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บทคัดยอ 

 
บทความวิจัยน้ีนําเสนอการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพาสําหรับการทองเที่ยว เพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยว              

ที่ตองการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยการตรวจสอบขอมูลและวิดีโอของสถานที่ทองเที่ยวกอนตัดสินใจ       
เลือกรายการสถานที่ทองเที่ยว เพื่อจัดเรียงลําดับสถานที่ตามทฤษฎีกราฟและจําลองเสนทางที่ส้ันที่สุดกอนการเดินทาง     
ชวยลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทางได รวมถึงการระบุตําแหนงของนักทองเที่ยวในขณะการเดินทาง ทําใหเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองตามเวลาที่กําหนด การพัฒนาแอพพลิเคช่ันใช android development tool              
เปนสวนเสริมของโปรแกรม Eclipse ควบคุมการทํางานดวยภาษา JAVA เพื่อใชบริการ google maps android API v2 
รวมกับคาพิกัดภูมิศาสตรและการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตของอุปกรณแบบพกพา 

ในงานวิจัยไดนําแบบจําลอง rational unified process ดานวิศวกรรมซอฟตแวรเขามาชวยในการพัฒนา 
ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 1) เก็บรวบรวมความตองการของนักทองเที่ยว 2) เก็บรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี 3) ออกแบบและพัฒนาสวนโตตอบผูใช เชน การนําเสนอขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 4) ออกแบบและพัฒนาคลาส 
ฟงกช่ันในการทํางานประกอบไปดวย การจัดเก็บขอมูลสถานที่ การเลือกรายการสถานที่ทองเที่ยว การหาเสนทาง การหา
ระยะทาง การใชคาพิกัดภูมิศาสตรของอุปกรณ การจัดลําดับสถานที่ทองเที่ยวตามทฤษฎีกราฟ 5) พัฒนาสวนจัดการแผนที่
และการแสดงผลการเดินทางของนักทองเที่ยว 6) ทดสอบฟงกชันการทํางานและปรับปรุงแกไข และ 7) ทดลองใชงานโดย
นักทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 100 คน จากการวิจัยพบวา ผลการทดสอบแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพาสามารถ
ทํางานไดถูกตอง และผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอพพลิเค ช่ันของนักทองเที่ยวมีคาเฉล่ีย 4.37               
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซ่ึงอยูในเกณฑที่ดี 
 
คําสําคัญ: แอนดรอยดแอพพลิเคช่ัน, การเดินทางทองเที่ยว, สวนติดตอใชงานแผนที่กูเกิล, ระบบระบุพิกัดบนพื้นโลก 

 
Abstract 

 
This paper is presented an android application development for traveling on mobile device.   

This application takes tourist to travel for many places in Kanchanaburi. Furthermore, it provides the 
tourist information and place videos on Youtube. It is important information for decision making to 
choose the traveled list and it also simulates the route to that place. Therefore, Tourists can plan trips 
before traveling and reduce both cost and time. It also uses GPS identifying route to travel places. The 
application development, we use android development tools as plug-in of eclipse. Java is a programming 
language that controls the google maps android V2 with GPS location from mobile device of which 
information and linking to video are displayed on Youtube. 
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Rational Unified Process Model is included in development that divides into 7 stages:                
1) collection requirement of tourist 2) collection data of traveled places 3) developing interactive layout 
such as representation of information 4) class and function were designed and developed to store 
information, travelled list, routing map, using location from device and places arrangement from graph 
theory 5) developing map management and display the result of tourist trip 6) test and modify function 
and 7) experiment via 100 tourists who want to travel in Kanchanaburi. The result shows that tourists 
satisfy to use application with mean and stand deviation are 4.37 and 0.47 with good criteria, respectively.  
 
