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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมี ต่อระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
ใ ช้ในการวิจัยประกอบด้วย เยาวชน ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 125 คน เคร่ืองมือท่ีใ ช้ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL  
2) โปรแกรมภาษา PHP 3) Google Maps API และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยสถิติท่ีใ ช้ในการ
วิจัยคือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.1) ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลในระบบ ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี 1.2) ส่วนของเจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการ
ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี และ 1.3) ส่วนของผู้ใช้สามารถดูสารสนเทศเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีได้ และ 
2) ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้มีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.62 

 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), กูเกิลแมพ, การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, นครศรีธรรมราช 
 

ABSTRACT 
 

This study aims 1) to develop a Geographic Information System (GIS) on Google maps for 
virtual reality cultural tourism in Nakhon Si Thammarat province, and 2) to investigate the user 
satisfaction level of this geographic information system (GIS). The target group in this study was 
young tourists (N = 125) who visited/travelled Nakhon Si Thammarat province. The tools used 
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were 1) MySQL database management program, 2) PHP language program, 3) Google Maps API, 
and 4) Questionnaire. Data were collected using questionnaires, and the tourists were asked 
mostly about different cultures and traditions. Afterwards the data were analyzed statistically 
(i.e., mean, percentage and standard deviation).  

The result showed that 1) In this system, there were three important parts for 
administration, staff and user groups; (1) the administrators were able to manage the data as well 
as to check and disseminate information about different cultures and traditions, (2) the staff were 
able to manage information about cultures and tradition, and (3) the user groups were able to 
view information about different cultures and traditions, and 2) the user satisfaction level for this 
GIS system was very high (4.62). 

 
Keywords: Geographic Information System (GIS), Google Maps, Cultural Tourism,  
  Nakhon Si Thammarat Province 
 

บทน า 
 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเท่ียวในปัจจุบันมากข้ึน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้เก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีต่าง  ๆ แล้ว  
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็น
อย่างดี โดยปัจจุบันการท่องเท่ียวลักษณะนี้จ าเป็นต้องผสมผสานองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี  [1]  
แต่จากการศึกษาข้อมูลการส ารวจจ านวนนักท่องเท่ียวระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2557 พบว่า จ านวน
นักท่องเท่ียวมีอัตราการหดตัวร้อยละ 10.28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา [2] ถือเป็นอุปสรรคส าคัญของการ
ขยายตัวด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การขาดมาตรการกระตุ้นตลาดและสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียว รวมท้ังการขาดเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ ท่ี
ทันสมัย และเข้าถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งอารยธรรม และวิถีชีวิตคนไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ด้านประวัติศาสตร์      
ถือเป็นเมืองศิลป์ ถ่ินเมืองพระท่ีมีแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม และศิลปะพ้ืนบ้านท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม ไ ด้
ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  โดยก าหนดเป้าประสงค์การเพ่ิมจ านวน
นักท่องเท่ียว ความพึงพอใจต่อมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ และเพ่ิมรายได้การท่องเท่ียว [3]  โดย
ต้องการเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากยุโรปท่ีมีก าลังจ่ายสูง 

จากเป้าหมายการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีกล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน  
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือ
เป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเท่ียว การเดินทาง และมีการแนะน าสถานท่ีท่ องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงให้กับ
นักท่องเท่ียวได้ [4] รวมไปถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบเสมือนจริงแก่นักท่องเท่ียว 
เยาวชน และผู้ท่ีสนใจ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ประเพณีในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีควรอนุรักษ์ เ พ่ือไม่ใ ห้สูญหายไป ไ ด้แก่ ประเพณีแห่นางดาน 

ประเพณีขันหมากพระปฐม ประเพณีกวนข้าวยาคู ประเพณีอาบน้ าคนแก่ และประเพณีตักบาตรธูปเทียน  
ประเพณีแห่นางดาน [5] จัดข้ึนในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี เป็นประเพณีท่ีมีหนึ่ง เ ดียวในประเทศไทย 

