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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวตามการ

จ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรณีศึกษา และ 2) ประเมินการยอมรับแอพพลิเคชัน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี และใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้
ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามการยอมรับจากผู้ใช้  สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า 1) แอพพลิเคชันที่พัฒนา ประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ๆ 6 ฟังก์ชัน คือ Present Main 
Page, Change Map Style, Search, Track Place, List Place, และ Rate Place  และ 2) ผลการใช้งานแอพ
พลิเคชันท่ีพัฒนา โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to 1) develop a  personalised location awareness application for 
Phetchaburi tourism with Google Map API on mobile with Android operating system , and 2) 
evaluat the developed  application developed. The sample consisted 30 people tourists traveling 
within the Phetchaburi province to use mobile with Android operating system. Research tools 
involved the developed software and user acceptance questionnaire. The statistics used in data 
analysis were mean standard deviation. 

The research results revealed that : 1) the developed application consisted of 6 main 
functions, namely PresentMainPage ChangeMapStyle, Search, TrackPlace, ListPlace, and 
RatePlace; and 2) The tourists using personalised location awareness application had acceptance 
at in the highest level. 
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บทน า 

 
จังหวัดเพชรบุรี [1] เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ไม่ว่า

จะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงท าให้การบริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน
ส าหรับแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้ ซึ่งแอพพลิเคชันเหล่านั้นสามารถน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 
ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจที่จะท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละแอพพลิเคชันต่างก็มี
จุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันไป อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชันส าหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุต าแหน่งของ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และแม่นย าเท่าที่ควร ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบาง
ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่ถูกระบุต าแหน่งบนกูเกิ้ลแมพเอพีไอ อีกทั้ง แอพพลิเคชันเหล่านี้ยังไม่มีการจ าแนกข้อมูลต่าง ๆ 
ตามกลุ่มของผู้ใช้งาน ท าให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลบนต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด ที่เหมือนกัน ไม่ตรงกับภูมิหลัง
ของผู้ใช้ ข้อมูลซ้ าซ้อน และผู้ใช้ไม่ได้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ งานวิจัยนี้เสนอ แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการ
พัฒนาแอพพลิเคชันรับรู้ต าแหน่งที่เน้นในด้านการแสดงข้อมูลที่ตั้งของสถานที่ และสถานท่ีท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป
ตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้งาน และน าเสนอข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะการปักหมุด ซึ่งสามารถก าหนดให้
แสดงข้อมูลประกอบแผนท่ีได้  นอกจากนี้แอพพลิเคชันนี้สามารถใช้เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ไม่เป็นที่รู้จักในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีก
ทั้งเป็นแอพพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลา และสะดวกสบายในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากขึ้น 

 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจ าแนกกลุ่ม
ของผู้ใช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี เป็นกรณีศึกษา  
 1.2 เพื่อประเมินการยอมรับแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตาม
การจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยมีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ  
สุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์ [2] ได้กล่าวไว้ว่า กูเกิ้ลแมพเอพีไอ เป็น เว็บเซอร์วิสเอพีไอ (Web Service API) 

แบบหนึ่งที่กูเกิ้ลเป็นผู้ให้บริการ  กูเกิ้ลเอพีไอ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) เว็บเซอร์วิสเซิร์ฟเวอร์ (Web Service 
Server) ที่ให้บริการกูเกิ้ลแมพ แสดงข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ และ 2) เว็บเซอร์วิสไคลเอนท์ (Web Service Client) คือ 
โปรแกรมที่สร้างขึ้นมา เพื่อเรียกการท างานของเว็บเซอร์วิส  กูเกิ้ลแมพเอพีไอ เป็นหนึ่งในกูเกิ้ลเอพีไอ ที่ได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งนักพัฒนาสามารถพัฒนาแผนที่ที่มีความละเอียดสูงในการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ เช่น การจราจร 
การโปรโมทสินค้า และการส ารวจ ได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีความสนใจ 

2.2 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
      ทวีพร โปร่งจิตร [3] กล่าวว่า แอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์ เป็นช่ือเรียก

ชุดซอฟต์เเวร์หรือเเพลตฟอร์ม (platform) ส าหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (cell phone) อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ตขนาดพกพา เป็นต้น 
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2.3 การจ าแนกกลุ่มผู้ใช้  