Keywords: android application, tourism, google maps API, GPS 
 
บทนํา 

 
การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยในป 2556 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติประมาณ               

26.7 ลานคนเขามาทองเที่ยว (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2557) มีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง
ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองจากเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อุดมไปดวยผืนปา พรรณไม ถ้ํา นํ้าตก และ
ประเพณีวัฒนธรรม ดวยความหลากหลายทางเช้ือชาติที่อาศัยอยูรวมกันทั้งไทย พมา มอญ กะเหรี่ยง นอกจากน้ันกาญจนบุรี
ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะเหตุการณสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงมีอนุสรณสถานหลายแหง ปรากฏใหเห็นเปน
หลักฐาน เชน สะพานขามแมนํ้าแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑชองเขาขาด เปนตน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 
ม.ป.ป.) ถือเปนแหลงพักผอนขนาดใหญที่สรางความตื่นเตน ความสนุกสนาน และเพื่อแสวงหาความรู ประสบการณแปลกใหม 
นอกเหนือจากการพักผอนอยูบาน  

จากการเพิ่มจํานวนของนักทองเที่ยว สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) เห็นถึงความสําคัญ
ในการนําเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยผลักดันโครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเครือขายอินเทอรเ น็ต กระตุนใหกลุมการทองเที่ยวรวมมือกัน เพื่อใหบริการขอมูลแก นักทองเที่ยว        
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2556) ชวยใหการสืบคนขอมูลการทองเที่ยวผานเว็บไซตและแอพพลิเคช่ัน     
ทําไดผานอุปกรณสมารทโฟน สําหรับนักทองเที่ยวที่ใชอุปกรณสมารทโฟนผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สามารถติดตั้ง
แอพพลิเคช่ันบน google play ไดดวยตนเอง ซ่ึงรองรับอุปกรณสมารทโฟนมากกวา 81% ในทองตลาด (เอบีไอ รีเสิรช, 
2556) ตัวอยางแอพพลิเคช่ันสําหรับการทองเที่ยว เชน Amazing Thailand Chiang Mai เปนแอพพลิเคช่ันที่ใหบริการดาน
ขอมูลและการเดินทางทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และยังมีแอพพลิเคช่ันจํานวนมากที่เปดใหใชงานแบบไมเสียคาใชจาย 
(Tourism Authority of Thailand, 2011)  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณแบบพกพาสําหรับการทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี   
เพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยวใหทราบขอมูลสถานที่ทองเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี และไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว   
  
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (android operating system) ถือวาเปนระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยม เน่ืองจาก

บริษัท Google ไดพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดรวมกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทมือถือมากกวา 30 ราย เพื่อใชกับอุปกรณ
พกพาและอุปกรณสมัยใหม โดยกําหนดเปนซอฟตแวรเสรี ทําใหโปรแกรมเมอรหรือผูพัฒนาแอพพลิเคช่ันสามารถดาวนโหลด
ชุด Android SDK ที่ควบคุมการทํางานดวยภาษา Java และ Android NDK ที่ควบคุมการทํางานดวยภาษา C หรือภาษา 
C++ ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน (Android Developers, 2009) ตามโครงสรางการทํางานดังรูปภาพที่ 1 ซ่ึงผูใช
แอพพลิเคช่ันสามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย 
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รูปภาพที่ 1 โครงสรางการทํางานของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 

ที่มา: Kebomix Blog. (2010) 
 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันดวย Eclipse ตามมาตรฐาน Java EE เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตขององคกร ใชหลักการ
แบบ multi-tier ซ่ึงสามารถทํางานรวมกันไดทั้งองคกร โดยแบงการทํางานออกเปนโมดูล ประกอบดวยชุดเครื่องมือตาง ๆ  ใน
การพัฒนาและใหบริการผูใช โดยสามารถจัดการรายละเอียดตามพฤติกรรมของผูใชงานแบบอัตโนมัติ ทําใหสามารถเขียน
โปรแกรมตามมาตรฐานไดสะดวกและรวดเร็ว (Oracle Corporation, 2013) สวนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพา 
โดยใช android developer tools ซ่ึงเปนปล๊ักอินสําหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดของ Eclipse 
รวมกับ android virtual device (AVD)  ซ่ึงเปรียบเสมือนอุปกรณพกพาจําลองแตละรุนที่ตองการพัฒนา หรือใชการเช่ือมตอ
กับอุปกรณจริงได (Android Developers, 2009)  ในการตรวจสอบเสนทางบนอุปกรณพกพาเรียกวาระบบนําทาง 
(navigator) ใชบริการแผนที่ผาน google maps android API v2 ดังรูปภาพที่ 2 และนําคาพิกัดภูมิศาสตรจากอุปกรณระบุ
พิกัดบนพื้นโลกมาใชรวมกับการแสดงเสนทางบน google maps ดวย location API เม่ือตองการใชบริการตาง ๆ                  
ของ Google จําเปนตองเปดใชบริการผาน google play services SDK โดยลงทะเบียนขอใชบริการดวย KEY API สําหรับ
การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน (Google Inc, 2013) 
  

