS เป็นตัวบอกต าแหน่ง
ของผู้ใช้และน าเสนอข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ไปถึง  

งานวิจัยของ  Y.  Wang, Qingyu Yang, Guangrui Zhang, Peng Zhang (2016) เรื่ อง 
“ Indoor Positioning System Using Euclidean Distance Correction Algorithm with 
Bluetooth Low Energy Beacon” ศึกษาการระบุต าแหน่งภายในอาคารโดยการใช้บลูทูธพลังงาน
ต่ าและตัวบ่งบอกสัญญาณหรือ Beacon ซึ่งการท างานของ Beacons นั้นจะมีการส่งสัญญาณผ่าน 
Bluetooth 4.0 Low Energy เพ่ือบอกระดับความเข้มของสัญญาณ (ใช้ในการตรวจสอบระยะใกล้
ไกล) แทนการระบุต าแหน่งโดยใช้ GPS เนื่องการระบุต าแหน่งโดยใช้ GPS มีข้อก าจัดเรื่องสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีไม่สามารถส่งผ่านเข้ามาในอาคารได้ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระบุต าแหน่ง งานวิจัย
นี้จึงตัวบ่งบอกสัญญาณซึ่งใช้การส่งข้อมูลไร้สายผ่านบลูทูธมาใช้แทนซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน
เนื่องจากตัวบ่งบอกสัญญาณมีราคาถูกและเมื่อน ามาใช้ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปก็จะสามารถน าข้อมูลซึ่ง
เป็นระยะห่างระหว่างตัวรับสัญญาณหรือก็คือโทรศัพท์มือกับตัวส่งสัญญาณหรือก็คือตัวบ่งบอก
สัญญาณมาค านวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือระบุต าแหน่งของผู้ใช้ได้  

งานวิจัยของ G. Vavoula และคณะ (2015) เรื่อง “Leicester Castle Tells its Story 
Beacon-based mobile interpretation for historic buildings” ได้น าเสนอการใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณระบุต าแหน่งภายในอาคารและน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ภายในปราสาทผ่านโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือเมื่อผู้ใช้อยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการเดินเที่ยว
ชมปราสาทของนักท่องเที่ยว 

รจนาภรณ์ ติดไชย, วรา วราวิทย์, และจันทราภรณ์ เคียมเส็ง ( 2017) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
อุปกรณ์บีคอนเพื่อเก็บข้อมูลการบริการและเพ่ิมคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล ผลวิจัยพบว่า  
การใช้งานอุปกรณ์ ส่งสัญญาณบอกต าแหน่ง (บีคอน) ในการระบุต าแหน่งของการใช้บริการ และท า
การบันทึกเวลาที่บริการในจุดต่าง ๆ ผู้รับบริการจะน าพาบีคอนติดตัวไปขณะที่เข้ารับบริการใน 
สถานพยาบาล ระบบซอฟต์แวร์ต้นแบบได้รับการพัฒนาและทดสอบการใช้งานในการตรวจสอบการ
เข้ารับบริการ ระบบที่ได้พัฒนาสามารถตรวจสอบการเข้าถึงสถานีบริการได้ และ ได้น าเสนอผลการ
ทดสอบระบบในวงจรจ ากัดจ านวน 6 คน เพ่ือสามารถน าไปขยายผลต่อไป ผู้ให้บริการประจ าสถานี 
สามารถทราบถึงการเข้าใช้บริการของผู้รับบริการได้ 
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รชัดาพร สุธาโภชน์, อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา, อัมพล ชูสนุก, และสมชาย น าประเสริฐชัย 
(2017) ท าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และ 
ประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบ Navis ภายในท่าเรือแหลมฉบังงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบ Navis อันได้แก่ คุณภาพระบบ ได้แก่ ความสะดวก
ในการเข้าถึง ความง่ายในการใช้งาน ความมีเสถียรภาพ เวลาในการตอบสนอง และความปลอดภัย 
(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อันได้แก่ คุณภาพระบบ และการใช้งาน
ระบบ Navis และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งาน อันได้แก่ การใช้งาน 
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Navis ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการ ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานภายในท่าเรือแหลมฉบัง ที่ใช้งาน
ระบบ Navis ประชากรจ านวน 260 คน และตัวอย่างจ านวน 136 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพระบบในมิติความสะดวกในการเข้าถึงมิติ
ความง่ายในการใช้งาน มิติเวลาในการตอบสนอง และมิติความปลอดภัย มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้
งานระบบ Navis ของผู้ใช้งานภายในท่าเรือแหลมฉบัง 2. คุณภาพระบบในมิติเวลาในการตอบสนอง 
มิติความปลอดภัย และการใช้งานระบบ Navis มีอิทธิพลทางบวกต่อความ พึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ Navis ภายในท่าเรือแหลมฉบัง 3. การใช้งานระบบ Navis และความพึงพอใจของผู้ใช้งานมี
อิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบ Navis ภายในท่าเรือแหลมฉบัง 
 Hou (2012) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ: การศึกษาเชิงประจักษ์
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไต้หวัน ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไต้่หวัน ตัวอย่างจ านวน 330 คน ใช้สถิติวิเคราะห์ในการ
ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) การใช้งานระบบ
สารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (2) การใช้งานระบบสารสนเทศ มี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน และ (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน 
 กันตพล บันทัดทอง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การใช้แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเพ่ือศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่าย สังคมออนไลน์กับความพึงพอใจในการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ โดยประชากร ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 
55 ขึ้นไป เพศชายและเพศหญิง ทั้งผู้ที่ถึงก าหนดอายุรับราชการเมื่ออายุตัวครบ 60 ปี และผู้ที่
เกษียณอายุก่อนก าหนดตามนโยบายเออร์ลี่รีไทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม  ในการเก็บข้อมูล โดยก่อนเก็บได้น า
แบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่นได้ .962 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test กับค่า Pearson’s Correlation  พบว่า 1) สูงอายุใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 2) ผู้สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี
แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจมาก ผู้สูงอายุที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ผู้สูงอายุที่มี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, Twitter และ Line แตกต่าง กัน มีความพึงพอใจใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร (2552 ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์่ 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับความพึงพอใจ  ในการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อมมากที่สุด และ ได้รับความพึงพอใจดาน
ความปลอดภัยน้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ าแนกตามลกษณะประชากรศาสตร์  ์พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน เช่น เพศอายุระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ และสถานภาพที่
แตกต่างกันส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากการมาท่องเที่ยวที่จังหวดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
โบราณสถานและ สิ่งแวดล้อม ราคาสินคาและบริการ การคมนาคม ความปลอดภัยการบริการของที่
ระลึกและบทบาทของภาครัฐแตกต่างกัน 
 นันทพร  อดิเรกโชติกุล, และเกศรินทร์  โชคเพ่ิมพูน ( 2561) ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของ อบต.มะเกลือใหม่ ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพ่ือการท่องเที่ยวและ
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 2) ศึกษาความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 3)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยว จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
ประมวลผลวิเคราะห์ สถิติที่ใช้คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย
พบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากคนในครอบครัวมีค่า 
เฉลี่ยสูงสุด (3.79) และมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมีค่า เฉลี่ยสูงสุด 
(3.20) 2) นักท่องเที่ยวมีความต้องการเนื้อด้านเส้นทางการเดินทางสูงสุด (3.95) โดยต้องการให้
เผยแพร่ในเว็บไซต์(3.93) 3) ด้านสภาพปัจจุบันของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่าปัจจุบัน
อบต.มีการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ น้อยมาก และขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งขาดข้อมูลในเรื่องของที่ระลึก ส าหรับแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
พบว่า ชุมชนต้องการให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และเพ่ิมเนื้อหาด้านข้อมูลของแหล่อง
ท่องเที่ยว และ ของที่ระลึกควรจัดให้มีเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอ
เอกลักษณ์ของแหล่องท่องเที่ยว รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย 
 กัลยาณี ทองงาม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ และสุมนรตี นิ่มเนติพนธ์ ( 2554)  ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีความ
มุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และทวีป 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง มีค่าความเชื่อมั่ น 
0.92 เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีควาสมพึงพอใจต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณค่าทาง
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ศิลปกรรม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอายุในช่วง 31-45 ปีและช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกับช่วงอายุ 46- 60 ปีอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทวีปต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติมี .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ นักท่องเที่ยวมีทวีปต่างกันจะมีความพึงพอใจแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่ง
บอกสัญญาณระบุต าแหน่งของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังรูปที่ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ด้านประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- เชื้อชาติ 
- อาย ุ

- ประสบการณ์ท่องเที่ยว 

 

ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบ
ประชาสมัพันธ์ผ่านมือถือ 

สถานท่ีท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านคณุภาพและการรับรู ้

- ด้านคุณภาพของระบบ 

- ด้านคุณภาพของข้อมูล 

- ด้านประโยชน์ของการใช้งาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งาน 

-   
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัย เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก

สัญญาณ(Beacon) มีข้ันตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) มีดังนี ้
 1.1 ประชากร ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  ที่ เดินทางท่องเที่ยวในเขตจังหวัดกรุง เทพมหานคร  อ าเภอหัวหิน  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้มาด้วย
การสุ่มตัวอย่าง ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  

 

   

 
เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม    
 Z  คือ  ระดับความมั่นใจที่ก าหนด  หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%)   
 d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05    
ดังนั้น  
     n = 0.5(1-0.5) (1.96)2 
       (0.5)2 
       =  384.16 
 
 

2

2

d

P)ZP(1
n

−
=
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ได้ 384 คน จึงได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
แบ่งเป็นชาวไทย 200 คน และชาวต่างชาติ 200 คน ซึ่งจะท าการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi stage 
random sampling ) ดังนี้ 

