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ABSTRACT
This research had three objectives including: (1) to develop mobile applications with the use of Beacon
technology to support historical tourism information in Kanchanaburi; (2) to evaluate application
effectiveness; and (3) to user's satisfaction of assessing the application. The researcher developed the
application by using JavaScript programming language and using Beacon as data transmissions. The
application supports the Android OS version 7.0 or later. Users can download an application on the Play
Store called "TouristIoT", which has been evaluated by three experts and 30 user’s satisfaction assessments
with a questionnaire. The developed application "TouristIoT" application can support information, public
relations and can display notification messages (notifications) in the mobile phone, which tourists will receive
various information of that place. It tells the story, history and important information of tourist attractions. In
which each Beacon has been attached at various points of the three locations that the researcher has
defined in the scope of the research, including the National Museum of Ban Kao, Old Kanchanaburi (Tha Sao)
and the Bridge over the River Kwai. The "TouristIoT" application is divided into four sub-menus, which are to
enter the search for tourist spots in the surrounding area. With the "Scan" menu, open the operating mode of
Background application with the "Settings" menu, showing the surrounding tourist spots with the "Radar"
menu and requesting details or requesting help at the "Help" menu. Research results showed that
performance evaluation results, was in the "highest" level, average value is 4.41. For the satisfaction of users
of the application, it was found that the overall was in the "highest" level as well, average value is 4.79.
Keywords: Mobile Applications; Beacon Technology; Historical tourism; Kanchanaburi
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีบีคอนสนับสนุนข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรี (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยพั ฒ นาแอปพลิเคชันด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript และใช้ เทคโนโลยี บี คอนเป็ น
ตัวเชื่อมสัญญาณข้อมูล แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 7.0 หรือสูงกว่า ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันที่ Play Store ชื่อ“TouristIoT” ซึ่งแอปพลิเคชันได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน และการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จานวน 30 ท่าน ด้วยแบบสอบถาม การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “TouristIoT” สามารถรองรับ
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และสามารถแสดงข้อความแจ้งเตือน (notifications) ในโทรศัพท์มือถือ โดยนักท่องเที่ยวจะ
ได้รับข้อมูลต่าง ๆ ของสถานที่แห่งนั้น เป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และข้อมูลที่สาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละ
จุดจะมีอุปกรณ์บีคอนถูกติดไว้ในจุดต่าง ๆ ของสถานที่ทั้ง 3 แห่ง ที่ผู้วิจัยได้กาหนดเอาไว้ในขอบเขตของการวิจัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติบ้านเก่า เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา) และสะพานข้ามแม่น้าแคว แอปพลิเคชัน “TouristIoT” มีการแบ่งระบบ
ออกเป็น 4 เมนูย่อย คือ การเข้าสู่การค้นหาจุดท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบด้วยเมนู “Scan” เปิดโหมดการทางานของแอปพลิเคชัน
เบื้องหลังด้วยเมนู “Settings” การแสดงจุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบด้วยเมนู “Radar” และการขอรายละเอียดหรือขอความ
ช่วยเหลือได้ที่เมนู “Help” ผลการประเมินประสิทธิภ าพของแอปพลิเ คชัน โดยรวมอยู่ใ นระดับ “มากที่สุด ” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.41 สาหรับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79
คาสาคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน บีคอนเทคโนโลยี การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี

1. บทนา
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบที่ใช้ในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทั ลเป็นกลไกที่สาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตาม
นโยบายของรัฐบาล [1] โดยยุทธศาสตร์ของการพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่างมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อ
ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงให้ความสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้ น การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ จึงได้มี
การบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ คือ โดยการผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่สมาร์ตทัวริซึ่ม (Smart Tourism) [2]
จากนโยบายดั งกล่ า วจึ งเป็ น ที่ ม าของการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ สร้ างความพึ งพอใจที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจาเป็นต้องมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
มากที่สุด [3] การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) บนสมาร์ตโฟน (Smartphone) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ใช่เพียงแสดงตาแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังมีการอธิบายถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมและ
ประวัติ ศาสตร์ของแหล่งท่ องเที่ ยวท าให้ นัก ท่ องเที่ ยวได้รับ ทั้งความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิน และความรู้เกี่ย วกับ เรื่อ งราวทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ดั งนั้ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ ความหมายที่ น่ าสนใจผ่ า นช่ อ งทางที่
นักท่องเที่ยวเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ว จึงกลายเป็นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยว และหากกล่าวถึงบีคอนเทคโนโลยี (Beacon) เป็น
อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี เป็นเทคโนโลยีในยุค IOT หรือ internet of things ที่ได้รับ
ความนิยมมากในยุคปัจจุบัน โดยบีคอนใช้สัญญาณบลูทูธ Bluetooth 4.0 LE เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างตัวอุปกรณ์
กับมือถือ แอปพลิเคชันมือถือที่พัฒนาขึ้นจะสามารถรับสัญญาณข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจากบีคอน เพื่อนามาตีความหาระยะ
ความใกล้ ทาให้แอปพลิเคชันรู้ว่าถ้าผู้ใช้เดินเข้าไปใกล้อุปกรณ์ในระยะกี่เมตรและควรแสดงข้อมูลอะไร [4]
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยงเชิง
อนุ รักษ์ และเชิงประวัติ ศาสตร์ โดยมี สถานที่ ท่อ งเที่ ยวที่ ส าคัญ และมีเรื่องราวทางประวัติศ าสตร์ที่ น่ าสนใจ จากการลงพื้ น ที่
สัมภาษณ์นายวิศรุต อินแหยม ผู้อานวยการ ททท.กาญจนบุรี โดยท่านได้ให้ข้อมูลว่าหากมีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
สนับสนุนข้อมูลทางการเดินทางท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์
นักท่องเที่ยว จึงทาให้ได้ทราบข้อมูลว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการอะไรที่แปลกใหม่ มากกว่าการมาท่องเที่ยวแล้วถ่ายรูป และได้
ให้ข้อมูลว่าหากมีกิจกรรมหรือมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ท่องเที่ยวจะทาให้การ
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ท่อ งเที่ ยวดู น่ าสนใจมากขึ้ น ผู้ วิจัยจึ งมี แนวคิ ดที่ จะพั ฒ นางานวิจัย ภายใต้ชื่อเรื่อง “การพั ฒ นาโมบายแอปพลิ เคชั นด้ วยการ
ประยุกต์ใช้บีคอนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรี” โดยนาบีคอนเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และให้บริการข้อมูลผ่านทาง
สมาร์ตโฟน โดยเมื่อนักท่องเที่ยวก้าวเข้ามาในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวจะได้รับการแจ้งเตือนข้อความ (Notification) ต้อนรับผ่าน
ทางสมาร์ตโฟน และยังสามารถดูข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลแนะนาสินค้าจากร้านค้าของฝากในชุมชุน
ซึ่งมีตาแหน่งแสดงจุดที่นักท่องเที่ยวกาลังเดินผ่านบีคอนที่ติดไว้ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและร้านของฝากในสถานที่แห่งนั้น โดย
นักท่องเที่ยวต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้น จากนั้นเพียงแค่เปิดบลูทูธของสมาร์ตโฟน จะสามารถใช้บริการ
ฟังก์ชันบีคอนได้ และได้รับข้อมูลต้อนรับและข้อมูล ทางด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนั้น โดยพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวทาง
โบราณคดี และทางประวัติศาสตร์ บริเวณอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามยุค
ประวัติศาสตร์ 3 ยุค ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า ยุคประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ
เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา) ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 คือ สะพานข้ามแม่น้าแคว ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง พร้อมทั้งยังสนับสนุนความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยว การสร้างกิจกรรมเสริม และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้บีคอนเทคโนโลยีสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขต

เมืองกาญจนบุรี
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพโมบายแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้บีคอนเทคโนโลยีสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรี
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้บีคอนเทคโนโลยีสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรี

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยจะดาเนินการโดยพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการประยุกต์ใช้บีคอนเทคโนโลยี
สนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรี โดยมีการนาบีคอนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ มช่องทางการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และให้บริการข้อมูลผ่านทางสมาร์ตโฟน โดยเมื่อนักท่องเที่ยว
ก้าวเข้ามาในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวจะได้รับข้อความ (Notification) ต้อนรับผ่านทางสมาร์ตโฟน และยังสามารถดูข้อมูลของ
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีตาแหน่งแสดงจุดที่นักท่องเที่ยวกาลังเดินผ่านบีคอนที่ติดไว้ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งนั้น โดยนักท่องเที่ยวต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้น จากนั้นเพียงแค่เปิดบูลทูธของสมาร์ตโฟน จะสามารถใช้
บริการฟังก์ชัน บี คอนได้ และได้รับข้อมูลต้อนรับ และข้อมู ลทางด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนั้น โดยการใช้บีคอนเป็ น
เครื่องมือในการสื่อความหมายในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 4 เมนูย่อย คือ
การเข้าสู่การค้น หาจุด ท่อ งเที่ย วบริเวณโดยรอบด้ วยเมนู “Scan” เปิ ดโหมดการท างานของแอปพลิ เคชันเบื้ องหลังด้วยเมนู
“Settings” การแสดงจุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบด้วยเมนู “Radar” และการขอรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้ที่เมนู
“Help”
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้าน
เก่า เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา) และสะพานข้ามแม่น้าแคว
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
บ้ า นเก่ า เมื อ งกาญจนบุ รี เ ก่ า (ท่ า เสา) สะพานข้ า มแม่ น้ าแคว และใช้ แ อปพลิ เคชั น “TouristIoT” บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จานวน 30 คน
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3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และทางประวัติศาสตร์ บริเวณอาเภอเมืองกาญจนบุ รี จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณา
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามยุคประวัติศาสตร์ 3 ยุค ได้แก่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา)
ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 คือ สะพานข้ามแม่น้าแคว