เป็นประเพณีเก่าแก่ของพราหมณ์ในเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีนับถือพระอิศวรเป็นเจ้า กระท าบูชาพระอิศวรในโอกาส
ข้ึนปีใหม่ประเพณีนี้ได้ปฏิบัติกันมาต้ังแต่คร้ังมีชุมชนพราหมณ์เกิดข้ึนในนครศรีธรรมราช ราว พ.ศ. 1200  
เป็นต้นมา เมื่อพราหมณ์ได้เคล่ือนย้ายข้ึนไปอยู่ท่ีกรุงศรีอยุธยาก็ได้น าพิธีกรรมในประเพณีนี้ ไปถือปฏิบัติ เ รียกว่า 
“พิธีโล้ชิงช้า” หรือ “พิธีตรียัมปวาย” และได้สืบทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ิงจะยกเลิกไปใน พ.ศ. 2476 

ประเพณีขันหมากพระปฐม [6] เป็นการท าบุญท่ัวเมืองนครศรีธรรมราช แต่ส่วนมากจะมีในชนบท  
การเขียนเร่ืองนี้อาศัยเค้าโครงเร่ืองจาก พ่อท่านด า วัดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การยกขันหมาก
พระปฐมจัดข้ึนในวัด เมื่อวัดมีความจ าเป็นทางการเงินท่ีจะต้องจัดสร้างโบสถ์ วิหาร หรือก าแพงวัด เป็นต้น โดยท่ี
การยกขันหมากพระปฐมเป็นประเพณีท่ีอาศัยเค้าและแบบอย่างมาจากพระพุทธประวัติ 

ประเพณีกวนข้าวยาคู [6] เป็นความเช่ือเก่ียวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสยาคู 
เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชมีความเช่ือว่า ข้าวยาคู 
เป็นอาหารทิพย์ ผู้ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาว พลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใส และเป็น
ยาขนานเอกท่ีสามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ท้ังยังบันดาลความส าเร็จสมความปรารถนาในส่ิงท่ีคิดด้วย 

ประเพณีอาบน้ าคนแก่ [6] เป็นประเพณีเก่ียวเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์ชาวนครศรีธรรมราช เ ช่ือว่า
ในวันท่ี 14 เมษายนของทุกปี เทวดาท่ีเฝ้ารักษาเมืองจะพากันข้ึนไปเมืองสวรรค์ท้ังหมด เมืองจึงปราศจากเทวดา  
จึงเรียกว่า “วันว่าง” คือวันท่ีทุกส่ิงทุกอย่างไม่มีเทวดาคุ้มครอง ชาวบ้านจะหยุดท ากิจการ  และน าภัตตาหารและ
เคร่ืองนมัสการต่าง ๆ ไปท าบุญ เสร็จแล้วไปสักการะและสรงน้ าพระพุทธสิหิงค์ หลังจากนั้นชาวนครศรีธรรมราชจะ
น าอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช้ไปให้ญาติคนแก่ท่ีตนเคารพนับถือแล้วขออาบน้ าขอพรความเป็นสิริมงคล 

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน [6] เป็นประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าประเพณีนี้เร่ิมข้ึน
ท่ีนครศรีธรรมราชก่อนและถ่ายทอดสู่สุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ถือเป็นประเพณีถวาย
สังฆทานเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรธูปเทียนนี้ เดิมจัดให้มีท่ีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพียงแห่ง
เดียวเท่านั้น เมื่อถึงวันเข้าพรรษาประชาชนจะน าเคร่ืองสังฆทาน ซ่ึงประกอบด้วยเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ดอกไม้ ธูป
เทียน ต่ัง เตียง และอาหารแห้ง เป็นต้น ไปถวายพระ ต่อมาเมื่อเคร่ืองสังฆทานมีจ านวนมากใช้ตลอดพรรษาไม่หมด 
ชาวเมืองเห็นว่าธูปเทียนเหล่านั้นจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงแบ่งปันไปยังวัดต่าง ๆ จนเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติ 

พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ [1] ได้วิจัยเร่ืองการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงท่องเท่ียวจังหวัดมหาสารคาม และศึกษาการยอมรับ
และความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเสมือนจริงจังหวัดมหาสารคาม โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชันเสมือนจริงแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเท่ียวทดลองใช้แอปพลิเคชัน แล้วประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน  
ผลการประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันด้านการท างาน ด้านประสิทธิภาพ และด้านการใ ช้งาน พบว่า  
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ผลการประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการยอมรับและพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจต่อแอปพลิเคชันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ฉวีวรรณ ทุ่งสิบสาม [7] ได้ศึกษาเร่ืองระบบน าทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ่านดาวเท่ียวบอกพิกัด 
โดยน าเสนอระบบบริการขอมูลบนเว็บแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกูเกิลแมพ 
น ามาระบุต าแหน่งของสถานท่ีท่องเท่ียว ผสานกับเทคโนโลยีดาวเทียมบอกพิกัดแบบน าทางบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ช่วยหาต า แหน่ งของ นั ก ท่อง เ ท่ี ยว  และน า ทา ง นัก ท่ อง เท่ี ย ว ใ ห้สาม า รถไ ป ยั ง สถาน ท่ี ท่อง เ ท่ี ย ว 
ท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง และน าเสนอสถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกล้เคียง และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว ผลการทดสอบใช้ระบบพบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถเพ่ิมความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว และสามารถวางแผนการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจด้วยตัวเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับ Google Maps API  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้ท่ีมี ต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับ        
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบมาตราส่วน 5 ระดับ  

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชน ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 125 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้วิจัยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ  (System Development Life Cycle: 
SDLC) [8] ตามรายละเอียดดังนี้  

3.1.1 การวางแผนระบบ (Systems Planning) คณะผู้วิจัยไ ด้วางแผนระบบเร่ิมด้วยการศึกษา
เอกสารท่ีเ ก่ียวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เ ช่ียวชาญประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่าง  ๆ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช หากพบว่าวัฒนธรรม ประเพณีใดเป็นวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเ ก่ียวข้องกับสถานท่ีและต้องจัด
พิธีกรรมภายในสถานท่ีนั้น ๆ คณะผู้วิจัยจะไปศึกษาข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมของสถานท่ีดังกล่าวในเชิงลึก 

3.1.2 การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) คณะผู้วิจัยไ ด้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเ ก่ียวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ รวมท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือน าเอารายละเอียดข้อมูล ความรู้ ข้อก าหนด และผลลัพธ์ท่ีไ ด้
จากข้ันตอนการวางแผนระบบมาวิเคราะห์หารายละเอียดความต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน          
กูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมน าเสนอการวิเคราะห์
ระบบในรูปแบบแผนภาพบริบท และแผนภาพกระแสข้อมูล 

3.1.3 การออกแบบระบบ (Systems Design) คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบ
มาออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือน
จริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ใช้แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแสดงรายละเอียดและความสัมพันธ์
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ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล ท าให้ตรวจสอบได้ว่าการออกแบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 

3.1.4 การท าให้เกิดระบบ (Systems Implementation) คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยน ารูปแบบ
ของการออกแบบระบบมาสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน กูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บดาตาเบส น าเสนอในรูปแบบของเว็บเพจ 
ซ่ึงได้จัดเก็บข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ส่วนการพัฒนาระบบจะใช้ภาษา PHP ร่วมกับ Google 
Maps API ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแทรกแผนท่ีกูเกิลเข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง ในเว็บเพจและน า 
Google Maps mashup มาพัฒนาให้ระบบมีส่วนประกอบท่ีเป็นแผนท่ีให้สามารถท างานแบบโต้ตอบกับผู้ใ ช้ไ ด้  
โดยมีแผนท่ีฐานเป็นส่วนท่ีกูเกิลจัดไว้ให้ และมีข้อมูลแผนท่ีของสถานท่ีเป็นแบบซ้อนทับในต าแหน่ง พิกัด โดยมี
ข้อความแฝงอยู่บนต าแหน่งพิกัดบนโลกจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกท่ีต าแหน่งพิกัดเหล่านั้น พร้อมทดสอบระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

