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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การท่ อ งเที่ ย วในภาคเหนื อ ประเทศไทยปั จ จุ บ ัน มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าจํานวนมาก หากมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยไปประยุกต์ใช้ และ
พัฒนาปรับปรุ งอย่างเหมาะสมก็จะช่วยส่ งเสริ มให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็ น “การท่องเที่ยว
อัจฉริ ยะ” หรื อ Smart Tourism เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้
นักท่องเที่ยวที่หลากหลายรู ปแบบได้
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบ Platform ธุ รกิ จท่ องเที่ ยวอัจฉริ ย ะ ระบบการท่ องเที่ ยวแบบเสมื อนจริ ง ระบบการ
สื บ ค้น ข้อ มู ล ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว และระบบการนํา เสนอข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอัต โนมัติ โดยมี ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักประกอบด้วย บุ คลากรของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ยุง้ ข้าวล้านนา และห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
ปางช้า ง ท่ า แพแม่ ต ะมาน กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยการพัฒนาระบบธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะมี
ขั้นตอนการดําเนินงานที่สาํ คัญคือ
1. การวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบ
การสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
2. การทดสอบการทํางาน ความสามารถในใช้งานและประสิ ทธิ ภาพของแต่ละ Feature
ตามที่ได้กาํ หนดไว้ของแต่ละระบบ
3. การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วทดสอบการทํางาน ความสามารถในใช้งาน
และประสิ ทธิภาพของแต่ละระบบ
4. การพัฒ นาระบบเป็ น Platform เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้า มา
เชื่อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง โดยใช้รหัสเฉพาะแต่ละราย และสามารถเพิ่มเติม
แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลได้
5. ประเมินผลการใช้งานโดยนักท่องเที่ยว
6. ประเมินผลการใช้งานระบบโดยผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ข
การพัฒนาระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
การพัฒนาระบบธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะเน้นการพัฒนาให้เป็ นระบบ Platform เพื่อให้
ประกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวเข้ามาเชื่ อมต่อใช้ระบบข้อมูลได้ ประกอบด้วย ระบบการท่องเที่ยวแบบ
เสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
ระบบ Platform
ระบบ Platform ที่ พ ัฒ นาขึ้ น นี้ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วสามารถนํา สารสนเทศ
สื่ อสัง คมออนไลน์ ที่มี อยู่ม าเชื่ อ มต่ อ ระบบข้อ มู ลได้อ ย่า งสะดวก มี ผูค้ วบคุ ม ระบบ (Admin)
คอยดู แ ล ตรวจสอบข้อ มู ล ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าํ แนะนํา กรณี มี ปั ญ หาต่ า ง ๆ ระบบนี้
ประกอบด้วยระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง (Virtual Tourism System)ระบบการสื บค้นข้อมูล
ธุ รกิจท่องเที่ยว (Tourism Searching System) และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
(Automatic Tourism Transmission System) โดยแต่ละระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ หากมี
การแก้ไขข้อมูลระบบที่ เชื่ อมโยงก็จะปรั บเปลี่ ยนข้อมูลไปตามที่ แก้ไขนั้นด้วย ระบบ Platform
ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอัจ ฉริ ยะนี้ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้อ มู ล เป็ น 3 ส่ ว น คื อ 1) JASON WordPress Server
จัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบการท่องเที่ ยวแบบเสมือนจริ ง ได้แก่ ข้อมูลของ VR (Virtual
Reality) ระบบการสื บค้น ข้อมูลธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ได้แ ก่ ข้อมู ลของ Website และ Smart Tour Biz
Application ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลของ Beacon Technology
ส่ ว น JASON Firebase Sarver จัด เก็ บ ข้อ มู ล ของระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบเสมื อ นจริ ง ได้ แ ก่
ข้อมูล AR (Augmented Reality) และ Line Server จัดเก็บข้อมูลของระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูล Line@
ระบบการท่ องเทีย่ วแบบเสมือนจริง
ระบบนี้ ประกอบด้ว ยระบบ VR (Virtual Reality) และระบบ AR (Augmented Reality)
สามารถแชร์ ใ นสัง คมออนไลน์ ไ ด้ เช่ น Facebook, twitter, Line ทําให้เ กิ ด การกระจายข้อมู ลได้