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
4.1.1 รวบรวมเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นามาสร้างเป็นกรอบการดาเนินงาน
4.1.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเป็นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาแอปพลิเคชันทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสาร การออกแบบระบบ โดยผู้วิจัยดาเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน การวางแผนและ
การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การสร้างระบบ การทดสอบระบบ การนาระบบไปใช้ และการบารุงรักษา [5] พร้อมทั้ง
ศึกษาเกี่ยวกับบีคอนเทคโนโลยี (Beacon Technology) และการนาไปประยุกต์ใช้
4.1.3 ดาเนินการการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบีคอนสนับสนุน
ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรี ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล ด้วยทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบและ
แยกขั้นตอนย่อย ๆ เพื่อให้มีการดาเนินการได้สะดวกและง่าย รายละเอียดดังนี้
4.1.4 การกาหนดปัญ หา (Problem Definition) ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ร้านค้าของฝากของ
แหล่งท่องเที่ยว ที่ระบุไว้ในขอบเขตทั้ง 3 แห่ง ที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ในขอบเขตทางด้านพื้นที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้าน
เก่า เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา) และสะพานข้ามแม่น้าแคว และการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนทางด้านไอที
ซึ่งการวางกลยุทธ์ จะต้องประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก คือ ด้านการออกแบบ (User Experience Strategy) และด้านเทคโนโลยี
(Technology Strategy)
4.1.5 การวิเคราะห์ระบบงาน (Analysis) ศึกษาเทคโนโลยีทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ บีคอน และการนาไปประยุกต์ใช้
ตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่จะนามาช่วยในการพัฒนาระบบ
4.1.6 การออกแบบ (Design) ค้นคว้าออกแบบโครงสร้างของระบบที่จะนามาใช้ให้อยู่ในรูปแบบของการใช้งานได้จริง
วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล ศึกษาโปรแกรมในการพัฒ นาแอปพลิเคชัน ศึกษาหลักในการออกแบบแอปพลิเคชัน เช่น
กาหนดเนื้อหา เขียนสตอรี่บอร์ด และออกแบบหน้าจอที่จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน
4.1.7 การพัฒนา (Development) ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน ออกแบบฐานข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูล
4.1.8 การทดสอบและปรับปรุงแก้ไข (Testing) การทดสอบการใช้งาน และปรับปรุงแก้ไข ประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน จานวน 3 ท่าน โดย การประเมินระบบทางด้าน Functional Requirement Test การประเมิน
ระบบด้าน Functional Test การประเมินระบบด้าน Usability Test และการประเมินระบบด้าน Security Test
4.1.9 การติดตั้ง (Implementation) ติดตั้งระบบที่ถูกทดสอบและพัฒนานาแล้ว และนาตัวรับสัญญาณบีคอนไปติดไว้
ตามสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชนทั้ง 3 แห่ง และเป็นจุดที่เหมาะสมที่ได้จากการสารวจพื้นที่แล้ว พร้อมทั้งจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้การใช้งานแอปพลิเคชันให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ
4.1.10 การบารุงรัก ษา (Maintenance) ทาการตรวจสอบข้อ มูล และความถูก ต้องระหว่างที่ได้ดาเนิน การใช้งาน
แอปพลิเคชัน ทาการปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ ประเมินผลการดาเนินงานโดยประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยผู้ประเมิน คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ทั้ง 3 แห่ง จานวน 30 คน ด้วย
แบบสอบถาม
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4.2 ภาพรวมของระบบ
แอปพลิเคชั น “Tourist IoT” เป็ นแอปพลิเคชัน ที่ ทางานบนอุป กรณ์ โทรศั พ ท์มื อถือ ระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด์ ที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ บี ค อน ลั ก ษณะการท างานของบี ค อนเทคโนโลยี จ ะใช้ เทคโนโลยี อ าร์ เอฟไอดี (Radio Frequency
Identification: RFID) มีหลักการทางานด้วยการส่งสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ที่ใช้พลังงานต่าหรือที่เรียกกันว่า Bluetooth
4.0 Low Energy ในระดับความถี่ 2.4 GHz ไปยังอุปกรณ์ของผู้รับโดยอัตโนมัติ ซึ่งในที่นี้ คือ สมาร์ตโฟนของผู้ใช้ที่อยู่ในบริเวณที่
สัญญาณส่งไปถึง ทั้งนี้สัญญาณจะส่งออกไปในรัศมี 10–30 เมตร โดยจะส่งสัญณาณความถี่เป็นช่วง ๆ นับเป็นจานวนครั้งต่อวินาที
โดยระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ต โฟนที่สามารถรองรับบีคอนเทคโนโลยีได้นั้นจะเป็นระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.3 เป็นต้นไป
การนาบีคอนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในพื้นที่ที่ระบบจีพีเอส (GPS) เข้าไปไม่ถึง เช่น ภายในตัวอาคาร โดยอุปกรณ์บีคอนจะ
ส่งสัญญาณบลูทูธไปอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการที่อยู่ในรัศมีที่สัญญาณส่งถึง เมื่อเปิดช่องรับสัญญาณบลูทูธจะมีข้อความแจ้ง
เตือน (Notifications) แสดงขึ้นในโทรศัพท์ และทาการรับข้อมูล (Information) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลในแอปพลิเคชัน
โดยมีสถานที่ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดไว้ในขอบเขตทางด้านพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า เมืองกาญจนบุรีเก่า
(ท่าเสา) และสะพานข้ามแม่น้าแคว
4.3 คาอธิบายระบบ
4.3.1 Context Diagram แอปพลิเคชัน (Tourist IoT) พัฒนาขึ้นสาหรับอานวยความสะดวกในด้ านการบริการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวโดยเป็นต้นแบบ ที่นาเทคโนโลยี IoT เข้ามาร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อการท่องเที่ยวและเรียนรู้แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สาคัญ โดยรอบ
4.3.2 การออกแบบสถาปั ตยกรรม การโอนถ่ายข้อมู ล ระหว่างอุ ปกรณ์ บี คอนและระบบฐานข้ อมูล เพื่ อน าข้อ มูลไป
ปรับปรุงในส่วนแสดงผลของแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และมีการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์บีคอน ผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณ
บูลทูธ โดยอุปกรณ์บีคอนจะส่งข้อมูลจาเพาะของสถานที่นั้น มายังอุปกรณ์สมาร์ต โฟน เพื่อประมวลผลและเชื่อมโยงไปยังระบบ
เพื่อดึงข้อมูลของสถานที่นั้น ๆ มาแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์

รูปที่ 1 Context Diagram ของระบบฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน

4.4 คุณสมบัติของระบบ
แอปพลิเคชัน(Tourist IoT) มีการแบ่งระบบออกเป็น 3 ระบบย่อย ดังนี้
4.4.1 แสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ระบุไว้ในขอบเขตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา) และสะพานข้ามแม่น้าแคว
4.4.2 สามารถค้นหาสถานที่โดยรอบ จากจุดปัจจุบัน
4.4.3 ตั้งค่าการแจ้งเตือน การทางานของระบบ
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4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้บีคอนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ในเขตเมืองกาญจนบุรี ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการพัฒนาดังนี้
4.5.1 ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ Android Studio, Android version 7.0+, Microsoft Word, Adobe Photoshop,
JavaScript
4.5.2 อุป กรณ์ (Hardware) ได้แก่ ตัวรับสัญ ญาณบีค อน เวอร์ชั่น 2.1.1 Operation Frequency 2400-2483.5MHz
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์เอกสาร กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ สมาร์ตโฟน ซึ่งทางานบนระบบปฏิบัติการ Android
4.5.3 แบบประเมินประสิทธิภาพ ใช้ประเมินระบบทางด้าน Functional Requirement Test การประเมินระบบด้าน
Functional Test การประเมินระบบด้าน Usability Test และการประเมินระบบด้าน Security test จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
4.5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน เพื่อสอบถามความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ในสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า เมืองกาญจนบุรีเก่า (ท่าเสา) และสะพานข้ามแม่น้าแคว และได้
มีการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง จานวน
30 คน
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) อธิบายข้อมูลประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชัน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น

5. ผลการวิจัย
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบีคอนเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ในเขต
เมื องกาญจนบุ รี ผู้วิจัยพั ฒ นาแอปพลิ เคชันภายใต้ชื่อ “TouristIoT” ที่ ทางานบนระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด์ ที่เชื่อมต่อกั บ
อุปกรณ์บีคอน แอปพลิเคชันประกอบด้วย 4 เมนูย่อย ดังนี้ คือ การเข้าสู่การค้นหาจุดท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบด้วยเมนู “Scan”
เปิดโหมดการทางานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังด้วยเมนู “Settings” การแสดงจุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบด้วยเมนู “Radar”
และการขอรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้ที่เมนู “Help” ผู้ใช้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดผลงานใน Play Store ค้นหาชื่อ
แอปพลิเคชัน “TouristIoT” ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น ลักษณะการใช้งาน
แอปพลิเคชัน “TouristIoT” ดังรูปที่ 2-7

รูปที่ 2 ภาพสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน “TouristIoT”

รูปที่ 3 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน “TouristIoT”
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รูปที่ 4 เปิดโหมดการทางานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังที่เมนู “Settings”

รูปที่ 5 การเปิดอนุญาต Location service และโหมด Bluetooth

รูปที่ 6 เริ่มต้นการทางานค้นหาจุดท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบและแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ทาการค้นหา
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รูปที่ 7 การแสดงจุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบเมนู “Radar”

การประเมินประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ แอปพลิเคชัน “TouristIoT” ผู้วิจัยได้
กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
1.00 – 1.80
มีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด/ มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60
มีประสิทธิภาพในระดับน้อย/ มีความพึงพอใจในระดับน้อย
2.61 – 3.40
มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง/ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
มีประสิทธิภาพในระดับมาก/ มีความพึงพอใจในระดับมาก
4.21 – 5.00
มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด/ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
การประเมินประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ย (  ) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ความคิ ดเห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญของผลการประเมิน ประสิ ท ธิภ าพแอปพลิ เคชั น
“TouristIoT” โดยรวมทุกด้าน (n = 30)
โดยรวมทุกด้าน
S.D.
ระดับความคิดเห็น

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.66
0.14
มากที่สุด
2. ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.50
0.43
มากที่สุด
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.50
0.21
มากที่สุด
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
4.00
0.00
มาก
โดยรวม
4.41
0.47
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน “TouristIoT” โดยรวมทุกด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้น ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
“มาก” โดยด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้าน
การทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.50 และด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ตามลาดับ
สาหรับผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน “TouristIoT” ซึ่ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวจานวน 30 ท่าน ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแอปพลิเคชัน “TouristIoT” โดยรวมทุกด้าน
(n = 30)
โดยรวมทุกด้าน
S.D.
ระดับความคิดเห็น