การจ าแนก (classification) ว่าเป็นการจัดจ าพวกวัตถุหรือเหตุการณ์ ออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยมี
เกณฑ์ในการจ าแนกหรือจัดจ าพวก เกณฑ์ที่ใช้อาจพิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกัน แตกต่างกัน หรือสัมพันธ์กัน 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การก าหนดเกณฑ์อาจท าได้โดยการก าหนดขึ้นเอง หรือมีผู้อื่นก าหนดให้  

ข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) คือ รายละเอียดของผู้ใช้ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ยังสามารถถือเป็นรายละเอียดในการระบุตัวตนของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ได้ 
และส าหรับบริบทของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลผู้ใช้จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวผู้ใช้แต่ละบุคคล 
(Schiaffino & Amandi, 2009) 

นัยณา แก้วบ้านดอน [4] กล่าวว่า กระบวนการคลัสเตอร์ริ่ง (Clustering Algorithm) คือ 
กระบวนการที่รวมออบเจ็กต์ที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน หรือก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมา
ภายในคลัสเตอร์ ซึ่งออบเจ็กต์ที่อยู่ภายในกลุ่มจะมีลักษณะตรงตามที่ก าหนดเอาไว้ วิธีการคลัสเตอร์ริ่ง มีอยู่ด้วยกัน
หลายวิธี แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะคือ  
 1) Exclusive Clustering เป็นการจัดกลุ่มที่ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะ เหมือนกัน  
 2) Overlapping Clustering เป็นการจัดกลุ่มที่ข้อมูลภายในกลุ่มจะแบ่งออกให้อยู่ใน รูปของเซต
ย่อย ๆ แต่ละจุดอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์มากกว่าหนึ่งก็ได้ และจ านวนสมาชิกภายในเซตต่าง ๆ มีค่าแตกต่าง
กันได้  
 3) Hierarchical Clustering เป็นการจัดกลุ่มที่มีการรวมคุณสมบัติพื้นฐานของ Exclusive 
Clustering และ Overlapping Clustering ไว้ด้วยกันแต่มีการก าหนด เง่ือนไขหรือกฏที่ใช้ในการก าหนดข้อมูลใน
แต่ละคลัสเตอร์  
 4) Probabilistic Clustering เป็นการจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการทางสถิติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  การด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
1.1 ศึกษาความเป็นไปได้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันที่จะพัฒนา โดยสรุปความ

จ าเป็นและแนวทางส าหรับการสร้างแอพพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี ว่าควรมีการท างาน
อย่างไรบ้าง หน้าตาเป็นอย่างไร และหลังจากนั้นได้ศึกษากระบวนการท างานของแอพพลิเคชัน รวมไปถึงข้อมูลของ
โปรแกรมที่จะใช้พัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาความเป็นไปได้และขอค าแนะน า 

1.2 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแอพพลิเคชัน โดยใช้ระเบียบวิธีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว (RAD) [5] ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

 1.2.1 การวางแผนก าหนดความต้องการ (Requirements Planning) คือ ขั้นตอนการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยแบ่งส่วนของการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ 
1) การท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2) อาชีพเสรีในประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4) การเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Android Studio 5) การ
ท างานของกูเกิ้ลแมพเอพีไอ และ 6) การเช่ือมต่อข้อมูล MySQL กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 1.2.2 การออกแบบโดยผู้ใช้ (User Design)  คือ ขั้นตอนการน าผลจากการวางแผนและก าหนดความ
ต้องการเบื้องต้นที่รวบรวมได้มาด าเนินการต่อ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ใช้ และให้ผู้ใช้ได้ก าหนดสถานการณ์ที่ผู้ใช้
ต้องการ จากนั้นน า  ผลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชัน โดยแสดงผลการวิเคราะห์และออกแบบด้วย  
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แผนภาพเชิงวัตถุ ดังนี้ 1) การออกแบบในภาพรวม (Flow Chart) 2) ยูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 3) 
คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) 4) ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram) 5) แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity 
Diagram) 6) แผนผังของแอพพลิเคชัน (Site Map) และ 7) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database Model) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ภาพที่ 1 การออกแบบแอพพลิเคชันในภาพรวม                  ภาพที่ 2 การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม 
 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบซีเควนไดอะแกรม 
 1.2.3 การสร้างระบบ (Construction)  คือ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ตามการออกแบบในขั้นตอน

ที่ 2 โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม Android Studio ในการเขียนชุดค าสั่งภาษา JAVA, XML  ใช้โปรแกรม Dreamweaver 
ในการเขียนชุดค าสั่งภาษา PHP เชื่อมต่อกับเครื่องบริการ และใช้กูเกิ้ลแมพเอพีไอ ส าหรับแสดงแผนที่ 