รวดเร็ ว และแพร่ ห ลาย ส่ งผลให้นัก ท่ องเที่ ย วที่ ไ ม่ เคยไปได้เ ห็ น แล้ว รู ้ สึกอยากไปท่ องเที่ ย วใน
สถานที่น้ นั ๆ มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นกั ท่องเที่ยวได้รับหรื อสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ (New
Experience) เช่น ระบบ VR จะแสดงภาพในแบบ 360o ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทําให้นกั ท่องเที่ยว
ที่เห็ นภาพรู ้สึกเสมือนว่าตนเองอยู่ในอีกสถานอีกแห่ งหนึ่ ง ระบบ AR จะแสดงภาพเสมือนขึ้นมา

ค
เมื่อนักท่องเที่ยวใช้สมาร์ ทโฟนจับภาพ AR Code หรื อ Marker ในพื้นที่ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
นั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพเสมือนเหล่านั้นเก็บไว้ในอัลบั้มภาพของตนเอง หรื อแชร์
ในสังคมออนไลน์ได้ทนั ที หรื อเข้าร่ วมเล่นเกมส์ต่าง ๆ ตามกติกาที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจตั้งขึ้นมาเพื่อ
แลกของรางวัล
ระบบการสื บค้ นข้ อมูลธุรกิจท่ องเทีย่ ว
เป็ นระบบช่วยค้นหาข้อมูล เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วมาก
ขึ้น ประกอบด้วย Website, Smart Tour Biz Application และ Smart Tour Biz Line@ โดยในส่ วน
ของ Website และ Smart Tour Biz Application นั้น มี เ นื้ อหาเรื่ อ งของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ที่ เ ป็ น
เรื่ องราว (Content) ภาพถ่าย (Image) และภาพแบบ 360o (Virtual Reality) เห็ นบรรยากาศแหล่ง
ท่องเที่ ยวและการจัดกิ จกรรมได้อย่างรอบด้าน สามารถใช้ร่วมกับ VR Box ทําให้เสมือนอยู่ใน
เหตุ การณ์ น้ ัน ๆ และมี การนําเสนอในรู ปแบบคลิ ปวิดีโอด้วย ซึ่ ง Website และ Smart Tour Biz
Application จะช่วยกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวอยากไปท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่
(New Experience) ในสถานที่จริ ง นอกจากนี้ ระบบยังมีการแชร์ ขอ้ มูลเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถ
แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล แก่ ก ลุ่ ม เพื่ อ นหรื อ เครื อ ข่ า ยในสั ง คมออนไลน์ ไ ด้ เช่ น Facebook, Twitter, Line
เป็ นการดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวรายอื่น ๆ เกิดความสนใจเข้ามาใช้ระบบมากขึ้น มีการใช้ SEO (Search
Engine Optimization) เพื่อทําให้เว็บไซต์ของโครงการอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการ
ค้นหาใน Google มีการพัฒนาระบบให้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้เร็ วขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการอย่า งรวดเร็ ว โดยระบบการสื บ ค้น ข้อ มู ล ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วดัง กล่ า วนี้ จัด ทํา ให้ มี
ระบบหลัง บ้า น (Back office) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วสามารถใช้ Platform ได้
อย่างสะดวก ไม่ยงุ่ ยาก เพียงลงทะเบียนสมัครเป็ นสมาชิก แล้วนํา Username และ Password ที่ได้รับ
ไปใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ (Content Management System) ทั้งข้อมูลเนื้ อหา ภาพหรื อ
วีดีโอในของตนเองได้ผา่ นทาง Website โดยระบบหลังบ้านดังกล่าวสามารถใช้แก้ไขข้อมูลของทั้ง
Website และ Smart Tour Biz Application สํา หรั บ Smart Tour Biz Line@ จะช่ ว ยสนับ สนุ น การ
ใช้ง าน Website และ Smart Tour Biz Application เพื่ อ ให้ ส ามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ร้ า นอาหาร ร้ า นขายของ และที่ พ ัก ของผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ได้ ร วดเร็ ว และ
หลากหลายขึ้น โดย Smart Tour Biz Line@ เป็ นแหล่งรวม Line@ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยว
แต่ ล ะประเภทมี ก ารแนะนํา การใช้ง านพร้ อ มช่ อ งทางการใช้ง านด่ ว นหรื อคี ย ์ล ัด เพื่ อ เข้า ถึ ง

ง
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งด้านที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว หรื อช่องทางในการร่ วมงานกับ
โครงการ ส่ ว น Line@ ของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ ด าํ เนิ น การโดยโครงการ จะมี ล ัก ษณะ
คล้ายกันคือ มีการแนะนําการใช้งานพร้อมช่องทางการใช้งานด่วนหรื อคียล์ ดั เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
เช่ น ข้อมูลห้อ งพัก รายการอาหาร รายการสิ น ค้า การใช้คูปอง การใช้โปรโมชัน ส่ วนลด และ
สิ ทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักท่องเที่ยว และการร่ วมงานกับโครงการ
ระบบการนําเสนอข้ อมูลการท่ องเทีย่ วอัตโนมัติ