 
 

รูปภาพที่ 2 แผนที่บนอุปกรณพกพา 
 

ที่มา: Google Inc. (2013) 
 

นักทองเที่ยวสามารถตรวจสอบขอมูลสถานที่ทองเที่ยวไดจากเว็บไซตทองเที่ยว และหนังสือทองเที่ยวตาง ๆ         
ปจจุบันกรมการทองเที่ยวไดพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับนักทองเที่ยวบนอุปกรณสมารทโฟน เพื่อสรางชองทางในการ
ประชาสัมพันธสถานประกอบการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน ชวยขยายตลาดใหกับผูประกอบการทองเที่ยว และยกระดับ               
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ความเช่ือม่ันในคุณภาพของสินคาและบริการในประเทศไทยผานแอพพลิเคช่ัน TTS Explorer (Google Inc, 2556) ซ่ึงใชงาน
รวมกับบัตรของการทองเที่ยวดังรูปภาพที่ 3 

 

 
 

รูปภาพที่ 3 TTS Explorer 
 

ที่มา: Patthanid, C. (2013) 
 

นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับทองเที่ยวในประเทศไทยประกอบดวยแอพพลิเคช่ันที่ใหบริการ
ขอมูลดานการทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วประเทศไทย เชน Amazing Thailand, Tourism Thailand, Green Tourism, zoclose 
แอพพลิเคช่ันสําหรับการเดินทาง เชน google maps, NOSTRA Map Thailand แอพพลิเคช่ันสําหรับการติดตอส่ือสารและ
เรียนรูภาษา เชน SPEAK THAI และแอพพลิเคช่ันสําหรับการทองเที่ยวของเฉพาะสถานที่ เชน เที่ยววัด (สงขลา - พัทลุง) 
(Tourism Authority of Thailand, 2011) 

แอพพลิเคช่ันสําหรับการเดินทาง อยางเชน google maps มีความสามารถในการคนหาสถานที่ไดทั่วโลก ชวยใน
การเดินทางของผูใช ในการหาเสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยังสถานที่หน่ึง สามารถปรับเปล่ียนเสนทางและจัดเรียงรายการ
สถานที่ไดดวยตนเอง สําหรับการจัดเรียงลําดับสถานที่เพื่อใหไดระยะทางที่ส้ันที่สุด ตองใชทฤษฎีกราฟเขามาชวยโดยกําหนด
สถานที่ทองเที่ยว (node) และระยะทาง (weight) ของแตละเสนทางในแผนที่ใหอยูในรูปเมตริกซดวย adjacency matrix 
และหาคาของ minimum spanning tree  ดวย Kruskal’s algorithm (Blum, 2009) ซ่ึงแสดงขั้นตอนการทํางานดวยรหัสเทียม
ไดดังน้ี 

 

KRUSKAL(G): 

1 A = ∅ 

2 foreach v ∈ G.V: 

3   MAKE-SET(v) 

4 foreach (u, v) ordered by weight(u, v), increasing: 

5    if FIND-SET(u) ≠ FIND-SET(v): 

6       A = A ∪ {(u, v)} 

7       UNION(u, v) 

8 return A  

 