 1.2.4 การเปลี่ยนระบบ (Cutover)  คือ ขั้นตอนการทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบ เพื่อให้แอพ
พลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

1.3 การประเมินการยอมรับ  คือ ขั้นตอนการน าแอพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวตาม
การจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปให้ผู้ใช้ประเมินการยอมรับ 
ทางด้านฟังก์ชัน ประสิทธิภาพการท างาน ความง่ายต่อการใช้งาน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

1.4 รวบรวมและรายงานสรุปผล คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินการยอมรับของ
ผู้ใช้ และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตีความข้อมูลที่ได้ และจัดท ารายงานสรุป
ผลการวิจัย  

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามการจ าแนกกลุ่ม
ของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในที่นี้ ผู้วิจัยได้ใช้อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นกรณีศึกษา และแบบสอบถามการยอมรับจากผู้ใช้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ [6] (1 = ยอมรับน้อย
ที่สุด ถึง 5 คะแนน = ยอมรับมากที่สุด) ที่ผ่านการประเมินค่า IOC (Index of Item–Objective Congruence) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี  และ 
ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระหว่างวันท่ี 14-27 ธันวาคม 2558  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  Sampling) จาก
ประชากร จ านวน 30 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย การประเมินการยอมรับการใช้แอพพลิเคชันของผู้ใช้ ได้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉลี่ยแปลผลโดย อ้างอิงจาก [7] 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจ าแนกกลุ่มของ
ผู้ใช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ตามภาพที่ 4-7 

 
 

ภาพที่ 4 ผลของการแสดงผลสถานท่ีต่าง ๆ ตามการจ าแนกกลุม่ของผู้ใช้หรือฟังก์ชัน  
Present Main Page 
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ภาพที่ 5 ผลการพัฒนาฟังก์ชัน Change Map Style 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการพัฒนาฟังก์ชัน Search 
 

 
 

ภาพที่ 7 ผลการพัฒนาฟังก์ชัน Track Place List Place และ Rate Place 
 

 จากภาพที่ 4-7 แอพพลิเคชันจะประกอบด้วย 6 ฟังก์ชัน คือ Present Main Page Change Map Style, 
Search, Track Place, List Place, และ Rate Place  โดยฟังก์ชัน Present Main Page แสดงดังภาพที่ 4  และ
ผลการพัฒนาฟังก์ชันในส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ฟังก์ชัน Change Map Style มีหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของแผน
ที่ แสดงดังภาพที่ 5  ฟังก์ชัน Search ท าหน้าที่ค้นหาสถานที่ต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 6  ฟังก์ชัน Track Place ท า
หน้าที่แสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกเลือก  ฟังก์ชัน List Place ท าหน้าที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีถูกเลือก  และฟังก์ชัน Rate Place ท าหน้าที่แสดงผลคะแนนของสถานที่ และให้ผู้ใช้ให้คะแนน
สถานท่ี 
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2. ผลการประเมินการยอมรับแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการ
จ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

ผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ล
แมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไปให้ผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยว จ านวน 30 คน ผลการประเมิน
แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน ฯ 
 

รายการประเมิน  ̅ SD. ระดับการยอมรับ 
1. ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชัน (Performance Test)    

1.1 ความแม่นย าในการระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ความถูกต้องในการแสดงผลสถานที่ได้ตรงตามกลุ่มของผู้ใช้ 4.03 0.18 มาก 
1.3 ความแม่นย าในการระบุต าแหน่งของสถานที่บนแผนที่ 4.93 0.25 มากที่สุด 
1.4 ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์จากแอพพิลเคชัน 4.86 0.34 มากที่สุด 
1.5 การป้องกันข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลโดยผู้ใช้ 4.03 0.18 มาก 
1.6 การแนะน าและการแจ้งเตือนระหว่างการใช้งานแอพพลิเคชัน 3.96 0.18 มาก 
1.7 ความรวดเร็วในการท างานของแอพพลิเคชัน 3.87 0.34 มาก 

รวม 4.39 0.53 มาก 
2. ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน (Usability Test)    