1.2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบตามพ้ืนที่ (Cluster area sampling) ก าหนดพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บ 4 จังหวัด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) ก าหนดแบ่งกลุ่มเป็น 4 
กลุ่ม  ๆ ละ 100 คน 

1.2.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ การเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเลือกนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
จ านวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 

2.1 ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัว

บ่งบอกสัญญาณ(Beacon) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  

1. ศึกษาความต้องการของระบบ ในการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ(Beacon) จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลในส่วนของเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้และการประยุกต์ใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยศึกษาจากข้อมูลหลายด้าน 
ดังนี้ 

1.1.  ศึกษาเทคโนโลยีการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธพลังงานต่ าและเทคโนโลยีตัวบ่ง
บอกสัญญาณหรือ Beacon ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของข้อมูลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

1.2.  ศึกษาปัญหาการน าเทคโนโลยีตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon และการน าเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ือนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและหาแนวทางในการพัฒนาระบบให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด 

1.3.  ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
1.4. ศึกษาจากงานวิจัยที่มีผู้จัดท าไว้ 
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1.5. ศึกษาจากสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. วิเคราะห์และวางแผน โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของระบบมา

ท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนา รวมถึงรูปแบบของการทดสอบเพ่ือ
วัดผล 

3. การออกแบบระบบ เมื่อศึกษาความต้องการของระบบ วิเคราะห์และวางแผนเรียบร้อย
แล้ว จึงเริ่มท าการออกแบบระบบ ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกันตามลักษณะการใช้งานคือ 

3.1. ส่วนที่ 1 ส่วนจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับสร้างฐานข้อมูล

สถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ดังรูปที ่3.3 

3.2. ส่วนที่ 2 ส่วนน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับนักท่องเที่ยว

เข้ามาดูข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ส าหรับนักท่องเที่ยวดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและตรวจจับสัญญาณ

จากตัวบ่งบอกสัญญาณเพ่ือน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณที่นักท่องเที่ยวอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 

3.4  

4. พัฒนาระบบ เป็นกระบวนการในการพัฒนาระบบให้ได้ตามข้อก าหนดและวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีดังนี้ 

4.1.1 ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Develop Kit) ของ Kontakt 

4.1.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ คือ Java 

4.1.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์คือ Adobe Dreamweaver 

4.1.4 โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android  

4.2 ขั้นตอนในการพัฒนา 

4.2.1 ติดตั้งเครื่องมือและชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

4.2.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

4.2.3 ออกแบบละพัฒนาฐานข้อมูล เ พ่ือรองรับการใช้ งานขอ ง

แอพพลิเคชั่น 

4.2.4 พัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพ่ือ

ทดสอบและน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 

4.2.5 พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
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4.2.6 ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงและแก้ไข 

5. ทดสอบระบบ เป็นกระบวนการในการทดสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือตรวจสอบว่า
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามวสัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาหรือไม่ โดยน าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น
มาทดสอบในสถานนะการการใช้งานจริงในทุก ๆ ส่วนเพ่ือหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งข้ันตอนในการทดสอบด าเนินการดังนี้ 

5.1 เตรียมรายการทดสอบจากฟังก์ชั่นการท างานของซอฟต์แวร์ในแต่ละส่วน
ทั้งหมด 

5.2 ท าการทดสอบแต่ละฟังก์ชั่นเพื่อหาข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ พร้อมสรุปผล 
5.3 ท าการทดสอบส่วนของซอฟต์แวร์โดยรวมอีกทีเพ่ือตรวจสอบการประสานงาน

ของแต่ละฟังก์ชั่นพร้อมท าการสรุปผล 
5.3 ท าการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงในภาพแวดล้อมจริงพร้อมสรุปผล 
5.4 น าปัญหาและสภาพการท างานที่พบมาท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วท าการ

ทดสอบใหม ่

 

รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังการท างานของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ 
ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
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รูปที่ 3.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของโปรแกรมในระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัว

บ่งบอกสัญญาณ 

จากรูปที่ 3.2 แสดงถึงโปรแกรมจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์มี
หน้าที่จัดการข้อมูลสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สามารถเพ่ิม แก้ไข 
และลบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้จากโปรแกรมนี้ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูล และ
ส่งต่อข้อมูลไปยังโปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในรูปแบบโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้จากโปรแกรม
นี้ และเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในรัศมีของตัวบ่งบอกสัญญาณ โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวจะแสดง
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณนั้นแก่ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว  คือ โปรแกรมที่ถูกติดตั้ งบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีหน้าที่น าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 หัวข้อ
เพ่ืออ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการสืบค้นแหล่งที่ต้องการ ประกอบด้วย 

1. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
2. ร้านอาหารในท้องถิ่น 
3. ร้านค้าในท้องถิ่น 
4. ห้องน้ าและบริการนักท่องเที่ยว 
5. ระบบขนส่ง 
6. หน่วยบริการฉุกเฉิน 
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รูปที่ 3.3 แสดงระบบการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว ส่วนที่ 1 ส่วนการจัดการข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวและข้อมูลตัวบ่งบอกสัญญาณ ใช้ส าหรับให้ผู้ดูแลระบบสร้างข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
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รูปที่ 3.4 แสดงภาพส่วนที่ 2 ส่วนน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวดูข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวและตรวจจับสัญญาณจากตัวบ่งบอกสัญญาณเพ่ือน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณท่ี

นักท่องเที่ยวอยู่ 

 
รูปที่ 3.5  ภาพแสดงส่วนของ Application ให้ผู้ใช้ท าการ download จาก Playstore 
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2.2 แบบประเมินหาคุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก

สัญญาณ(Beacon) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  

1. แบบประเมินด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินการออกแบบและพัฒนาระบบ 

2. แบบประเมินด้านข้อมูล (Information Quality) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
สร้างข้ึนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านข้อมูลที่ใช้กับระบบ 

แบบประเมินคุณภาพผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็น ที่มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rate Scale) และค าถามปลายเปิด (Open ended) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและคุณภาพสื่อเทคโนโลยี โดยก าหนดระดับคคุณภาพจากแบบ
ค าถามแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้มาตราวัดของ ไลเคิร์ท (Likert scale)  
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประกอบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน โดยใช้มาตราวัดของ ไลเคิร์ท (Likert scale) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ร้านค้า 
ร้านอาหาร สถานีขนส่ง สุขาสาธารณะ และบริการนักท่องเที่ยวหรือบริการฉุกเฉิน ผู้ที่ด าเนินการ
และควบคุมการเก็บข้อมูลคือผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการประชาสัมพันธ์ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่ง
บอกสัญญาณ(Beacon) แก่นักเที่ยวภายในบริเวณพ้ืนที่สนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ วัดส าคัญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
พ้ืนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย วัดส าคัญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. น าระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ(Beacon) ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีจ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ประเมินหา
คุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
พร้อมทั้งรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือหาคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ 
 3. น าแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน พร้อมเสนอวิธีการใช้
งาน Application เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทดลองใช้งานด้วยตนเองพร้อมประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวผ่าน Application ที่เมนู Assessment 
 4. ปรับปรุงและแก้ไขระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon) ให้ได้คณุภาพระดับดีขึ้นไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  

1.1 ใช้เกณฑ์การประเมินตามหลักระดับคคุณภาพ 5 ระดับ ซึ่งเมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย
แล้ว น าค่าเฉลี่ยที่คค านวณไปเปรียบเทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน จะได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับด ี
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

1.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
1.2.1 น าค่าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหาคค่าเฉลี่ยในแต่

ละหัวข้อ หลังจากนั้นหาคค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน คือ ด้านระบบ (System Quality) และด้านข้อมูล 
(Information Quality) 

1.2.2 น าค่าเฉลี่ยแต่ละหัวข้อมาประเมินกับเกณฑ์วัดผล 5 ระดับข้างต้น 
1.2.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้องแต่ละข้อเพ่ือวิเคราะห์หาความ

เชื่อถือของข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยนักท่องเที่ยว  

2.1 ใช้เกณฑ์การประเมินตามหลักระดับคคุณภาพ 5 ระดับ ซึ่งเมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย
แล้ว น าค่าเฉลี่ยที่ค านวณไปเปรียบเทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน จะได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอในระดบัน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอในระดับน้อยที่สุด 

2.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
2.2.1 น าค่าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ หลังจากนั้นหา

ค่าเฉลี่ยตามกลุ่มตัวอย่าง 
2.2.2 น าค่าเฉลี่ยแต่ละหัวข้อมาประเมินกับเกณฑ์วัดผล 5 ระดับข้างต้น 
2.2.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อเพ่ือวิเคราะห์หาความ

เชื่อถือของข้อมูล 
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2.2.4 หาค่า t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 1. หาค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยายเพ่ืออธิบายข้อมูล   
ต่าง ๆ  

2.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการทดสอบหาค่า (t-
test) น ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธี t-test Dependent คือ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยใช้สูตร 

 

 

เมื่อ     t    แทน การทดสอบความแตกต่างของข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน 
          D    แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

                     N    แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
และหาค่า F-test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 
 3.  การวิเคราะห์ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยน าข้อมูลมาค านวณ 
และใช้สถิติเคราะห์ดังนี้ 
  3.1  

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณแตกต่างกัน 

2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การใช้ระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณแตกต่างกัน  

3. ระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน  

 3.1 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจระบบการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ 

(Beacon) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้ระบบผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ 
Android จากผู้เชี่ยวชาญ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินคุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินคุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
การวิเคราะห์หาคุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่ง

บอกสัญญาณ (Beacon)  โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คน ประเมินคุณภาพของระบบการจัดการสื่อ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีผสานความจริง และเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของ
ระบบการจัดการสื่อการสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  

1. การประเมินด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
2. การประเมินด้านข้อมูล (Information Quality)  โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการ

ทดลองโดยใช้เนื้อหาการค้นหาสถานที่ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ Landmark, restaurant, shop, 
restroom, mass transport, emergency โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของระบบ และด้านข้อมูล จ านวน 3 
คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน แสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของระบบ (System Quality ) ของ
ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จ านวน 3 คน ดังนี้ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)     

1. ระบบสามารถท างานได้ทันทีเมื่อเริ่ม
ใช้งาน 

5 4 5 4.67 0.47 ดีมาก 

2. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
3. ระบบมีความเสถียรในการใช้งาน 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
4. สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับ

ระบบปฏิบัติการได้ 
4 5 4 4.33 0.47 ดี 

5. มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน 
(user friendly) 

4 5 5 4.67 0.47 ดีมาก 

6. มีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ระบบปฏิบัติการบนมือถือ Android 
ได้เป็นอย่างดี 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

7. ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน 
outdoor 

5 4 5 4.67 0.47 ดีมาก 

8. ระบบสามารถ edit เพ่ือเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นได้ 

4 5 5 5.00 0.47 ดีมาก 

9. ประโยชน์เมื่อน าไปใช้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

    4.44 0.21 ดี 
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ (System Quality)  เห็นว่า ภาพรวม
ของคุณภาพระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.44 โดยด้านความสามารถในการท างาน
ร่วมกับระบบปฏิบัติการบนมือถือ Android และระบบสามารถ edit เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนได้ 
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 5.00 รองลงมาระบบสามารถสามารถท างานได้ทันทีเมื่อ
เริ่มใช้งาน มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน (user friendly) มีความเหมาะสมในการใช้งาน 
outdoor อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 ตามล าดับ รองลงมาอยู่ในระดับดี ได้แก่  
มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน ระบบมีความเสถียรในการใช้งาน สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับ
ระบบปฏิบัติการได้ ประโยชน์เมื่อน าไปใช้ส าหรับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.00, 4.00, 
4.33, และ 4.00 ตามล าดับ   
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 
ของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information 
Quality)  

    

1. มีการแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว
ครอบคลุมการใช้งาน 

5 5 4 4.67 0.47 ดีมาก 

2. ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว 

4 4 5 4.37 
0.47 

ดี 

3. การแสดงข้อมูลมีความทันสมัย 5 5 4 4.67 0.47 ดีมาก 
4. การเชื่อมโยงข้อมูลมาจากแหล่งที่มี

ความน่าเชื่อถือ 
5 4 5 4.67 

0.47 
ดีมาก 

5. ผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจในการใช้
งานได้ง่าย 

4 5 4 4.33 
0.47 

ดี 

6. ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 5 4 5 4.67 0.47 ดีมาก 
    4.56 0.47 ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพข้อมูล มีความเห็นว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 4.50  โดยด้านมีการแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุม
การใช้งาน การเชื่อมโยงข้อมูลมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลเป็นประโยชน์แก่  อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 รองลงมาอยู่ในระดับดี ได้แก่  ข้อมูลที่ได้รับมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว และผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 4.33 
   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพระบบ จ านวน 3 คน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จ านวน 3 คน มีผลดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพระบบ (System 
Quality) 

4.44 0.47 ดี 

2. คุณภาพข้อมูล 
(Information Quality) 

4.56 0.47 ดีมาก 

รวม 4.50 0.22 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ และด้านข้อมูล 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า 
ด้านคุณภาพข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.56 และด้านคุณภาพระบบ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.44  
 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บตามแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง จ านวน 400 ชุด  โดยเป็นเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 200 ชุด และนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 200 ชุด ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ    
1. ชาย 86 43.0 
2. หญิง 114 57.0 
อายุ   
1. 16 - 20 ปี 15 7.75 
2. 21 – 30 ปี  56 28.25 
3. 31 – 40 ปี 49 24.5 
4. 41 – 50 ปี 20 9.75 
5. 51 – 60 ปี 36 18.0 
6. มากกว่า 60 ปี 24 11.75 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ภูมิล าเนา   
1. ทวีปยุโรป 93 46.5 
2. ทวีปอเมริกา 21 10.75 
3. ทวีปเอเชีย (ยกเว้นไทย) 39 19.5 
4. ทวีปออสเตรเลีย 47 23.25 
5. ทวีปแอฟริกา 0 0.0 
ระดับการศึกษา   
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 25 12.5 
2. ปริญญาตรี 102 50.75 
3. ปริญญาโท 63 31.75 
4. ปริญญาเอก 10 5 
สถานะการท่องเที่ยว   
1. มาเป็นครั้งแรก  96  48.25 
2. 2 – 3 ครั้ง 86 43.0 
3. มากกว่า 3 ครั้ง 18 8.75 

 
 ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  พบว่า 
นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  114 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 28.25 
รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 24.5 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 18.0 อายุ
มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 11.75  อายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 9.75 และอายุระหว่าง 16- 20 ปี 
ร้อยละ 7.75 ตามล าดับ 
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากทวีปออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมา
เป็นทวีปยุโรป ร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็นทวีปเอเชีย (ยกเว้นไทย) ร้อยละ 19.5 และทวีปอเมริกา 
ร้อยละ 10.75 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.75 
รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 31.75 รองลงมาเป็นต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 12.5 และ
ปริญญาเอก ร้อยละ 5.25 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 48.25 
รองลงมามาท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง ร้อยละ 43.0 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.75  
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ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ    

1. ชาย 63 31.75 
2. หญิง 137 68.25 

อายุ   
1.  16 – 20 ปี 13 6.5 
2. 21 – 30 ปี  84 41.75 
3. 31 – 40 ปี 33 16.5 
4. 41 – 50 ปี 21 10.5 
5. 51 – 60 ปี 36 18 
6. มากกว่า 60 ปี 13 6.75 

ภูมิล าเนา   
1. กรุงเทพมหานคร 57 28.25 
2. ภาคเหนือ 45 22.5 
3. ภาคกลาง 39 19.5 
4. ภาคใต ้ 7 3.75 
5. ภาคตะวันออก 9 4.75 
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 16.25 
7. ภาคตะวันตก 10 5 

ระดับการศึกษา   
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 32 16 
2. ปริญญาตรี 121 60.5 
3. ปริญญาโท 42 21.25 
4. ปริญญาเอก 5 2.25 

สถานะการท่องเที่ยว   
1. มาเป็นครั้งแรก 54 27 
2. 2 – 3 ครั้ง 121 60.5 
3. มากกว่า 3 ครั้ง 25 12.5 

 
ตารางที่  4.5 แสดงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมาเป็น
เพศชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 18 รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 31 – 
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40 ปี ร้อยละ 16.5 อายุระหว่าง 41- 40 ปี ร้อยละ 10.5 อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 6.75 และอายุ
ระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 6.5 

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28.25 
รองลงมาเป็น ภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาเป็นภาคกลาง ร้อยละ 19.5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.25 ภาคตะวันตก ร้อยละ 5 ภาคตะวันออก ร้อยละ 4.75 และ
ภาคใต้ ร้อยละ 3.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 
รองลงมาเป็นต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16 รองลงมาเป็น ปริญญาโท ร้อยละ 21.25 และปริญญา
เอก ร้อยละ 2.25 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 2- 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
60.25 รองลงมาเป็นมาเป็นครั้งแรก ร้อยละ 27 และมากกว่า 3 ครัง้ ร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 
ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ด้านข้อมูล ด้านการบริการ ด้านการรับรู้
ประโยชน์ของการใช้งาน และด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2  

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

 

ปัจจัย  x   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)       
1. ท่านคิดว่า App. ง่ายต่อการใช้งาน 4.29 0.45 มาก 
2. ท่านคิดว่า App. สามารถท างานได้ทันทีเมื่อ

เริ่มใช้งาน 
4.19 0.40 มาก 

3. ท่านคิดว่า App. มีความยืดหยุ่นในโต้ตอบเมื่อ
ค้นหา  

4.14 0.36 มาก 

4. ท่านคิดว่า App. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้
งาน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

5. ท่านคิดว่า App.มีความเสถียรในการใช้งาน 3.35 0.48 ปานกลาง 
6. ท่านคิดว่ามีการเชื่อมต่อบลูทูธกับ

ระบบปฏิบัติการได้ดี 
3.58 0.49 มาก 

7. ท่านคิดว่า App. มีสีสัน และความน่าในการ
ใช้งาน (user friendly) 

4.03 0.21 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.57  
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ปัจจัย  x   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information 
Quality) 

   

1. ท่านคิดว่า App. สามารถแสดงแหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งานตามต้องการ 

4.47 0.50 มาก 

2. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์  

4.40 0.49 มาก 

3. ท่านคิดว่าการแสดงข้อมูลที่ได้รับมีความ
ทันสมัย 

4.17 0.38 มาก 

4. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์การใช้
งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา  

4.33 0.47 มาก 

5. ท่านคิดว่า App. สามารถแสดงข้อมูลได้ทัน
ตามเวลาที่ต้องการ 

4.47 0.50 มาก 

ภาพรวม 4.37 0.48  
ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

   

1. ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว 4.45 0.50 มาก 
2. ท่านคิดว่าอ านวยความสะดวกในการค้นหา

ทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ 
4.39 0.49 มาก 

3. ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ 

4.40 0.50 มาก 

4. ท่านคิดว่าเมื่อใช้งานแล้วสามารถเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมขึ้น 

4.36 0.48 มาก 

5. ท่านคิดว่า App. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการแหล่งท่องเที่ยว 

4.50 0.50 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.40 0.49  
ด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of use) 

   

1. ท่านคิดว่าง่ายที่จะเรียนรู้ในการใช้งานผ่าน 
App. ในโทรศัพท์มือถือ 

4.48 0.50 มาก 

2. การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่จ าเป็นต้องใช้
ความพยายามในการใช้งาน 

4.38 0.49 มาก 

3. ท่านคิดว่าการค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน 
App. สะดวกและชัดเจน 