3.1.5 การปฏิบัติการและสนับสนุน (Systems Operation and Support) คณะผู้วิจัยทดลองท า  
การติดต้ังระบบ และทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี จ านวน 5 คน ได้ท าการทดลอง
เรียกใช้งานเว็บเพจผ่านทางเทคโนโลยีสมาร์ตดีไวซ์ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบ
และน าไปด าเนินการปรับปรุงระบบให้สามารถท างานบนเทคโนโลยีสมาร์ทดีไวซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.993 ซ่ึงคณะผู้วิจัยใช้
กลุ่มเป้าหมายจากเยาวชน ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนท้ังหมด 125 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และเบ่ียงเบนมาตรฐาน [9] โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ความพึงพอใจในระดับมาก    
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ความพึงพอใจในระดับน้อย    
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.1 การพัฒนาระบบคณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีสมาร์ตดีไวซ์ ไ ด้แก่ โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ก ท า       
การสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ตามต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แสดงดังภาพ
ท่ี 1 
 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                   ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

 

13 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

1.2 การพัฒนาระบบในส่วนของการท างานของผู้ดูแลระบบ จะประกอบไปด้วย 1) หน้าหลัก 2) อนุมั ติ
สถานท่ี 3) แผนท่ีท่องเท่ียววัฒนธรรม/ประเพณี 4) ประเภทสถานท่ี 5) สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม และ  
6) บุคลากร แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หน้าจอหลักส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบ 
 

จากภาพท่ี 2 เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจะสามารถคลิกเลือกค าส่ังในแต่ละเมนูได้ตามความต้องการ โดยท่ี
เมนูหน้าหลักจะแสดงแผนท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมนูอนุมัติสถานท่ีเป็นส่วนการอนุมัติสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วเพ่ือแสดงในแผนท่ีการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม เมนูแผนท่ีท่องเท่ียว
วัฒนธรรม/ประเพณีจะแสดงการเช่ือมโยงการท างานไปยังแผนท่ีซ่ึงแสดงต าแหน่งพิกัดบนโลกของสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เมนูประเภทสถานท่ีเป็นส่วนการจัดการข้อมูลประเภทสถานท่ี เมนูสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม
เป็นส่วนการจัดการข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว และเมนูบุคลากรเป็นส่วนการจัดการข้อมูลบุคลากร 

1.3 การพัฒนาระบบในส่วนของการท างานของเจ้าหน้าท่ี จะประกอบไปด้วยเมนู 1) หน้าหลัก 2) สถานท่ี
ผ่านการอนุมัติ 3) แผนท่ีท่องเท่ียววัฒนธรรม/ประเพณี 4) ประเภทสถานท่ี 5) สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ  
6) บุคลากร แสดงดังภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3 หน้าจอหลักส่วนการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
 

 จากภาพท่ี 3 เมื่อเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่ระบบจะสามารถคลิกเลือกค าส่ังในแต่ละเมนูได้ตามความต้องการ 
โดยท่ีเมนูหน้าหลักจะแสดงแผนท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมนูสถานท่ีผ่านการอนุมัติจะแสดงรายละเอียด
ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมนูแผนท่ีท่องเท่ียววัฒนธรรม/ประเพณีจะแสดงการเช่ือมโยง     
การท างานไปยังแผนท่ี ซ่ึงแสดงต าแหน่งพิกัดบนโลกของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมนูประเภทสถานท่ีเป็น
ส่วนการจัดการข้อมูลประเภทสถานท่ี เมนูสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นส่วนการจัดการข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
และเมนูบุคลากรเป็นส่วนการจัดการข้อมูลบุคลากร 

1.4 การพัฒนาระบบในส่วนของผู้ใช้ ได้พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
ซ่ึงระบบจะแสดงแผนท่ีการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมท้ังแสดงต าแหน่ง
พิกัดบนโลกในต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเล่ือนตัวช้ีต าแหน่งไปตามเส้นทางท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเสมือนจริงท่ีส าคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีต้ังอยู่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ จะประกอบไปด้วยเมนู 
1) หน้าหลัก 2) วัตถุประสงค์ 3) วัฒนธรรมประเพณี 4) ติดต่อ และ 5) เข้าระบบ แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แผนท่ีการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จากภาพท่ี 4 เมื่อผู้ใช้เล่ือนตัวช้ีต าแหน่งไปยังต าแหน่งพิกัดบนโลกของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช หากผู้ใช้สนใจสถานท่ีท่องเท่ียวใดก็สามารถคลิกท่ีต าแหน่งพิกัดบนโลกของสถานท่ีท่องเท่ียว
นั้น เพ่ือเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้ใช้เลือกได้ 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการส ารวจจากกลุ่ม เป้าหมาย จ านวน 125 คน 1) เป็น
บุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 10 – 20 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 68 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 และอายุ 31 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12 2) มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  18.4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 20 
ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 แสดง
ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้ท่ีมี ต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน กูเกิลแมพส าหรับ 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รายการ  ̅ SD. ระดับความพึงพอใจ 