1. ด้านเนื้อหา
4.79
0.26
มากที่สุด
2. ด้านลักษณะการให้บริการ
4.84
0.15
มากที่สุด
3. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ
4.75
0.18
มากที่สุด
โดยรวม
4.79
0.14
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแอปพลิเคชัน “TouristIoT” จานวน 30 คน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา โดยรวมทุกด้ าน พบว่า ผู้ใช้มีค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด ” มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยเช่นเดียวกัน โดยด้านลักษณะการให้บริการ
มีคะแนนการประเมินความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ตามลาดับ

6. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการพั ฒ นาโมบายแอปพลิเคชันด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบี คอนเพื่อ สนับสนุนข้อมู ลการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่ องเที่ยวแบบดิจิทัล บีคอนเทคโนโลยีเป็น อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่
สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี ทั้ง 4 เมนูย่อย ได้แก่ การเข้าสู่การค้นหาจุดท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบด้วยเมนู
“Scan” เปิดโหมดการทางานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังด้วยเมนู “Settings” การแสดงจุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบด้วยเมนู
“Radar” และการขอรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้ที่เมนู “Help”สามารถใช้งานได้จริงและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ และจากการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิชัน พบว่า ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ สามารถทางานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ และมีความง่ายต่อการใช้งาน แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้น คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ซึ่งในยุคดิจิทัลที่มีศักยภาพจะช่วยให้มีอิสระในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ที่ ร ะบบต้ อ งสามารถตอบสนองทั้ งในโลกความเป็ น จริงและชี วิ ต ในโลกไซเบอร์ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย
นอกจากนั้นระบบ (Internet of Things: IOT) จะมาช่วยในการรับส่งข้อมูลที่ใช้เวลาน้อยลง โดยเฉพาะปัจจุบันมีการนามาใช้งาน
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บและแชร์ข้อมูล ในการตรวจติดตาม หรือตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาที่ไปของข้อมูล สินค้าหรือบริการ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับ การลงทุนทางเทคโนโลยี แต่
ความกังวลต่อความปลอดภั ยและความเสี่ยงจากการถูกใช้ข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นปั ญ หาต่อการพัฒ นาและใช้ป ระโยชน์จาก
เทคโนโลยี ซึ่งเกิดการผลักดันกฎหมายด้านความปลอดภัยของข้อมูล จนต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นโดยมีความโปร่งใสในเรื่องของ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและต้องมีจริยธรรมดิจทิ ัล (Digital Ethics) ที่ดี สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่ามีการใช้งานอย่างไร
ซึ่งถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งาน สาหรับความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวมทุกด้าน ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากใช้งานง่าย มีปริมาณข้อมูลที่เพียงพอและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้จะสามารถการันตี ได้ว่าแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจในการบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจาเป็นต้องมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ดังนั้น
แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อความหมายที่น่ าสนใจผ่านช่องทางที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงอย่างสะดวก
รวดเร็ว จึงกลายเป็นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยว และหากกล่าวถึงบีคอนเทคโนโลยี (beacon) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถใช้
งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี เป็นเทคโนโลยีในยุค IOT หรือ internet of things ที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน
และจากการวิ จั ย ของ Giasemi Vavoula, Maria-Anna Tseliou, Rheinallt Ffoster-Jones, Sally Coleman, Paul Long
and Esther Simpson [6] ได้ท าการศึ กษาเรื่อ ง Leicester Castle tells its story beacon-based mobile interpretation
for historic ซึ่งศึกษากระบวนการออกแบบและปฏิ สัมพันธ์ของเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่า (Bluetooth Low Energy: BLE)
โดยการใช้บีคอนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวิธีการสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
Leicester Castle พบว่า การสื่อความหมายในสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้งด้านเนื้อหาที่น่าสนใจ