 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันในปจจุบัน สวนใหญนําแบบจําลองกระบวนการซอฟตแวร (software process model) 
เขามาชวยเพื่อควบคุมใหไดซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูใช ทําไดตามระยะเวลาที่กําหนด แบบจําลอง 
rational unified process ถือเปนแบบจําลองที่ดีในการพัฒนาซอฟตแวร เปนแนวทางในการทําใหทุก ๆ ขั้นตอนสมบูรณ
มากที่สุด ดวยการทําซํ้า ๆ จนกระทั้งขั้นตอนเสร็จสมบูรณ ดังรูปภาพที่ 4 
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รูปภาพที่ 4 แบบจําลองกระบวนการซอฟตแวร rational unified process 
 

ที่มา: Montenegro. (2010) 
 

การดําเนินงานวิจัย 
  

1. การศึกษาและจัดเตรียมขอมูล 
จากการสํารวจความตองการของนักทองเที่ยวและจัดเก็บขอมูลสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีจากเว็บไซต

และหนังสือสถานที่ทองเที่ยว โดยใชขอมูล 2 สวนดังน้ี 1) ขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวประกอบดวย รูปภาพ วิดีโอ รายละเอียด
สถานที่ทองเที่ยว และเว็บไซตสําหรับอางอิง และ 2) ขอมูลการเดินทางประกอบดวย พิกัดของสถานที่ทองเที่ยว แผนที่
เสนทาง ระยะทาง ระยะเวลาที่ใชไปยังสถานที่ทองเที่ยว จากการรวบรวมขอมูลของผูวิจัย ไดเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 30 แหลง ซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ประกอบดวย 1) นํ้าตกเอราวัณ 2) อุทยาน
ประวัติศาสตรเมืองสิงห 3) สะพานมอญ สังขละบุรี 4) พรอมมิตร ฟลม สตูดิโอ สถานที่ถายทําภาพยนตรตํานานสมเด็จ             
พระนเรศวร 5) สะพานขามแมนํ้าแคว 6) ชองเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจํา 7) นํ้าตกไทรโยคนอย 8) พุนํ้ารอนหินดาด 
9) เหมืองปล็อก 10) ทางรถไฟสายมรณะ 11) นํ้าตกไทรโยคใหญ 12) ดานเจดียสามองค 13) อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ     
14) นํ้าตกผาตาด 15) ถ้ําพระธาตุ 16) นํ้าตกตะเคียนทอง 17) อุทยานแหงชาติลําคลองงู 18) นํ้าตกทุงนางครวญ 19) อุทยาน
แหงชาติเขาแหลม 20) ถ้ําแกวสวรรคบันดาล 21) นํ้าตกไดชองถอง 22) ถ้ําวังบาดาล 23) ถ้ําดาวดึงส 24) นํ้าตกเกริงกระเวีย                      
25) อุทยานประวัติศาสตรสงคราม 9 ทัพ 26) สุสานทหารสหประชาชาติ 27) สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 28) นํ้าตก          
หวยแมขม้ิน 29) พิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย - พมา และ 30) วัดมังกรทอง 
 

2. ภาพรวมของการทํางาน 
 

 
 

รูปภาพที่ 5 ขอบเขตการทํางานของระบบ 
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จากรูปภาพที่ 5 แผนภาพกิจกรรมของนักทองเที่ยว ซ่ึงเก่ียวของกับความสามารถและการทํางานของระบบ เชน     
การตรวจสอบขอมูลและวิดีโอของสถานที่ทองเที่ยว การเลือกรายการทองเที่ยว การคํานวณหาเสนทางที่ส้ันที่สุดและสราง
แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว แสดงเสนทาง ระยะทาง ระยะเวลาของการเดินทางบน google maps การนํา            
คาพิกัดจาก GPS ของอุปกรณแบบพกพาแสดงพิกัดของนักทองเที่ยวจากตําแหนงปจจุบัน 

 

3. การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
การพัฒนาแอนดรอยดแอพพลิเคช่ันประกอบดวยตัวควบคุมสวนติดตอผูใช (activity) เพื่อจัดการขอมูลสถานที่

ทองเที่ยว จัดการรายการสถานที่ทองเที่ยวและเสนทางการเดินทางผานคลาส activity และโครงรางหนาจอ (layout) เพื่อใช
โตตอบผูใชของแอพพลิเคช่ันผานไฟล xml ในการออกแบบและพัฒนาใชแผนภาพ class diagram และ layout ของ
โปรแกรม Eclipse ซ่ึงเปนเครื่องมือในการสรางตนแบบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ประกอบดวย
สวนตาง ๆ ดังน้ี   