3.98 0.36 มาก 
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ปัจจัย  x   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
4. ท่านคิดว่าการใช้งาน App. เป็นเรื่องง่าย

ส าหรับท่าน 
4.15 0.41 มาก 

5. ท่านคิดว่าสามารถใช้งานได้ทุกวัย 4.49 0.50 มาก 
ภาพรวม 4.30 0.47  

ภาพรวมทุกด้าน 4.28 0.51 มาก 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.28 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของระบบด้าน App. มี
คุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 รองลงมาเป็น
ด้านง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.29 รองลงมามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ สามารถ
ท างานได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน มีความยืดหยุ่นในโต้ตอบเมื่อค้นหา มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน 
(user friendly) การเชื่อมต่อบลูทูธกับระบบปฏิบัติการได้ดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.19, 4.14, 
4.03, 3.58 ตามล าดับ และมีความเสถียรในการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย  
( x ) เท่ากับ 3.35 
 ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า ด้านการสามารถแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการ
ใช้งานตามต้องการ และสามารถแสดงข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย      
( x ) เท่ากับ 4.47 รองลงมาอยู่ในนระดับมาก ได้แก่ ด้านข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา การแสดงข้อมูลที่ได้รับมีความ
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40, 4.33, 4.17 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 รองลงมาเป็นด้านประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.45 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
สามารถเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ด้านอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานแล้วสามารถเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสถานที่
ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40, 4.39 และ 4.36 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน พบว่า ด้านสามารถใช้งานได้ทุกวัย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.49 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ง่ายที่จะเรียนรู้ในการใช้
งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือ การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามใน
การใช้งาน การใช้งาน App. เป็นเรื่องง่ายส าหรับท่าน และ การค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน App. 
สะดวกและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.48, 4.38, 4.15 และ 3.98 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

 

ปัจจัย  x   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)       
1. ท่านคิดว่า App. ง่ายต่อการใช้งาน 4.16 0.45 มาก 
2. ท่านคิดว่า App. สามารถท างานได้ทันทีเมื่อ

เริ่มใช้งาน 
4.13 0.42 มาก 

3. ท่านคิดว่า App. มีความยืดหยุ่นในโต้ตอบเมื่อ
ค้นหา  

4.05 0.40 มาก 

4. ท่านคิดว่า App. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้
งาน 

4.51 0.58 มากที่สุด 

5. ท่านคิดว่า App.มีความเสถียรในการใช้งาน 3.41 0.49 ปานกลาง 
6. ท่านคิดว่ามีการเชื่อมต่อบลูทูธกับ

ระบบปฏิบัติการได้ดี 
3.56 0.50 มาก 

7. ท่านคิดว่า App. มีสีสัน และความน่าในการ
ใช้งาน (user friendly) 

4.08 0.30 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.55  
ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information 
Quality) 

   

1. ท่านคิดว่า App. สามารถแสดงแหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งานตามต้องการ 

4.38 0.49 มาก 

2. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์  

4.34 0.47 มาก 

3. ท่านคิดว่าการแสดงข้อมูลที่ได้รับมีความ
ทันสมัย 

4.13 0.35 มาก 

4. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์การใช้
งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา  

4.23 0.43 มาก 

5. ท่านคิดว่า App. สามารถแสดงข้อมูลได้ทัน
ตามเวลาทีต่้องการ 

4.40 0.49 มาก 

ภาพรวม 4.30 0.33  
ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

   

1. ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว 4.26 0.44 มาก 
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ปัจจัย  x   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
2. ท่านคิดว่าอ านวยความสะดวกในการค้นหา

ทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ 
4.27 0.47 มาก 

3. ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ 

4.20 0.40 มาก 

4. ท่านคิดว่าเมื่อใช้งานแล้วสามารถเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมขึ้น 

4.22 0.41 มาก 

5. ท่านคิดว่า App. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการแหล่งท่องเที่ยว 

4.30 0.50 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.40  
ด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of use) 

   

1. ท่านคิดว่าสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้งาน
ผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือได้ทุกวัย 

4.32 0.47 มาก 

2. การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่จ าเป็นต้องใช้
ความพยายามในการใช้งาน 

4.36 0.49 มาก 

3. ท่านคิดว่าการค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน 
App. สะดวกและชัดเจน 

4.05 0.46 มาก 

4. ท่านคิดว่าการใช้งาน App. เป็นเรื่องง่าย
ส าหรับท่าน 

4.13 0.39 มาก 

5. ท่านคิดว่าสามารถใช้งานได้ทุกวัย 4.17 0.57 มาก 
ภาพรวม 4.20 0.45  

ภาพรวมทุกด้าน 4.19 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่  4.6 แสดงผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มีต่ อระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.19 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของระบบด้าน App. มี
คุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.51 รองลงมาเป็น
ด้านง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.16 รองลงมามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ สามารถ
ท างานได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน มีความยืดหยุ่นในโต้ตอบเมื่อค้นหา มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน 
(user friendly) การเชื่อมต่อบลูทูธกับระบบปฏิบัติการได้ดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.13, 4.14, 
4.13, 3.56 ตามล าดับ และมีความเสถียรในการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย  
( x ) เท่ากับ 3.41 
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 ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า ด้านสามารถแสดงข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ต้องการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถแสดงแหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งานตามต้องการ ด้านข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ข้อมูลที่
ได้รับเป็นประโยชน์การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา การแสดงข้อมูลที่ได้รับมีความทันสมัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40, 4.38, 4.34, 4.13 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.30 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
อ านวยความสะดวกในการค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว     
ด้านอ านวยความสะดวกในการค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานแล้วสามารถ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมขึ้ น และเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27, 4.26, 4.22 และ 4.20 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน พบว่า ด้านการโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.36 รองลงมา
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ง่ายที่จะเรียนรู้ในการใช้งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือ  การใช้งาน App. 
เป็นเรื่องง่ายส าหรับท่าน สามารถใช้งานได้ทุกวัย และการค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน App. สะดวก
และชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.32, 4.17, 4.13 และ 4.05 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4.8 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
 

รายการประเมิน x   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4.28 0.50 มาก 
2. นักท่องเที่ยวชาวไทย 4.19 0.46  มาก 

รวม 4.23 0.48 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.23 โดยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม  ( x ) เท่ากับ 4.29 และของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยค่าเฉลี่ยรวม ( x ) เท่ากับ 4.19 
 
 
 



78 
 

5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปนักท่องเที่ยวที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้
ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon)  
  
 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
ที่มี 2 กลุ่ม และจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance : ANOVA) 
 สมมติฐานที่ 1 เพศต่างกันมีความพึงพอใจในระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้
ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon)  แสดงผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ระบบประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัย ตัวแปร x   S.D. การทดสอบ t-test 
    t df Sig. 
ด้านคุณภาพของระบบ ชาย 

หญิง 
3.987 
4.012 

0.034 
0.026 

-1.415 398 0.078 

ด้านคุณภาพของข้อมูล ชาย 
หญิง 

4.336 
4.329 

0.062 
0.264 

0.378 398 0.352 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของ
การใช้งาน 

ชาย 
หญิง 

4.444 
4.291 

0.444 
0.033 

7.375 276 9.606 

ด้านการรับรู้ต่อความง่ายใน
การใช้งาน 

ชาย 
หญิง 

4.288 
4.239 

0.050 
0.048 

2.112* 306 0.017 

ภาพรวม ชาย 
หญิง 

4.264 
4.218 

0.016 
0.010 

3.709** 261 0.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ จ าแนกตามเพศ สรุปได้ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวเพศชายมีความพึงพอใจต่อระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.264 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.288 และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านคุณภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.987 



79 
 

2. นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีมีความพึงพอใจต่อระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.218 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.329 และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านคุณภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.012 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงที่มีต่อการใช้
ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) พบว่า ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของระบบ ด้านการรับรู้และประโยชน์ของการใช้งานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
 สมมติฐานที่ 2 อายุต่างกันความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ระบบประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณแตกต่างกัน 
 
ตารางที่  4.10 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่มีต่อการใช้ระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ จ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยด้าน แบ่งกลุ่ม SS Df. MS F Sig. 
ด้านคุณภาพของระบบ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.437 
10.353 
10.790 

5 
394 

0.875 
0.026 

3.331 0.005** 

ด้านคุณภาพของข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.638 
21.459 
28.097 

5 
394 

1.327 
0.054 

24.375 2.16 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของ
การใช้งาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.118 
11.595 
15.713 

5 
394 

0.823 
0.029 

27.98 2.85 

ด้านการรับรู้ต่อความง่ายใน
การใช้งาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.444 
19.400 
19.854 

5 
394 

0.089 
0.044 

1.824 0.106 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.321 
12.709 
16.030 

5 
394 

 

0.644 
0.032 

20.59 2.8 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้
ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ จ าแนกตามอายุ  ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
คุณภาพของระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง “ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ 