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และเทคนิ ค ที่ ใช้ในการน าเสนอแก่ ผู้ที่ ม าเยี่ ย มชมซึ่ งมีห ลากหลายกลุ่ ม ซึ่ งจากผลงานวิ จัย นี้ เป็ น การสนั บ สนุ น การน าบี ค อน
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เป็นการสื่อความหมายที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจ
รวมทั้งขจัดปัญหาในเสริมสร้างความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อ ซึ่งการสื่อความหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพใน
สถานที่ทางประวัติศาสตร์จะทาให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมขาดโอกาสในการเรียนรู้และใช้เวลาจากัดในสถานที่เหล่า นั้น นอกจากบีคอน
เทคโนโลยีแล้วยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถนามาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี วีอาร์
(Virtual Reality: VR) หรือมักนิยมเรียกว่า “ความเป็นจริงเสริม” คือ การจาลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่าน
การรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จาลอง
ขึ้น มา และเทคโนโลยี เออาร์ (Augmented reality: AR) คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริง กั บ วัตถุเสมื อน เข้ าด้ วยกันในเวลา
เดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต หรือ
อุป กรณ์ ส วมใส่ข นาดเล็ กต่าง ๆ และท าให้ สามารถตอบสนองกับ สิ่งที่ จาลองนั้น ได้ ในยุค ปัจจุ บัน เป็น ยุค ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่ถือได้
ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดาเนินชีวิต นอกจากนี้เทคโนโลยีเออาร์ยังมีแนวโน้มที่จะผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่จะเชื่อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) ทาให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น
แว่น ตา สมาร์ ตโฟน คอมพิ วเตอร์ หรือหน้ าจอแสดงผลอั จฉริยะ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ จากผลงานวิจัยของ Watcharawut
Deklee, Chirasak Thapthong, Apiwut Wattanachai and Jirawat Thaenthong [7] ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั น
นาทางด้วยระบบเทคโนโลยี AR กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะมี
การใช้งานโปรแกรมนาทางบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อนาทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้ เป็ น อย่ างดี อย่ า งไรก็ ต ามการน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ ยั งพบข้ อ บกพร่ อ งอยู่ บ้ า ง ซึ่ งอาจมี ปั จ จั ย หลาย ๆ อย่ า งเป็ น
องค์ประกอบ จากผลงานวิจัยปัญหาที่พบ คือ โปรแกรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะออกแบบมารองรับเพียงการนาทางไปยังสถานที่สาคัญ
ในพื้นที่สาธารณะ แต่จะไม่รองรับการนาทางในพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคล เช่น มหาวิทยาลัย รวมถึงไม่รองรับระบบการนาทางด้วย
เทคโนโลยี augmented reality จึงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาในการค้นหาจุดสาคัญในสถานที่เหล่านั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแอปพลิเคชันนาทางโดยใช้เทคโนโลยี augmented reality โดยผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย
ภาษา Java และ Libraries หลักที่ใช้ในการพัฒนา คือ Metaio SDK ทางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการทดสอบใช้
งาน แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนามีค่าระดับความยากง่ายในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการนาทางไปสู่
จุดหมายดีกว่าแอปพลิชันที่นิยมในท้องตลาด นอกจากงานวิจัยของผู้วิจัยที่ได้นาบีคอนเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ยั งมี งานวิ จั ย ที่ มี ก ารน าบี ค อนเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการสนั บ สนุ น งานด้ า นอื่ น ๆ เช่ น งานวิ จั ย ของ Nitipon
Tongwassanasong [8] ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาระบบจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอก
สัญญาณบีคอน ผลการวิจัยพบว่า ระบบจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณบีคอน สามารถลด
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากกว่าระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการแบบดัง่ เดิม โดยมีผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วย
เครื่องบ่งบอกสัญญาณบีคอน อยู่ในระดับดี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการดาเนินชีวิตประจาวัน การท่องเที่ยว การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการดาเนินงานในทุกสาขาอาชีพ ทาให้คนใน
สังคมต้ องมีก ารปรับตั วให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสามารถในการเชื่ อมต่ออุป กรณ์ ที่ หลากหลายเข้ากั บ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เปิ ดโอกาสให้ มีการประยุกต์ใช้งานที่ห ลากหลายและกว้ างขวางมาก โดยรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จานวนมากเข้ากับโครงข่าย จะช่วยให้สามารถตรวจวัดข้อมูลที่หลากหลายประเภท ได้เป็นจานวนมาก และช่วยให้
สามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อสร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี [9] อย่างไรก็ตามการนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานนอกจากจะเป็นข้อดีแล้วควรระมัดระวังทางด้านความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย ภัยคุกคามหลัก
คือ การโจมตีทางไซเบอร์ที่จะส่งผลให้บริการขัดข้อง การโจมตีมีทั้งอาศัยโปรแกรมมัลแวร์ที่ติดกระจายตัวในคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ไอโอที เช่น อุปกรณ์ “อัจฉริยะ” (smart) ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ ตโฟน สมาร์ททีวี ตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้าน รวมถึงไวไฟเราเตอร์ และกล้องซีซีทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ [10] โดยเฉพาะความเสี่ยงหรืออันตรายที่มีต่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ถึงแม้วา่ แนวคิดของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จะเป็นการนาความสามารถในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ระบบไฟ ตู้เย็น ทีวี เป็นต้น ซึ่งสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมาย แต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ควรให้ ความสาคัญในด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าว
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คือ ความปลอดภัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอั นจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการท างาน ซึ่ง OWASP (Open Web
Application Security Project) เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มุ่งเน้น การทาวิจัยเพื่อค้น หาความเสี่ยงหรือ อันตรายที่มีต่ อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง พบว่า ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิง่ สรุปได้ คือ เว็ปอินเทอร์เฟส
ไม่มีความปลอดภัย การพิสูจน์ตัวตนและการกาหนดสิทธิ์ที่ไม่ดีพอ บริการด้านเครือข่ายไม่ปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูลไม่แข็งแกร่ง
นโยบายความเป็นส่วนตัว คลาวด์อินเตอร์เฟสไม่มีความปลอดภัย โมบายอินเตอร์เฟสไม่มีความปลอดภัย เป็นต้น [11] ปัญหาต่าง
ๆ เหล่านี้มักมาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเสมอ ดังนั้น หากมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นควรมี
การศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี และมีระบบป้องกันความปลอดภัยในการนามาใช้งาน อย่างไรก็ตามการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเป็นนโยบายที่รัฐบาลพยายามสนับสนุน และช่วยเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้กับประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยการผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ ก้ า วสู่ ส มาร์ ต ทั ว ริซึ่ ม (Smart Tourism) [2] จาก
ประโยชน์ดังกล่าวของการทาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยว จึงเกิดการพัฒนา
ระบบแอปพลิเคชัน “TouristIoT” ขึ้น เป็นการสร้างมิติใหม่กิจกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยว พร้อม
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่คอยให้การสนับสนุน และผลักดันให้คณะผู้วิจัยได้มีผลงานวิจัยที่ถือเป็น
ความภาคภูมิใจ ขอขอบคุณดร.ณรงค์ พันธุ์คง ดร.เอกชัย เนาวนิช และดร.บุรินทร์ นรินทร์ ที่สละเวลาอันมีค่าในการประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาของคณะผู้วิจัย โดยเฉพาะนายวิศรุต อินแหยม ผู้อานวยการ ททท. จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและ
การทางานของคณะผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัย

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 เนื่องจากเทคโนโลยีบีคอนยังไม่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ทาให้เกิดข้อจากัดด้านการจัดหา
อุปกรณ์ จึงมีความจาเป็นต้องสั่งมาจากต่างประเทศ และใช้เวลาขนส่งนาน และมีราคาสูง
8.1.2 อุปกรณ์ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานเป็นค่าเดียวกันหมดไม่สามารถแก้ไขได้ ทาให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญในการ
พัฒนาระบบ ดังนั้น ควรสั่งซื้ออุปกรณ์บีคอนจากในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรพัฒนาระบบแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย เช่น เพิ่มบนแอปสโตร์ (app store)
เพื่อช่วยให้สามารถทางานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม (platform)
8.2.2 ควรพัฒ นาปรับปรุงให้แอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เส้นทางหรือแนะนาจุดพักที่ใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
8.2.3 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
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