เป็ นระบบที่ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้รับข้อมูลเนื้อหาข่าวสาร หรื อข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ จากผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวโดยอัตโนมัติเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่หรื อรัศมีของสัญญาณ ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวต้องมี Smart Tour Biz Application ในสมาร์ ทโฟน โดยดาวน์โหลดฟรี ได้จาก Google
Play Store หลักการทํางานสําคัญของระบบนี้คือ มีการกระจายสัญญาณจาก Beacon ที่ระยะทางการ
ทํางานหวังผลประมาณ 20 เมตร แบ่งได้ 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ห่ างจาก Beacon ประมาณไม่เกิ น
10 เมตร และระยะไกลห่ างจาก Beacon ประมาณ 10-20 เมตร โดยเมื่ อนัก ท่องเที่ ย วเข้าสู่ พ้ืน ที่
ระยะไกลก่ อ นจะได้รั บข้อมู ลชุ ด แรก และเมื่ อ เข้าสู่ พ้ืน ที่ ร ะยะใกล้ จะได้รั บข้อมู ลชุ ด ที่ 2 จาก
Beacon แต่ละตัวที่ติดตั้งในแต่ละจุด ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประเภท Image โดยมีเนื้ อหาด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น Promotion , Map, การค้น หา AR, ของฝากของที่ ร ะลึ ก หรื อ
การแนะนํา แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ สํา หรั บ การติ ด ตั้ง Beacon ให้ กับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ จะติดตั้งรายละ 2 จุด ในบริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวชอบหรื อมีกิจกรรมอยูใ่ นพื้นที่หรื อใช้พ้ืนที่
บริ เวณนั้น บ่อยครั้ ง โดยที่ ปางช้างแม่ ตะมานมี จุ ดติ ดตั้งคื อ บริ เวณที่ จอดรถใกล้จุดขายตัว๋ และ
โซนของที่ระลึก ส่ วนยุง้ ข้าวล้านนามีจุดติดตั้งคือ บริ เวณสํานักงาน และสระว่ายนํ้า
การดําเนินการเพื่อส่ งเสริ มโครงการ คณะทํางานได้ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานด้าน
การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยประชาสัมพันธ์ Website, Smart Tour Biz Application,
Smart Tour Biz Line@ เช่ น สํานัก งานการท่ อ งเที่ ย วประจําจังหวัด สมาคมธุ รกิ จการท่ องเที่ ย ว
สมาคมธุ รกิ จโรงแรม สมาคมธุ รกิ จร้ านอาหาร ฯลฯ รวมถึงได้มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ถึงการดําเนิ นงานของโครงการ เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ นใจและนักท่องเที่ยว
รู ้ จ ัก และเข้า ใช้ ง าน Website, Smart Tour Biz Application และSmart Tour Biz Line@ ดั ง กล่ า ว
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รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวเข้าร่ วมในโครงการนี้ มากขึ้นด้วยเช่ นกัน ซึ่ ง
ปัจจุบนั มีผปู ้ ระกอบธุรกิจเข้าร่ วมจํานวน 15 ราย จากเดิมที่เข้าร่ วมโครงการ 2 ราย
การประเมินผลการใช้ งานระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
นักท่ องเที่ ยวที่ ใช้บริ การปางช้างแม่ตะมานและยุง้ ข้าวล้านนา เห็ นว่า แอปพลิ เคชันที่
พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อันดับแรก คือ การใช้งานระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง รองลงมาคือ การส่ งต่อข้อมูลทําได้
ง่ายสะดวก การใช้เนื้ อหามีความน่ าสนใจ ชวนติดตาม กระตุน้ อยากให้ท่องเที่ยว และแอปพลิเคชัน
มีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับการท่องเที่ยวปัจจุบนั
สําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมในโครงการ เห็นว่า การใช้งานระบบต่าง ๆ
สามารถใช้งานได้สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเชื่ อมต่อกับสารสนเทศที่ มีอยู่ได้
อย่างสะดวก บริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งประเภทหรื อหมวดหมู่ของ
เนื้ อหาที่ชดั เจน มีระบบความปลอดภัยหรื อการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล มีการให้ขอ้ มูลหรื อความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มีการดูแลข้อมูล คอยควบคุม และให้คาํ แนะนําที่ชดั เจน ซึ่ งรู ปแบบของ
ระบบที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
ช่วยผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวแต่ละรายได้เชื่อมโยงถึงกัน สร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจ
นําไปสู่ การเกิดเครื อข่ายธุ รกิจทางการค้าได้ซ่ ึ งส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น
การลดต้นทุน การลดแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ผูป้ ระกอบธุ รกิจเห็นว่าผลจากการใช้ระบบ มีส่วน
ทําให้นักท่ องเที่ยวส่ วนใหญ่ สนใจ มี ความพึงพอใจ และส่ งผลให้จาํ นวนลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี ที่ผา่ นมา
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบธุ รกิจเสนอแนะให้มีการเช่า Server เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละราย และขยายระยะเวลาการเช่าให้ยาวนานขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