(Baecon) ” เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แบ่งออกเป็นสอง
ส่วนหลัก คือ โปรแกรมจัดการข้อมูลท่องเที่ยว และโปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว โดยใช้กับ
ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือประเภท Android  ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เชียวชาญจ านวน 6 คน ในระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.50  
(ระดับคุณภาพดีมาก ) และจากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 
200 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 200 คน ได้ระดับความพึงพอใจที่ 4.28 (ระดับคุณภาพ
ดี) และ 4.219 (ระดับคุณภาพดี) ตามล าดับ ซึ่งน ามาสรุปผล อภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพด้านระบบ (System Quality)  เห็นว่า 
ภาพรวมของคุณภาพระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.44 โดยด้านความสามารถใน
การท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการบนมือถือ Android และระบบสามารถ edit เพ่ือเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนได้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 5.00 รองลงมาระบบสามารถสามารถ
ท างานได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน (user friendly) มีความเหมาะสมใน
การใช้งาน outdoor อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 ตามล าดับ รองลงมาอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่  มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน ระบบมีความเสถียรในการใช้งาน  สามารถ
เชื่อมต่อบลูทูธกับระบบปฏิบัติการได้ ประโยชน์เมื่อน าไปใช้ส าหรับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 4.00, 4.00, 4.33, และ 4.00 ตามล าดับ   
 1.2 ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพข้อมูล มีความเห็นว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย  
( x ) เท่ากับ 4.50 โดยด้านมีการแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งาน การเชื่อมโยง
ข้อมูลมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย         
( x ) เท่ากับ 4.67 รองลงมาอยู่ในระดับดี ได้แก่  ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับ
นักท่องเที่ยว และผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  ( x ) 
เท่ากับ 4.33 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน  114 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 28.25 รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อย
ละ 24.5 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 18.0 อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 11.75  อายุระหว่าง 41 
– 50 ปี ร้อยละ 9.75 และอายุระหว่าง 16- 20 ปี ร้อยละ 7.75 ตามล าดับ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากทวีปออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 23.25 
รองลงมาเป็นทวีปยุโรป ร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็นทวีปเอเชีย (ยกเว้นไทย) ร้อยละ 19.5 และทวีป
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อเมริกา ร้อยละ 10.75 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 50.75 รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 31.75 รองลงมาเป็นต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
12.5 และปริญญาเอก ร้อยละ 5.25 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อย
ละ 48.25 รองลงมามาท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง ร้อยละ 43.0 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.75  

ด้านนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.25 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 18 รองลงมา
เป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 16.5 อายุระหว่าง 41- 40 ปี ร้อยละ 10.5 อายุมากกว่า 60 ปี 
ร้อยละ 6.75 และอายุระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 6.5 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิด
เป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาเป็น ภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาเป็นภาคกลาง ร้อยละ 
19.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.25 ภาคตะวันตก ร้อยละ 5 ภาคตะวันออก ร้อยละ 4.75 
และภาคใต้ ร้อยละ 3.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 
รองลงมาเป็นต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16 รองลงมาเป็น ปริญญาโท ร้อยละ 21.25 และปริญญา
เอก ร้อยละ 2.25 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 2- 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
60.25 รองลงมาเป็นมาเป็นครั้งแรก ร้อยละ 27 และมากกว่า 3 ครั้ง ร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 

1.4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.28  

ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบด้าน App. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 รองลงมาเป็นด้านง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 4.29 รองลงมามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ สามารถท างานได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน มีความ
ยืดหยุ่นในโต้ตอบเมื่อค้นหา มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน (user friendly) การเชื่อมต่อบลูทูธ
กับระบบปฏิบัติการได้ดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.19, 4.14, 4.03, 3.58 ตามล าดับ และมีความ
เสถียรในการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.35 

ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า ด้านการสามารถแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว
ครอบคลุมการใช้งานตามต้องการ และสามารถแสดงข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย      ( x ) เท่ากับ 4.47 รองลงมาอยู่ในนระดับมาก ได้แก่ ด้านข้อมูลที่ได้รับมีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา การแสดงข้อมูล
ที่ได้รับมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40, 4.33, 4.17 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
แหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 รองลงมาเป็นด้านประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.45 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
สามารถเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ด้านอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานแล้วสามารถเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสถานที่
ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40, 4.39 และ 4.36 ตามล าดับ 
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ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน พบว่า ด้านสามารถใช้งานได้ทุกวัย อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.49 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ง่ายที่จะเรียนรู้ในการ
ใช้งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือ การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามใน
การใช้งาน การใช้งาน App. เป็นเรื่องง่ายส าหรับท่าน และ การค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน App. 
สะดวกและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.48, 4.38, 4.15 และ 3.98 ตามล าดับ  

1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.19  

ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบด้าน App. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.51 รองลงมาเป็นด้านง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 4.16 รองลงมามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ สามารถท างานได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน มีความ
ยืดหยุ่นในโต้ตอบเมื่อค้นหา มีสีสัน และความน่าในการใช้งาน (user friendly) การเชื่อมต่อบลูทูธ
กับระบบปฏิบัติการได้ดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.13, 4.14, 4.13, 3.56 ตามล าดับ และมีความ
เสถียรในการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.41 

ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า ด้านสามารถแสดงข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ต้องการ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถแสดง
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งานตามต้องการ ด้านข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา การแสดงข้อมูลที่ได้รับมีความ
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40, 4.38, 4.34, 4.13 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
แหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.30 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านอ านวยความสะดวกในการค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว  
ด้านอ านวยความสะดวกในการค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานแล้วสามารถ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27, 4.26, 4.22 และ 4.20 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน พบว่า ด้านการโต้ตอบกับระบบใน 
App. ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  x ) เท่ากับ 4.36 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ง่ายที่จะเรียนรู้ในการใช้งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือ  การใช้
งาน App. เป็นเรื่องง่ายส าหรับท่าน สามารถใช้งานได้ทุกวัย และการค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน 
App. สะดวกและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.32, 4.17, 4.13 และ 4.05 ตามล าดับ  
 1.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปนักท่องเที่ยวที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) พบว่า 
นักท่องเที่ยวเพศชายมีความพึงพอใจต่อระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 
4.264 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้
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งาน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.288 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านคุณภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ย 
( x ) เท่ากับ 3.987 

นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีมีความพึงพอใจต่อระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.218 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.329 และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านคุณภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.012 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงที่มีต่อการ
ใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) พบว่า ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของระบบ ด้านการรับรู้และประโยชน์ของการใช้งานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ระบบประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ จ าแนกตามอายุ  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของระบบแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
2. การอภิปรายผล 

ผลสรุปการวิจัยเรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon)  ข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการประเมินคุณภาพของระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่ง
บอกสัญญาณ (Beacon) โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จ าแนกเป็นด้านคุณภาพของระบบ 
(System Quality ) และด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) รวม 6 คน พบว่า ด้าน
คุณภาพของระบบภาพรวม มีค่าเท่ากับ 4.44 (S.D. = 0.21) ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 4.67 (S.D. = 0.47) ได้แก่ ระบบสามารถท างานได้ทันที  มีสีสัน 
น่าใช้งาน ท างานภายใต้ระบบ Android ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน outdoor ได้ และสามารถ 
edit เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวในระบบได้  เมื่อพิจารณาผลการประเมินได้ที่รับพบว่าข้อค าถามอ่ืนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 4.00 (S.D. = 0.00) ด้วยเหตุผลที่ว่า ระบบการท างานจะเสถียรได้ต่อเมื่อ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือสัญญาณ wifi มีก าลังแรงเพียงพอในการเชื่อมต่อกับตัว Beacon ซึ่ง
เป็นบลูทูธตัวจับสัญญาณผ่านโปรแกรม และจะท าการแสดงผลให้นักท่องเที่ยวทันที นอกจากนั้น 
โปรแกรมระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือประเภท 
Android จึงควรพัฒนาให้สามารถใช้บนโทรศัพท์มือถือระบบ ios แม้ปริมาณจ านวนผู้ใช้งานบน
ระบบ Android จะมีจ านวนมากกว่า เมื่อติดตั้ง App. และเชื่อมต่อไปยัง Beacon ซึ่งติดตั้งอยู่
บริเวณที่ก าหนดแล้วจะท างานทันทีเนื่องจากไม่ได้ต้องเชื่อมต่อ GPS สอดคล้องกับงานวิจัยของ Y. 
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Wang, Qingyu Yang, Guangrui Zhang, Peng Zhang (2016) ซึ่งพบว่าตัวบ่งบอกสัญญาณซึ่งใช้
การส่งข้อมูลไร้สายผ่านบลูทูธมาใช้แทนซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนเนื่องจากตัวบ่งบอกสัญญาณมีราคา
ถูกและเมื่อน ามาใช้ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปก็จะสามารถน าข้อมูลซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างตัวรับสัญญาณ
หรือก็คือโทรศัพท์มือกับตัวส่งสัญญาณหรือก็คือตัวบ่งบอกสัญญาณมาค านวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
ระบุต าแหน่งของผู้ใช้ได้  