1)  คลาส place.java เปนตนแบบของคลาสสถานที่ทองเที่ยว ประกอบดวยฟลด ช่ือสถานที่ ตําแหนงพิกัด
ภูมิศาสตร และเมธอดตาง ๆ เชน เพื่อจัดการขอมูลสถานที่ทองเที่ยว ในแพ็คเกจ com.tourist.arttraction.data ดังรูปภาพที่ 6 

  

   
 

รูปภาพที่ 6 คลาส place สมาชิกภายในคลาสสําหรับจัดการขอมูลและรายการสถานที่ทองเที่ยว 
 

2) คลาส DirectionGen.java เปนตนแบบของการกําหนดเสนทาง เชน รูปแบบการเดินทาง การกําหนดเสนทาง
ไปยังสถานที่ทองเที่ยว และรายละเอียดของเสนทาง ระยะทาง ระยะเวลา ในแพ็คเกจ com.tourist.arttraction.direction 
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รูปภาพที่ 7 คลาส DirectionGen สมาชิกภายในคลาสสําหรับจัดการเสนทางและรายละเอียดการเดินทาง 
 

3)  คลาส GoogleMapActivity.java เปนตนแบบของคลาสในการจัดการแผนที่ เพื่อแสดงรายการสถานที่
ทองเที่ยว ตําแหนงของนักทองเที่ยว รวมกับคลาส Place คลาส Direction Gen และ Google Service SDK ซ่ึงเช่ือมตอกับ
บริการของ Google ซ่ึงลงทะเบียนไวผาน API KEY เพื่อแสดงเสนทางการเดินทางบนแผนที่  

 

 
 

รูปภาพที่ 8 คลาส GoogleMapActivity สมาชิกภายในคลาสสําหรับจัดการตําแหนงรวมกับแผนที่ 
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4)  การพัฒนาสวนติดตอผูใชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดวยการวางโครงรางในรูป XML แบบตาราง
ประกอบดวย สวนหัวขอเปนช่ือสถานที่ทองเที่ยว รูปภาพประกอบสถานที่ รายละเอียดสถานที่ และสวนการเช่ือมโยงวิดีโอ
สถานที่ใน Youtube ดังรูปภาพที่ 9-10     
 

                                  
 

        รูปภาพที่ 9 การวางโครงรางสวนแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว รูปภาพที่ 10 แสดงออบเจ็กตในการวางโครงราง 
 

สวนการแสดงแผนที่ออกแบบโครงรางแบบ frame layout สําหรับเช่ือมโยงกับบริการแผนที่ของ google 
maps เพื่อแสดงผลและควบคุมการทํางานของแผนที่ดังรูปภาพที่ 11-12 

 

    
รูปภาพที่ 11 โครงราง frame layout ของการออกแบบ      รูปภาพที่ 12 โครงราง frame layout ในรูปโครงสราง XML 

  
5)  กําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงบริการของอุปกรณพกพาเพื่อใหแอพพลิเคช่ันสามารถใชบริการตาง ๆ เชน 

เครือขายอินเตอรเน็ต การจัดเก็บขอมูลบน SD card การอานคาพิกัดภูมิสาสตรจากอุปกรณ GPS ผานไฟล Android 
Manifest 

6)  การควบคุมกิจกรรมภายนอกและภายนอกดวยคลาส intent เพื่อเรียกใช tourist attraction activity 
สําหรับแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว และเรียกใช Google Map Activity สําหรับแสดงแผนที่การเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยว 

7)  การจัดเก็บสถานที่ลงในรายการทองเที่ยวผานอารเรยดวยตัวแปร place Array List และเรียงลําดับสถานที่
ตามทฤษฎีกราฟเพื่อหาคาที่ส้ันที่สุด 
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ผลการวิจัย 
  

1. ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
 

                       
 