2.1 ความเหมาะสมในการแสดงตัวอักษรบนจอภาพ 4.78 0.37 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปภาพ 4.40 0.49 มาก 
2.3 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความหรือรูปภาพในการส่ือความหมาย 4.43 0.34 มาก 
2.4 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชัน 4.87 0.18 มากที่สุด 
2.5 ความเหมาะสมในการแสดงผลโต้ตอบกับผู้ใช้ 4.97 0.46 มากที่สุด 
2.6 ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและง่ายต่อการจดจ า 4.70 0.37 มากที่สุด 

   2.7 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสมย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ 4.83 0.18 มากที่สุด 
2.8 ความเหมาะสมในการแสดงข้อความแนะน าและการแจ้งเตือนระหว่างใช้

งานแอพพลิเคชัน 
4.67 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.41 มากที่สุด 
3. ด้านฟังก์ชันการท างานของแอพพลิเคชัน (Functionality Test)    

3.1 ความสามารถในการแสดงต าแน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.2 ความสามารถในการแสดงต าแหน่งสถานที่ตามกลุ่มของผู้ใช้ 4.37 0.49 มาก 
3.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการแสดงผลของแผนที่ 4.70 0.46 มากที่สุด 
3.4 ความสามารถในการค้นหาสถานที่ท่องเท่ียว 4.73 0.45 มากที่สุด 
3.5 ความสามารถในการให้รายละเอียดข้อมูลสถานที่ 4.40 0.49 มาก 

รวม 4.64 0.48 มากที่สุด 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security Test)    

4.1 การพิสูจน์ตัวตนในการเข้าสู่แอพพลิเคชัน 5.00 0.53 มากที่สุด 
4.2 การจ าแนกกลุ่มผู้ใช้และการอนุญาตให้สิทธิ์ใช้งานแอพพลิเคชัน 4.90 0.30 มากที่สุด 
4.3 การปรับเปลี่ยนสถานะกลุ่มของผู้ใช้แต่ละคน 4.93 0.25 มากที่สุด 
4.4 การปรับเปลี่ยนข้อมูลรหัสผ่านส่วนตัวของผู้ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.5 การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แอพพลิเคชัน 4.97 0.13 มากที่สุด 

รวม 4.96 0.19 มากที่สุด 
โดยรวม 4.69 0.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่าการผู้ใช้และกลุ่มตัวอย่างยอมรับแอพพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 

4.69, SD. = 0.40) และเมื่อพิจารณารายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ คือ ด้านฟังก์ชัน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
( ̅ = 4.64, SD. = 0.48) ด้านประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.39, SD. = 0.53) ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78, SD. = 0.41) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.96, SD. = 0.19) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากผลการพัฒนาและผลการประเมินการยอมรับจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่
ท่องเที่ยวตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า แอพพลิเค
ชันมี 4 ส่วนที่ผู้วิจัยได้แอพพลิเคชันสามารถช่วยให้ผูใ้ช้งาน ลดระยะเวลาในการค้นหาสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการแนะน า
ต าแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ ตามการจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ของผู้ใช้งานแต่ละคน และมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของ
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีอยู่ภายในจังหวัดเพชรบุรีไว้ในท่ีเดียวกัน ท าให้ง่ายต่อการค้นหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีพร 
โปร่งจิตร [3] ได้ศึกษาระบบค้นหาท่ีท าการไปรษณีย์ โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งผลการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จ านวน 20 คน ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  
4.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.64  ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า ระบบค้นหาที่ท าการไปรษณีย์ โดย
ใช้เทคโนโลยีจีพีเอสบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 จากผลการประเมินการยอมรับ จะเห็นได้ว่า แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวตาม
การจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถแสดงผลต าแหน่งของ
สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตรงตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งมีระบบแนะน าเส้นทางช่วยให้
ผู้ใช้งานไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ในการพัฒนาแอพพลิเคชันรับรู้และแสดงต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามการจ าแนกกลุม่ของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ล
แมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไปดังน้ี 
 1.  เพิ่มจ านวนสถานท่ี และรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานท่ีให้มากข้ึน 

 2.  เพิ่มการน าทางสู่สถานท่ีท่องเที่ยวด้วยตัวแอพพลิเคชันเอง  
 3.  เพิ่มการแก้ไขกลุม่ของผู้ใช้ตามความเหมาะสม โดยการเก็บข้อมลูการใช้งานแอพพลิเคชันของผู้ใช้ 
น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและเปลี่ยนกลุ่มของผู้ใช้แบบอัตโนมัติ 
 4.  เพิ่มฐานข้อมูลภายในแอพพลิเคชันที่เรียกว่า SQLite เพื่อลดระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลจากเครื่อง
บริการ 
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