รวมถึงควรมีการพัฒนาคุณลักษณะเด่นอื่น ๆ (Feature) ให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็ น
SMART CITY ตามมติ ค ณะกรรมการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาเมื อ งอัจ ฉริ ย ะของรั ฐ บาล หรื อ เป็ น
เมืองหลักในการจัด Northern Thailand EXPO 2023 ในปี พ.ศ. 2566
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2. ควรพัฒ นา Feature ใน Smart Tour Biz Application ให้ ร องรั บ กับ ความต้อ งการ
ที่มากขึ้น ครอบคลุมความต้องการใช้งาน เช่ น การให้ความช่ วยเหลื อนักท่องเที่ยวฉุ กเฉิ นทั้งใน
ด้านความปลอดภัย ด้านการแพทย์ การจัดทําหลากหลายภาษา ฯลฯ
3. ควรมีบุคลากรเฉพาะที่ช่วยเป็ นผูด้ ูแลระบบ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นอาจมาจากการ
ลงทุนร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวรายอื่น

การพัฒนาธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Platform ธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ ระบบการ
ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการ
ท่ อ งเที่ ย วอัต โนมัติ ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล หลัก ได้แ ก่ บุ ค ลากรของห้า งหุ ้น ส่ ว นจํา กัด ยุง้ ข้า วล้า นนา และ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ปางช้าง ท่าแพแม่ตะมาน กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยว เครื่ องมือที่ใช้ใน
การประเมิ น คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั นําเสนอได้ดงั นี้
ระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ ประกอบด้วยระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย
แต่ละระบบเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) JASON WordPress Server
2) JASON Firebase Server และ 3) Line Server ซึ่ งผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ยวสามารถเข้า มา
เชื่อมต่อระบบได้
ระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบเสมื อ นจริ งประกอบด้ว ยระบบ VR (Virtual Reality) และ
ระบบ AR (Augmented Reality) เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ แ ปลกใหม่ (New Experience) ให้
นักท่องเที่ยว
ระบบการสื บค้ น ข้ อ มู ล ธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย Website, Smart Tour Biz
Application และ Smart Tour Biz Line@ มีเนื้ อหาสถานที่ท่องเที่ยว ภาพถ่าย ภาพ 360o และคลิป
วิ ดี โ อ มี ร ะบบหลัง บ้า น (Back office) ให้ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มต่ อ ใช้ Platform ได้
อย่างสะดวก บริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ (Content Management System) ผ่านทาง Website
ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ เป็ นระบบส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่ อ
เข้ามาอยูใ่ นรัศมีของสัญญาณ Beacon แบ่งได้ 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ไม่เกิน 10 เมตร และระยะไกล
10-20 เมตร แต่ละระยะได้รับชุ ดข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว เช่ น Promotion , Map, การค้นหา AR,
ของฝากของที่ระลึก หรื อการแนะนําแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินผลการใช้งานระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับ มาก ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คื อ การใช้ง านระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบ

ซ
เสมื อ นจริ ง รองลงมาคื อ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ทํา ได้ง่ า ยสะดวก การใช้เ นื้ อ หามี ค วามน่ า สนใจ
ชวนติ ด ตาม กระตุ น้ อยากให้ท่อ งเที่ ย ว และแอปพลิ เคชัน มี ค วามแปลกใหม่ เหมาะสมกับ การ
ท่องเที่ยวปั จจุบนั
ผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมในโครงการ เห็นว่า การใช้งานระบบต่าง ๆ สามารถ
ใช้งานได้สะดวก ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถเชื่อมต่อกับสารสนเทศที่มีอยูไ่ ด้อย่างสะดวก
บริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งประเภทหรื อหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ชดั เจน มี
ระบบความปลอดภัยในเข้าถึง มีระบบความช่วยเหลือ การดูแลข้อมูล การควบคุม และให้คาํ แนะนํา
ที่ ชัดเจน รู ปแบบของระบบสอดคล้องตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ ยวและ
นักท่องเที่ยว ช่วยส่ งเสริ มผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ

THE SMART TOURISM BUSINESS DEVELOPMENT
BY INFORMATION TECHNOLOGY
Dr.Krot Leksomboon

ABSTRACT
This objective of research was to develop Smart Tourism Business platform system,
virtual reality travel system, tourism searching system and automatic tourism transmission system.