รูปภาพที่ 13 หนาจอเริ่มตนของแอพพลิเคช่ัน    รูปภาพที่ 14 รายช่ือสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

แอพพลิเคช่ัน Kanchanaburi เริ่มตนการทํางานดังรูปภาพที่ 13 เม่ือเขาสูรายการสถานที่ทองเที่ยวจํานวน                   
30 สถานที่ ในจังหวัดกาญจนบุรีดังรูปภาพที่ 14 ประกอบดวย สวนรายช่ือสถานที่ทองเที่ยวและสวนตัวเลือกรายการสถานที่
ทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวสามารถเลือกรายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองการ เพื่อตรวจสอบขอมูลสถานที่ดังรูปภาพที่ 15  
 

                       
 

รูปภาพที่ 15 ผลการตรวจสอบขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว รูปภาพที่ 16 วิดีโอสถานที่ทองเที่ยวผาน YouTube 
  

 จากรูปภาพที่ 15 นักทองเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานที่ทองเที่ยวและวิดีโอซ่ึงเช่ือมโยงกับเว็บไซต 
YouTube ดังรูปภาพที่ 16 จากการเช่ือมโยงดานลางของรายละเอียดสถานที่ กอนตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว เม่ือนักทองเที่ยว
เลือกรายการสถานที่ทองเที่ยว ซ่ึงประกอบดวย 3 สถานที่ ไดแก นํ้าตกเอราวัณ อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห และสะพานมอญ 
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สังขละบุรี แอพพลิเคช่ันจะประมวลผลเพื่อจัดเรียงลําดับสถานที่เพื่อหาเสนทางที่ส้ันที่สุดและแสดงผลผานแผนที่การเดินทาง
ดังรูปภาพที่ 17 
 

 
 

รูปภาพที่ 17 ผลการตรวจสอบขอมูลการเดินทางสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ 
 

2. ผลการเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง 
 

ตารางที่ 1 รายการเดินทางทองเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปยังสถานที่ โดยผูใชตามลําดับดังน้ี 
ลําดับที่ สถานที่ทองเที่ยว ระยะทาง ระยะเวลา 

1 นํ้าตกเอราวัณ 137 กม. 2 ชม. 11 นาที 
2 อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 116 กม. 1 ชม. 50 นาที 
3 สะพานมอญ สังขละบุรี 287 กม. 3 ชม. 54 นาที 

 

ตารางที่ 2 ผลการจัดเรียงสถานที่กอนการเดินทางไป-กลับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถึงสถานที่ทั้ง 3 สถานที่ 
ลําดับที่ สถานที่ทองเที่ยว ระยะทาง ระยะเวลา 

1 น้ําตกเอราวัณ-สะพานมอญ-อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 646 กม. 9 ชม. 56 นาที 
2 อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห-สะพานมอญ-นํ้าตกเอราวัณ 646 กม. 9 ชม. 59 นาที 
3 สะพานมอญ-นํ้าตกเอราวัณ-อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 674 กม. 10 ชม. 10 นาที 
4 อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห-นํ้าตกเอราวัณ-สะพานมอญ 674 กม. 10 ชม. 11 นาที 
5 น้ําตกเอราวัณ-อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห-สะพานมอญ 681 กม. 10 ชม. 23 นาที 
6 สะพานมอญ-นํ้าตกเอราวัณ-อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 681 กม. 10 ชม. 24 นาที 

 

 จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบผลขอมูลการเดินทางสถานที่ทองเที่ยวจํานวน 3 สถานที่ แอพพลิเคช่ันสามารถ
แสดงผลดังรูปภาพที่ 17 ซ่ึงตรงกับตารางที่ 2 ในลําดับที่ 1 ระยะทาง (646 กม.) ระยะเวลา (9 ชม. 56 นาที) ซ่ึงแตกตางจาก
การเลือกของนักทองเที่ยว ในตารางที่ 2 ของลําดับที่ 5 ระยะทาง (681 กม.) ระยะเวลา (10 ชม. 23 นาที) ชวยลดระยะทาง
ในการเดินทางได 35 กม. และลดระยะเวลาไดประมาณ 27 นาที 
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3. ผลการทดสอบระบบ 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสามารถในการทํางานของระบบ 

ความสามารถในการทํางานของระบบ 
ผลการทดสอบระบบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง 
1. แสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและวิดีโอใน YouTube   
2. ตรวจสอบขอมูลสถานที่แตละสถานที่   
3. เลือกสถานที่ทองเที่ยวที่ตองการ   
4. จัดเรียงลําดับสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหใชระยะที่ส้ันที่สุด   
5. แสดงขอมูลการเดินทาง เสนทาง ระยะทาง และระยะเวลา และตําแหนงของ
นักทองเที่ยวขณะเดินทาง 

  

 

4. ผลการประเมินของผูใช 
 

ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจการใชงานแอพพลิเคช่ัน 
ประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย SD ความหมาย 

ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใชงาน 4.18 0.52 ดี 
ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ 4.40 0.49 ดี 
ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ 4.52 0.40 ดีมาก 

 

จากการประเมินความพึงพอใจการใชงานแอพพลิเคช่ัน โดยสุมตัวอยางแบบงายจากประชากรนักทองเที่ยวที่ตองการ
เดินทางทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 100 คน สรุปไดวาแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชไดในระดับดี 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
  

จากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับชวยเหลือนักทองเที่ยวบนอุปกรณพกพาประกอบดวย 3 สวน คือ                 
1) สวนใหบริการขอมูลสถานที่ทองเที่ยวประกอบการตัดสินใจ 2) สวนแสดงเสนทางการเดินทางที่ส้ันที่สุดจากรายการสถานที่
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว และ 3) สวนแสดงตําแหนงพิกัดของนักทองเที่ยวในขณะเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว 
แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ใชความสามารถของอุปกรณ GPS และการเช่ือมตอเครือขาย
มาใช รวมกับแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน เชน YouTube, Google Maps มีการรวมรวบขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวตองการเดินทางไปจํานวน 30 สถานที่ มาออกแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใชใหใชงานงาย โดยเลือกตรวจสอบ
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเบื้องตนหรือวิดีโอผาน YouTube โดยเลือกเสนทางที่ใชระยะทางส้ันที่สุดจากรายการสถานที่ทองเที่ยว
ดวย Kruskal’s algorithm เพื่อจําลองเสนทางการเดินทางกอนการเดินทางจริง ชวยลดคาใชจายและระยะเวลาในการ
เดินทางได และนําคาพิกัดภูมิศาสตรมาใชระบุตําแหนงขณะเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวได ทําใหเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวไดถูกตอง ผลประเมินการใชงานของนักทองเที่ยวจํานวน 100 คน มีดังน้ี 1) ตรงตอความตองการของผูใช คาเฉล่ีย
เทากับ 4.18 2) ความถูกตองในการทํางาน คาเฉล่ียเทากับ 4.40 และ 3) ความสะดวกและงายตอการใชงาน คาเฉล่ียเทากับ 
4.52 นักทองเที่ยวสามารถนําแอพพลิเคช่ันไปใชในการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีไดในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะ  
 

งานวิจัยน้ีถือเปนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพา โดยนําประสิทธิภาพของอุปกรณพกพามาใชในการระบุ
ตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร การเช่ือมตอเครือขายและการใหบริการเครือขายที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แตในบางพื้นที่ยังพบปญหา
การเช่ือมตอเครือขาย ทําใหบางเสนทางเกิดขอผิดพลาดและเสนทางเฉพาะ ซ่ึงเดินทางไดยากลําบากเน่ืองจากพื้นผิวถนน และ
ขนาดของวิดีโอใน YouTube ทําใหเกิดความลาชา รวมถึงความสามารถของแอพพลิเคช่ันที่ควรพัฒนาเพิ่ม เชน วิธีการจัด
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เสนทางทองเที่ยวจากเสนทางหลัก วิธีจัดเสนทางทองเที่ยวแบบกลุมสถานที่ทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกัน และวิธีการจัดเสนทาง
ทองเที่ยวโดยกําหนดระยะเวลาในการเดินทาง เปนตน   
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