  การประเมินด้านคุณภาพข้อมูล (Information System) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 4.50 โดยด้านมีการแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งาน 
การเชื่อมโยงข้อมูลมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 รองลงมาอยู่ในระดับดี ได้แก่  ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ส าหรับนักท่องเที่ยว และผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย      
( x ) เท่ากับ 4.33  ซึ่ง G. Vavoula และคณะ (2015) ระบุว่า การใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณระบุ
ต าแหน่งภายในอาคารและน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ภายในปราสาทผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
เมื่อผู้ใช้อยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการเดินเที่ยวชมปราสาท
ของนักท่องเที่ยว ในส่วนขนองการประเมินด้านคุณภาพของข้อมูลซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควร
เพ่ิมเติมได้แก่ เรื่องความครบถ้วนของแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวซึ่งควรเพ่ิมเติมรายการอ่ืน ๆ ให้มากขึ้น
เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวแม้ข้อมูลทั้ง 6 รายการที่ก าหนดให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้ทันทีจะ
สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ควรพิจารณารายการอ่ืน ๆ หรือปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
รองลงมาเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
และต่ าสุดอายุระหว่าง 16- 20 ปี โดยส่วนใหญ่มาจากทวีปออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 23.25 
รองลงมาเป็นทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา ผู้ที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาโท ต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาเอก ตามล าดับ เคยมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อย
ละ 48.25 มาท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง ร้อยละ 43.0 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.75 จากข้อมูล
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยุโรป เอเชีย และอเมริกา เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ
บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สรรเพชญ ภมรินทร์ และอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ นักวิจัยจาก 
ททท. ได้ท าการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ระหว่างปี 2550-2558 พบกว่า 60% ของนักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทย เพ่ิงเคยมาเป็นครั้งแรก 
(first visit)  นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่นิยมชมแสงสีเสียงยามค่ าของกรุงเทพฯ และสถานที่ส่วน
ใหญ่ที่เดินทางไปท่องเที่ยว คือ ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่เป็นหลักเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนนิยม
การด าน้ า ดูปะการัง บริการนวดสปา/แผนไทย อาหารไทย และชมแสงสียามค่ ามากกว่าการ
ท่องเที่ยวในลักษณะการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์หรือโบราณสถาน ขณะที่ชาวยุโรปชอบ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประจ าประเทศไทย 
ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า) ส ารวจพบว่าไทยเป็นสถานที่
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ท่องเที่ยวอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับอังกฤษและออสเตรเลีย เนื่องจากนิยมสัมผัส
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น การท่องเที่ยวทางทะเล และ        
วัดวาอาราม และอาหารไทย สอดคล้องกับ นรพล เกตุทัต (2557) ที่พบว่า  พบว่าแรงจูงใจ 3 ปัจจัย
แรกที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความส าคัญมากที่สุดคือ แรงจูงใจเพ่ือไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
รองลงมาคือแรงจูงใจเพ่ือไปในที่ที่ไม่เคยไป และแรงจูงใจเพ่ือพบเห็นสิ่งใหม่ๆ ส าหรับการแบ่งส่วน
ตลาดพบว่า สามารถแบ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้เป็น 2 กลุ่มโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 1 สนใจใน
ปัจจัย เพ่ือไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พักผ่อนและอยากพบเจอคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปกลุ่มที่ 2 สนใจในปัจจัย เพ่ือไปในที่ที่ไม่เคยไป หลบหลีกความซ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
และอยากพบเจอคนท้องถิ่น 

ด้านนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  รองลงมาเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี  รองลงมาอายุระหว่าง 51 – 60 ปี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ทวี
วงศโ์อฬาร (2552 ) ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี 
สถานภาพโสด ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นภาคเหนือ  ภาคกลาง   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี  เคยมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 2- 3 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมา
เป็นมาเป็นครั้งแรก ร้อยละ 27 และมากกว่า 3 ครั้ง ร้อยละ 12.5 ตามล าดับ สอดคล้องกับเอยู
โพลซึ่งส ารวจพบว่า คนกรุงเทพมหานครจะนิยมท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนและผ่อนคลายความตึงเครียด
ในวันหยุดโดยมักจะไปท่องเที่ยวด้วยตนเองกับครอบครัวและชอบท่องเที่ยวในประเทศมากกว่า โดย
สถานทีท่่องเที่ยวที่นิยมได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โบราณสถานต่าง ๆ แหล่งช้อปปิ้ง 

 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อการ
ทดลองใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) ผ่าน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของระบบ 
ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน และด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้

งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.28 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของระบบด้าน 
App. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 ง่ายต่อ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.29 ส าหรับค่าที่มีระดับปานกลางได้แก่ ความเสถียรในการใช้
งาน  มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.35 ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบการกระจายสัญญาณของผู้ให้บริการ 
และปริมาณของบลูทูธที่ท าการติดตั้งอยู่ในขอบเขตจ ากัด ในด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า สามารถ
แสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้งานตามต้องการ และสามารถแสดงข้อมูลได้ทันตาม

เวลาที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.47  ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา V. Mladenovic  และ
คณะ (2012) ที่วิจัยพบว่า การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว 
โดยเปลี่ยนการน าเสนอจากรูปแบบเดิมที่สื่อประชาสัมพันธ์จะถูกจัดแสดงไว้ตามสถานที่ต่าง  ๆ ใน
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รูปแบบของป้ายโฆษณาหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ซึ่งยากต่อการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา มาเป็นการ
น าเสนอในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ GPS เป็นตัวบอกต าแหน่งของผู้ใช้และน าเสนอข้อมูล
ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ไปถึง  ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ด้านเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50  
ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ด้านสามารถเพ่ิมประโยชน์ในการใช้งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ 
ด้านอ านวยความสะดวกในการค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานแล้วสามารถ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับเอยูโพลที่ส ารวจพบว่า
นักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง นันทพร  อดิเรกโชติกุล, 
และเกศรินทร์  โชคเพ่ิมพูน ( 2561) พบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อนักท่องเที่ยวทราบข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวจากคนในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ทาง
อินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2) นักท่องเที่ยวมีความต้องการเนื้อด้านเส้นทางการเดินทางสูงสุด โดย
ต้องการให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ 3) ด้านสภาพปัจจุบันของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า มี
การเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ น้อยมาก และขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งขาดข้อมูลในเรื่องของที่ระลึก ส าหรับแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
พบว่า ชุมชนต้องการให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และเพ่ิมเนื้อหาด้านข้อมูลของแหล่อง
ท่องเที่ยว และของที่ระลึกควรจัดให้มีเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอ
เอกลักษณ์ของแหล่องท่องเที่ยว  ด้านปัจจัยการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน พบว่า นักท่องเที่ยว

เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ทุกวัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.49  ง่ายที่จะเรียนรู้
ในการใช้งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือ การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่จ าเป็นต้องใช้ความ
พยายามในการใช้งาน การใช้งาน App. เป็นเรื่องง่ายส าหรับท่าน และ การค้นหาสถานที่ที่ต้องการ
ใน App. สะดวกและชัดเจน สอดคล้องกับ อานนท์ หวังสว่างกุล (2557)  ที่พบว่านักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้บริการของบริษัททัวร์จะมีแนวโน้มการใช้งานสื่อออนไลน์เพ่ือค้นหาข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารมากมากกว่าด้านอ่ืน แต่กลับพบว่านักท่องเที่ย วอิสระ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น
จ าเป็นที่จะต้องน าเสนอให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละประเภท  

สรุปการวิจัยเรื่องระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ  
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ การออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ส าหรับนักท่องเที่ยวให้โหลดผ่าน Playstore เพ่ือเป็น 
Guidebook แก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในจุดที่ติดตั้ง  Beacon เชื่อม
ต่อไปยังโทรศัพท์มือถือและแสดงผลให้นักท่องเที่ยวได้ทันทีในแหล่งต่าง ๆ ใกล้เคียง ได้แก่ สถานที่
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ท่องเที่ยวใกล้เคียง ร้านอาหาร สถานีต ารวจใกล้เคียง ห้องน้ า ร้านค้า ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในการทดลองใช้งานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
3. ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินจากแบบประเมินด้านคุณภาพและความพึงพอใจสามารถสรุปรายการที่ควร
น ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบให้สามารถรองรับบนระบบปฏิบัติการ iOs หรือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย 

2. ทดสอบการใช้งานระบบผ่านโทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพ่ิมขึ้น โดยติดต้ังตัวบ่ง
บอกสัญญาณให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

3. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือจัดหางบประมาณ
สนับสนุนติดตั้งระบบเพื่อเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการค้นหาพ้ืนที่ใกล้เคียง
ที่ต้องการ 

4. ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเพ่ิมขอบเขตการค้นหาสถานที่มากขึ้น 
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แบบสอบถามประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)  
เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

(The Public Relations and Tourism Promotion system using Beacon) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
ค าชี้แจง :  

1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
เกี่ยวกับคุณภาพของระบบ (System Quality ) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
ที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการวิจัยเท่านั้น ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาออกแบบระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ   
ค าตอบที่ได้จะถือว่าเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  

2. ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อคุณภาพด้าน
คุณภาพของระบบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

  5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 
มาก

ที่สุด (5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ระบบสามารถท างานได้ทันที
เมื่อเริ่มใช้งาน 

     

2. มีคุณภาพน่าสนใจ ชวนให้ใช้
งาน 

     

3. ระบบมีความเสถียรในการใช้
งาน 

     

4. สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับ
ระบบปฏิบัติการได้ 

     

5. มีสีสัน และความน่าในการใช้
งาน (user friendly) 

     

6. มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับระบบปฏิบัติการบนมือ
ถือ Android ได้เป็นอย่างดี 

     

7. ความเหมาะสมในการน าไปใช้
งาน outdoor 

     

8. ระบบสามารถ edit เพ่ือเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ 

     

9. ประโยชน์เมื่อน าไปใช้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

     

 

ท่านมีค าแนะน าในการปรับปรุงพัฒนาออกแบบระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality)  
เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

(The Public Relations and Tourism Promotion system using Beacon) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
ค าชี้แจง :  

1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ( Information Quality ) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัยเท่านั้น ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาออกแบบระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ ค าตอบที่ได้จะถือว่าเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  

2. ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อคุณภาพ
ด้านคุณภาพของข้อมูล มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

  5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับคุณภาพ 
มาก

ที่สุด (5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีการแสดงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว
ครอบคลุมการใช้งาน 

     

2. ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว 

     

3. การแสดงข้อมูลมีความทันสมัย      
4. การเชื่อมโยงข้อมูลมาจากแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือ 

     

5. ผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจในการใช้
งานได้ง่าย 

     

6.ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว      
 

ท่านมีค าแนะน าในการปรับปรุงพัฒนาออกแบบระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

(The Public Relations and Tourism Promotion system using Beacon) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
ค าชี้แจง :  

1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้ทดลองใช้ระบบประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการวิจัยเท่านั้น ค าตอบ
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและออกแบบระบบประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น   ค าตอบที่ได้จะถือว่าเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน  
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ข้อมูลแสดงความคิดเห็นต่อระบบ ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตาม
ความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อการใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon)  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย     หญิง 

2. อายุ 
 16 – 20 ปี    21 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี    41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี    มากกว่า 60 ปี 

3. ภูมิล าเนา 
 ทวีปยุโรป    ทวีปอเมริกา 
 ทวีปเอเชีย (ยกเว้นไทย)  ทวีปออสเตรเลีย 
 ทวีปแอฟริกา     

4. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

 
5. สถานการณ์ท่องเที่ยว 

 มาเป็นครั้งแรก 
 2 – 3 ครั้ง 
 มากกว่า 3 ครั้ง 
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ตอนที่ 2 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยท าเครื่องหมาย  ตรงกับความคิดเห็นหลังทดลองใช้งาน  

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก

ที่สุด (5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านคุณภาพของระบบ (System 
Quality) 

     

ท่านคิดว่า App. ง่ายต่อการใช้งาน      
ท่านคิดว่า App. สามารถท างานได้ทันที
เมื่อเริ่มใช้งาน 

     

ท่านคิดว่า App. มีความยืดหยุ่นใน
โต้ตอบเมื่อค้นหา 

     

ท่านคิดว่า App. มีคุณภาพน่าสนใจ 
ชวนให้ใช้งาน 

     

ท่านคิดว่า App.มีความเสถียรในการใช้
งาน 

     

ท่านคิดว่ามีการเชื่อมต่อบลูทูธกับ
ระบบปฏิบัติการได้ดี 

     

ท่านคิดว่า App. มีสีสัน และความน่าใน
การใช้งาน (user friendly) 

     

ด้านคุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) 

     

ท่านคิดว่า App. สามารถแสดง
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้
งานตามต้องการ 

     

ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับมีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     

ท่านคิดว่าการแสดงข้อมูลที่ได้รับมี
ความทันสมัย 

     

ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์
การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา 

 

     

ท่านคิดว่า App. สามารถแสดงข้อมูล
ได้ทันตามเวลาที่ต้องการ 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก

ที่สุด (5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

     

ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว 

     

ท่านคิดว่าอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์มือถือ 

     

ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมประโยชน์ในการ
ใช้งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ 

     

ท่านคิดว่าเมื่อใช้งานแล้วสามารถเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ 
ใกล้เคียงได้เพ่ิมข้ึน 

     

ท่านคิดว่า App. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการแหล่งท่องเที่ยว 

     

ด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of use) 

     

ท่านคิดว่าสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้
งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือได้ทุก
วัย 

     

การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการใช้
งาน 

     

ท่านคิดว่าการค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน 
App. สะดวกและชัดเจน 

     

ท่านคิดว่าการใช้งาน App. เป็นเรื่อง
ง่ายส าหรับท่าน 

     

ท่านคิดว่าสามารถใช้งานได้ทุกวัย      
ท่านมีค าแนะน าในการปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon) อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
เรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 

(The Public Relations and Tourism Promotion system using Beacon) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
ค าชี้แจง :  

1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้ทดลองใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัย
มีวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการวิจัยเท่านั้น ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและออกแบบระบบประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ค าตอบ
ที่ได้จะถือว่าเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน  
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ข้อมูลแสดงความคิดเห็นต่อระบบ ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตาม
ความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อการใช้ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon)  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 



105 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย     หญิง 

2. อายุ 
 16 – 20 ปี    21 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี    41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี    มากกว่า 60 ปี 

3. ภูมิล าเนา 
 กรุงเทพมหานคร   ภาคเหนือ 
 ภาคกลาง    ภาคใต้ 
 ภาคตะวันออก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันตก 
    

4. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

 
5. สถานการณ์ท่องเที่ยว 

 มาเป็นครั้งแรก 
 2 – 3 ครั้ง 
 มากกว่า 3 ครั้ง 
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ตอนที่ 2 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยท าเครื่องหมาย  ตรงกับความคิดเห็นหลังทดลองใช้งาน  

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก

ที่สุด (5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านคุณภาพของระบบ (System 
Quality) 

     

ท่านคิดว่า App. ง่ายต่อการใช้งาน      
ท่านคิดว่า App. สามารถท างานได้ทันที
เมื่อเริ่มใช้งาน 

     

ท่านคิดว่า App. มีความยืดหยุ่นใน
โต้ตอบเมื่อค้นหา 

     

ท่านคิดว่า App. มีคุณภาพน่าสนใจ 
ชวนให้ใช้งาน 

     

ท่านคิดว่า App.มีความเสถียรในการใช้
งาน 

     

ท่านคิดว่ามีการเชื่อมต่อบลูทูธกับ
ระบบปฏิบัติการได้ดี 

     

ท่านคิดว่า App. มีสีสัน และความน่าใน
การใช้งาน (user friendly) 

     

ด้านคุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) 

     

ท่านคิดว่า App. สามารถแสดง
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมการใช้
งานตามต้องการ 

     

ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับมีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     

ท่านคิดว่าการแสดงข้อมูลที่ได้รับมี
ความทันสมัย 

     

ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์
การใช้งานตามวัตถุประสงค์การค้นหา 

 

     

ท่านคิดว่า App. สามารถแสดงข้อมูล
ได้ทันตามเวลาที่ต้องการ 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก

ที่สุด (5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

     

ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว 

     

ท่านคิดว่าอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาทันทีด้วยการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์มือถือ 

     

ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมประโยชน์ในการ
ใช้งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ 

     

ท่านคิดว่าเมื่อใช้งานแล้วสามารถเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ 
ใกล้เคียงได้เพ่ิมข้ึน 

     

ท่านคิดว่า App. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการแหล่งท่องเที่ยว 

     

ด้านการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of use) 

     

ท่านคิดว่าสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้
งานผ่าน App. ในโทรศัพท์มือถือได้ทุก
วัย 

     

การโต้ตอบกับระบบใน App. ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการใช้
งาน 

     

ท่านคิดว่าการค้นหาสถานที่ที่ต้องการใน 
App. สะดวกและชัดเจน 

     

ท่านคิดว่าการใช้งาน App. เป็นเรื่อง
ง่ายส าหรับท่าน 

     

ท่านคิดว่าสามารถใช้งานได้ทุกวัย      
ท่านมีค าแนะน าในการปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอก
สัญญาณ (Beacon) อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการใช้งานระบบการจัดการสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีผสานความจริง 
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วิธีการใช้งาน 

ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
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ระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon) 
ประกอบด้วย 2 โปรแกรมคือ 
1. โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว  
2. โปรแกรมจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว 

 
โปรแกรมจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์มีหน้าที่จัดการข้อมูลสถานที่ติดตั้ง
ตัวบ่งบอกสัญญาณและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ได้จากโปรแกรมนี้ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูล และส่งต่อข้อมูลไปยังโปรแกรม
น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในรูปแบบโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมุลสถานที่ท่องเที่ยวได้จากโปรแกรมนี้ และเม่ือผู้ใช้งานอยู่
ในรัศมีของตัวบ่งบอกสัญญาณ โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวจะแสดงข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวในบริเวณนั้นแก่ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ แสดงในรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของโปรแกรมในระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่ง

บอกสัญญาณ 

1. โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว 
คือ โปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีหน้าที่น าเสนอข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 หัวข้อด้วยกันคือ 
1. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
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2 ร้านอาหารในท้องถิ่น 
3 ร้านค้าในท้องถิ่น 
4 ห้องน้ าและบริการนักท่องเที่ยว 
5 ระบบขนส่ง 
6 หน่วยบริการฉุกเฉิน 

รูปแบบการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว 
ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวได้บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามหัวข้อข้างต้นโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ (แสดงในรูปที่ 2) 
1. เลือกเมนูลักษณะการแสดงผลข้อมูล 
2. เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการดูข้อมูล 
3. ดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

 

รูปที่ 2 แสดงวิธีการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามล าดับขั้น 
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1.1.1. ลักษณะการแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในโปรแกรมน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ 

1. กดดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดด้วยตนเองจากเมนู All 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ทันทีเมื่อติดตั้งโปรแกรม โดยกดเลือกเมนู  All จะปรากฏ 6 

หัวข้อข้างต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเพ่ือเข้าถึงข้อมูลในหัวข้อที่สนใจได้ ดังที่แสดงในรูปที่ 3 

      
รูปที่ 3 แสดงภาพหน้าจอเมื่อกดเลือกเมนู All จะปรากฏหัวข้อหลักจ านวน 6 หัวข้อ 

 

2. ดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในรัศมีโดยรอบด้วยการใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ 
Beaconผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้จากการเปิดใช้งานตัวบ่งบอกสัญญาณ
(Beacon) ผ่านระบบการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ เมื่อเปิดโปรแกรมให้เลือกเมนู Beacon โปรแกรมจะ
แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในรัศมีการส่งสัญญาณของบลูทูธระหว่างโทรศัพท์ของผู้ใช้งานกับตัว
บ่งบอกสัญญาณท่ีติดอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนั่นๆ แสดงในรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ภาพหน้าจอเมื่อกดเมนู Beacon แสดงลิสต์รายการแหล่งท่องเที่ยวเรียงล าดับ

ใกล้ไกล 

นอกนั้นโปรแกรมยังแสดงการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในรัศมีของตัวบ่งบอกสัญญาณ

โดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 5 แสดงการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

 
รูปที่ 5 แสดงการแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในรัศมีของตัวบ่งบอก

สัญญาณ 



114 
 

1.2  รายละเอียดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เมื่อผู้ใช้งานกดเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกน าเสนอในโปรแกรมทั้งจากกดดูด้วยตนเอง

และจากตัวบ่งบอกสัญญาณ โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่าง  

ๆของข้อมูลดังต่อไปนี้ (แสดงในรูปที่ 6) 

1. ชื่อสถานที่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. รายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. รูปภาพสถานที่ 
4. แผ่นที่แสดงต าแหน่งที่ตั้ง (เชื่อมต่อไปยัง Google Map) 

 

 

รูปที่ 6 แสดงแผนภาพอธิบายส่วนประกอบของหน้าแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบน

โปรแกรมน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
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2. โปรแกรมจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว  
คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว โดยมีความสามารถในการจัดการ