Key informant includes: The staff of Lanna Rice Barn and Mae Ta Man Elephant Camp. Targeted
were tourists. The research tools were interview form and questionnaire. Data analysis by means
and standard deviation. The results are as follows:
Smart Tourism Business platform system includes a virtual reality travel system, tourism
searching system and automatic tourism transmission system. Each system is linked to each other.
Data is stored in 3 parts: 1) JASON WordPress server 2) JASON Firebase server and 3) Line server,
which business operators can connect to the system.
Virtual reality travel system includes VR (Virtual Reality) system and AR (Augmented
Reality) system to create a new experience for travelers.
Tourism searching system consists of website, Smart Tour Biz Application and Smart
Tour Biz Line @. The system has content, attractions, 360o photos and video clips. Back office
allows entrepreneurs to easily connect to the platform and content management system by website.
Automatic tourism transmission system is an automatic transmission of information when
entering the radius of the Beacon signal, system divided into two distance, the distance is less than
10 meters and 10-20 meters. Each distance receives a data set, such as promotion, map, AR
searching, gift souvenirs or tourist guide.
The evaluation of the smart tourism business system found that as a whole is very
appropriate. The highest average level was the use of virtual reality travel, followed by easy data

ญ
sharing, content is interesting to encourage followers to encourage tourism and the application is
novel, suitable for tourism.
Tourism entrepreneurs agree that the various systems can be used easily. The procedure
is not complicated, connect to existing information easily, manage data efficiently. There is an
obvious category and content, have a security system, help system, controlling information and
instructions. The system consistent to the needs of tourist and tourism entrepreneurs.
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บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญ
ทรัพยากรท่องเที่ยวปั จจุบนั ของภาคเหนื อตอนบนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีคุณค่า
น่ าสนใจ น่ าเรี ยนรู ้ และมีเรื่ องราวให้ศึกษามากมายหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดิ นทางมาเยี่ยมชมเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี และทํารายได้ให้กับชุ มชน ท้องถิ่ น และประเทศ
จํา นวนมาก อย่างไรก็ตามเมื่ อสังคมโลกปั จ จุ บนั เปลี่ ยนแปลงไปและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทสําคัญต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ
ด้วยการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) หรื อ Tablet เชื่อมต่อระบบอินเตอร์ เน็ต
เปิ ดเว็บไซต์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรื อการใช้แอปพลิเคชัน (Application) ทําให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อรองรับ
ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในยุค ประเทศไทย 4.0 แนวทางหนึ่ ง ในการ
ดําเนิ นการคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็ น “การท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ” หรื อ Smart
Tourism เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้
หลากหลายรู ปแบบ เช่น
นักท่องเที่ยวสามารถทดลองเยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งหรื อการจําลอง โดย
การใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) หรื อ Augmented Reality (AR)
นักท่องเที่ ยวสามารถสื บค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี Application and
Web Design ที่สามารถสื บค้นได้อย่างแม่นยํา ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม รวดเร็ ว และสะดวก
หรื อ การใช้เ ทคโนโลยี Beacon Technology เพื่อ ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
เรื่ อ งราว ทราบถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นมาของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ทราบหรื อ ระบุ ต าํ แหน่ ง สถานที่
ท่องเที่ยว ได้รับข้อมูลสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงการติดตาม และสื่ อสาร
เพื่อให้ได้รับการบริ การข้อมูลที่ชดั เจน ทําให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัดสิ นใจเลือก
ซื้อหรื อใช้บริ การได้ทนั ที
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โดยการนําเทคโนโลยีดงั กล่าวข้างต้นมาพัฒนาประยุกต์ใช้น้ นั ผลผลิตที่ได้รับต้องมีความ
เป็ นสากล นักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อต่างประเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่ควรเร่ ง