1. ค าแนะน าการใช้งานมีความชัดเจน 4.45 0.62 มาก 
2. ขนาด และสีของตัวอักษรมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.77 0.42 มากท่ีสุด 
3. ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนจอภาพ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
4. ข้อความ และภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอเข้าใจง่าย 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
5. การใช้ส่ือ รูปภาพ วิดีโอประกอบ รวมท้ังพ้ืนหลังมีความสอดคล้อง
และเหมาะสม 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

6. ความง่ายในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามรายการต่าง ๆ 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

7. ความรวดเร็วในการท างาน 4.45 0.67 มาก 
8. สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.54 0.67 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.62 0.55 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพ

ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 125 คน 
พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.62, SD. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 6 ข้อ และมีระดับความพึงพอใจมาก จ านวน 2 ข้อ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลในระบบ ตรวจสอบ
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และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี 2) ส่วนของเจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการข้อมูลเ ก่ียวกับวัฒนธรรม
ประเพณี และ 3) ส่วนของผู้ใช้สามารถดูสารสนเทศเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีได้ ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบของเว็บเพจ 
โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ Google Maps API และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยการน า Google 
Maps mashup มาพัฒนาส่วนการโต้ตอบกับผู้ใช้ซ่ึงใช้แผนท่ีฐานจากส่วนท่ี Google จัดไว้ให้ และมีข้อมูลแผนท่ี
สถานท่ีเป็นแบบซ้อนทับในลักษณะต าแหน่งพิกัดบนโลก พร้อมสารสนเทศเพ่ิมเติมเมื่อผู้ใช้เลือกต าแหน่งพิกัดบนโลก 
ต่าง ๆ ตามต าแหน่งพิกัดท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา บุญสมเกียรติ [ 10]  ไ ด้วิจัยแนวทาง       
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุน้อย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน และได้เลือกใช้เคร่ืองมือสอดคล้องกับ กฤษฎา เดียวสุรินทร์ และณัฏฐ์ นาคกร [ 11]  ไ ด้
ศึกษาเร่ือง    การจัดท าแผนท่ี GIS เพ่ือวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศท่ีมีความเส่ียงการเกิดอุทกภัยและโคลนถล่ม 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และสารัตถ์ ขัตติยะ [12] ได้ค้นคว้าอิสระระบบฐานข้อมูลสถานท่ีส่วนราชการและเอกชนภายใน
จังหวัดเชียงใหม่โดยแสดงผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์กูเกิล และฉวีวรรณ ทุ่ง สิบสาม [7]  ไ ด้ศึกษาเ ร่ืองระบบน าทาง      
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ่านดาวเทียวบอกพิกัด ผลจากการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม ผู้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีมีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราชของกลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  ( ̅ = 4.62) เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศท่ีออกแบบได้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใ ช้ในด้าน    
การก าหนดขนาดและสีของตัวอักษรมีความชัดเจนและเหมาะสม การใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วริศรา บุญสมเกียรติ [10] พบว่าการเลือกใช้รูปภาพและวิดีโอท่ีเหมาะสม และน าเสนอได้อย่าง ชัดเจน ท าใ ห้
สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพส าหรับการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมเสมือนจริงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้งานระบบผ่านเทคโนโลยีสมาร์ตดีไวซ์ท่ีรองรับการท างานของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการรับสัญญาณต าแหน่งพิกัดบนโลก และรายละเอียดแผนท่ีของ กูเกิลบางส่วน
อาจจะยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยจะต้องรอการปรับปรุงแผนท่ีของผู้ให้บริการแผนท่ี 
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