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. แสดงรายการสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon  
2. เพ่ิมรายการสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon และข้อมูลรายละเอียดสถานที่ 
3. ลบและแก้ไขข้อมูลสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon 

 
2.1. วิธีการเพิ่มข้อมูลสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon และข้อมูลรายละเอียด

สถานที ่
ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวได้ผ่านทางเว็บไซต์  

http://codesmash.co.th/beacon เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ในเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลรายการสถานที่
ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล หมวดหมู่สถานที่ ชื่อสถานที่ รัศมีท่ีต้องการ
ใช้ในการส่งสัญญาณหน่วยเป็นเมตร แผนที่สถานที่จาก Google Map และส่วนเครื่องมือเพ่ือแก้ไข
และลบข้อมูลสถานที่ ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 1.7 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ แสดงข้อมูลรายการสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ 

กดเมนู เพ่ิมข้อมูล Beacon ที่มุมซ้ายบนของหน้าเว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าเพิ่มข้อมูลสถานที่ติดตั้งตัว

บ่งบอกสัญญาณ Beacon และข้อมูลรายละเอียดสถานที่  แสดงในรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 แสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon และข้อมูล

รายละเอียดสถานที่ 

จากรูปที ่8 ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพ่ือเพ่ิมสถานที่ได้ในหน้านี้ โดยข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้ 
1. หมวดหมู่ของสถานที่ ผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่เพ่ือจัดประเภทของสถานที่ซึ่งประกอบด้วย

หมวดหมู่ทั้งสิ้น 7 หมวดหมู่คือ Landmark, Restaurant, Shop, Restroom, Mass Transit และ 
Emergency 

2. Beacon ID คือรหัสประจ าตัดของตัวบ่งบองสัญญาณ Beacon ซึ่งจะไม่เหมือนกันในแต่
ละตัวสามารถดูรหัสได้จากท้ายอุปกรณ์บ่งบอกสัญญาณ 

3. ชื่อสถานที่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
4. รายละเอียดสถานที่ 
5. ระยะแจ้งเตือน คือระยะที่ก าหนดเพ่ือให้โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวแสดง

ข้อมูลเมื่ออยู่ในระยะแจ้งเตือนนั้น ๆ 
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6. Google Map Link คือ URL ของแผนที่สถานซึ่งสามารถคัดลองได้จากเว็บไซต์ Google 
Map เพ่ือให้โปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อไปยังแผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆได ้

7. รูปหน้าปก คือรูปสถานที่ส าหรับแสดงผลเป็นหน้าปกบนโปรแกรมน าเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

8. รูปภาพสถานที่ คือรูปภาพประกอบของสถานที่นั้นๆสามารถเพ่ิมรูปภาพได้หลาย
รูปภาพ 

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้างต้นครบแล้วกดปุ่มบันทึกที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์เพ่ือท าการ
บันทึก ข้อมูลที่ถูกบันทึกจะแสดงผลในโปรแกรมน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ที่ได้กรอก
ไว้ 

2.2. วิธีการลบและแก้ไขข้อมูลสถานที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon และข้อมูล
รายละเอียดสถานที่ 

วิธีการลบและแก้ไขข้อมูลสถานที่สามารถท าได้ในหน้าหลักในหัวข้อเครื่องมือ โดยการกด

ปุ่ม ลบ สัญลักษณ์รูปถังขยะและ กดปุ่มแก้ไข สัญลักษณ์รูปดินสอ แสดงในรูปที่ 1.9 

 

รูปที่ 9 แสดงปุ่มแก้ไข (สัญลักษณ์รูปดินสอ), ดูรายละเอียด (สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย) และ

ลบข้อมูล (สัญลักษณ์รูปถังขยะ) 

เมื่อกดปุ่มแก้ไข เว็บไซต์จะแสดงแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลของสถานที่นั้น ๆ ที่ได้บันทึกไว้ก่อน

หน้า ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลบนแบบฟอร์มและกดแก้ไขข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลใหม่แทนข้อมูลเดิม 

แสดงในรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลสถานที่ ผู้ใช้งานสามารถแก้ข้อมูลในแบบฟอร์มและกดปุ่ม

แก้ไขข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลใหม่แทนข้อมูลเดิม 

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสถานที่ที่สร้างหรือแก้ไขไปแล้วได้โดยการกดปุ่มดูรายละเอียด (สัญลักษณ์

รูปแว่นขยาย) หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ท่ีได้บันทึกไว้ ดังรูปปที่ 11 

 



119 
 

 

รูปที่ 11 แสดงข้อมูลสถานที่ที่บันทึกไว้ 
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ตัวอย่างการติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณ Beacon ในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว 

 ตัวอย่าง การติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณบริเวณพ้ืนที่สนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงจ านวน 
23 จุด โดยแบ่งหมวดหมู่ตามประเภทสถานที่ออกเป็น 6 หมวดหมู่คือ (แสดงในรูปที่ 12) 
1. Landmark สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ จ านวน 5 จุด 

1.1. สนามหลวง 
1.2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
1.3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
1.4. พระบรมหาราชวัง 
1.5. ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช 

2. Restaurant ร้านอาหาร จ านวน 5 จุด 
2.1. โรตีมะตะบะท่าพระจันทร์ 
2.2. แอ๊ว ท่าพระจันทร์ 
2.3. ลุงหลุยส์ 
2.4. มิตรโภชนา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 
2.5. นิวย่งฮ่ัวโภชนา 

3. Shop ร้านค้า จ านวน 5 จุด 
3.1. ตลาดพระเครื่อง 
3.2. ศิลป์รุ่งเรือง 
3.3. ร้านไท้เฮง 
3.4. มหาจุฬาบรรณาคาร 
3.5. ร้านน้ ามันเขียว แม่กุหลาบ 

4. Restroom ห้องสุขา จ านวน 2 จุด 
4.1. ห้องน้ าสาธารณะ ในลานจอดรถ วัดมหาธาตุ 
4.2. ห้องน้ าสาธารณะ หลังประตู 4 วัดมหาธาตุ 

5. Mass Transport สถานที่ขนส่งสาธารณะจ านวน 4 จุด 
5.1. ป้ายรถประจ าทาง ตรงข้ามซอยพระจันทร์ 
5.2. ป้ายรถประจ าทาง ตรงข้ามสนามหลวง 
5.3. ท่าเรือท่าพระจันทร์ 
5.4. ท่าเรือท่ามหาราช 
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6. Emergency สถานีต ารวจ จุดให้บริการนัดท่องเที่ยว จ านวน 2 จุด 
6.1. ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6.2. ป้อมต ารวจ 

 

 

รูปที่ 12 แผนที่แสดงบริเวณพ้ืนที่ติดตั้งตัวบ่งบอกสัญญาณในเขตพ้ืนที่สนามหลวงและบริเวณ

โดยรอบ 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ สกุล  รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา  ชูทอง 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ   
 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 02 – 441 6000   
โทร.มือถือ  081-274-4199 

   E-mail : rungthivak@hotmail.com  rungtiva.c@rmutr.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  
Certificate in Computing at TAFE, South Australia, Australia. 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาความม่ันคง สถาบันจิตวิทยาความ
มั่นคง 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาความม่ันคงระดับนโยบาย สถาบัน
จิตวิทยาความมั่นคง 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

รุ่งทิวา  ชูทอง. การค้าชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาด่านสิงขร. พ.ศ. 2556. 
สถาบันพระปกเกล้า.  
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รุ่งทิวา ชูทองและคณะ. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจ การวางผัง
เมือง และการขยายนิคมอุตสาหกรรมกับโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย. พ.ศ. 
2556. สถาบันพระปกเกล้า. 

รุ่งทิวา ชูทองและคณะ. การศึกษาสถานภาพทางด้านนักศึกษา งบประมาณและ
บุคลากร ปีการศึกษา 2555. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์. 2555. 

รุ่งทิวา  ชูทอง. กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 2552.  

รุ่งทิวา ชูทอง, นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต . การบริหารธุรกิจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง . ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทโปรเฟสชันแนล เกรนนิ่ง แอนด์ 
คอนซัลแทนซี จ ากัด, 2559. 

รุ่งทิวา ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. พัฒนา 20 ทักษะหัวหน้างาน . ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
บริษัทโปรเฟสชันแนล เกรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี จ ากัด, 2559. 

คธาวุฒิ ตุ้มเงิน, นุกูล ชูทอง, และรุ่งทิวา ชูทอง. “ปัญหาในโครงการก่อสร้าง
เนื่องจากการจัดการความ เสี่ยงที่ไม่่เพียงพอ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลโพธิ์
พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท" การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3. 18 – 20 กรกฎาคม 2561, หน้า 
123 – 132. 

อิทธิกร โคตรบัญชา, นุกูล ชูทอง, รุ่งทิวา ชูทอง และวันโชค เครือหงส์. “การศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการคาซ่าคอนโด @MRT สามแยก บางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที ่3. 18- 20 กรกฎาคม 2561, หน้า 133 – 140. 

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัจร์, รุ่งทิวา ชูทอง, แก้วตา ผิวพรรณ และเสาวลักษณ์ จิตติ
มงคล. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561,หน้า 
63-73 ). 

รุ่งทิวา ชูทอง. ระบบการจัดการสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีผสานความจริง. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล RMUTRCON 
2019 ครั้งที่ 11” 24 – 26 กรกฎาคม 2562. 

Ntapat Worapongpat, ,Sirakarn Tirasuwanvasee, Rungtiva Choothong, 
Kanoon   Boonmee, ,Boonyabhorn Duangsa  Line Id behavior of 
business administration influence the decision to join the 
activities of the Faculty of Business Administration 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 
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Proceeding of  The 5 th  NEU National and International 
Conference 2018 (NEUNIC 2018), Thailand,  21 July 2018 pp 2578 
– 2583. 