การพัฒนาหรื อการนํามาปรับประยุกต์ เพื่อนําเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของประเทศ
ให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู ้ และช่วยยกระดับประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งจะทํา
ให้กลายเป็ นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนาระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
3. พัฒนาระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งพัฒนาระบบ Platform ธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะซึ่ งประกอบด้วย
ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว ระบบการนําเสนอข้อมูล
การท่องเที่ยวอัตโนมัติ
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วยบุคลากรของหน่วยงานร่ วมโครงการ ได้แก่
1. ผูบ้ ริ หารของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ยุง้ ข้าวล้านนา
2. ผูบ้ ริ หารของห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ปางช้าง ท่าแพแม่ตะมาน
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การหน่วยงานร่ วมโครงการ
ขอบเขตด้ านเวลา
การวิจยั ครั้ งนี้ มีระยะเวลาดําเนิ นการ 12 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30
พฤศจิกายน 2561

3
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้พ ัฒ นาระบบ Platform ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอัจ ฉริ ยะที่ ป ระกอบด้ว ย ระบบการ
ท่องเที่ ยวแบบเสมื อนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยว ระบบการนําเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติ
2. ระบบ Platform ธุ รกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วหรื อ องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยสามารถเข้า ร่ ว มระบบได้ด้ว ยการนํา
สารสนเทศ สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอยูม่ าเชื่อมต่อได้อย่างสะดวก
3. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว โดยใช้
อุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงได้หลากหลาย
4. เป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดธุ รกิจการท่องเที่ยวอัจฉริ ยะให้ขยายฐานธุรกิจให้
มากขึ้น ทั้งในด้านผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยว
5. เป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรั บ
ประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมกับ สภาพความเป็ นจริ ง เพื่ อ ให้สามารถตอบสนองความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยวทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ระบบ Platform ธุ รกิจท่ องเที่ยวอัจฉริ ยะ หมายถึง ระบบฐานของข้อมูลด้านธุ รกิ จการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเชื่ อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ย
ตนเอง ผ่านการเข้ารหัสเฉพาะแต่ละราย และสามารถเพิม่ เติม แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลได้ ประกอบด้วย
ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
ระบบการท่ องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง หมายถึ ง ระบบที่ ทาํ ให้นักท่ องเที่ยวเห็ นสถานที่
ต่าง ๆ เสมือนได้อยู่ในสถานที่จริ ง หรื อเห็ นวัตถุเสมือนที่สร้างขึ้นปรากฏในสถานที่จริ งในโลก
ปัจจุบนั
ระบบการสื บค้ นข้ อมู ลธุ รกิจท่ องเที่ยว หมายถึ ง ระบบที่ ช่วยให้นักท่องเที่ ยวสามารถ
ค้นหาข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของ แหล่งท่องเที่ยวได้
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อย่างสะดวก รวดเร็ ว ด้วยการใช้อุปกรณ์ (Device) ที่หลากหลาย ในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง เว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน
ระบบการนํ าเสนอข้ อมูลการท่ องเที่ยวอัตโนมัติ หมายถึง ระบบที่ช่วยให้นักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยอัตโนมัติผา่ นแอปพลิเคชัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งนี้ ผลวิจยั ได้
ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเสมือนจริ ง (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความ
จริ งเสมือน (Augmented Reality)
2. แนวคิดการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
3. แนวคิดการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการวิจยั
เทคโนโลยี ค วามเสมื อ นจริ ง (Virtual Reality) และเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ น (Augmented
Reality)
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
Virtual reality ระบบเสมื อนจริ ง หรื อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน (Virtual Reality
หรื อ VR) เป็ นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จําลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริ ง
และจากในจิ น ตนาการ ขึ้น มาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยไม่ ได้จาํ ลองเพี ยงภาพและเสี ยง
เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่นด้วย ด้วยการใส่ อุปกรณ์นาํ เข้าเช่น ถุงมือ เมาส์ เพื่อการ
รั บ รู ้ ถึ ง แรงป้ อนกลับ จากการสั ม ผัส สิ่ ง ต่ า ง ๆ ในโลกเสมื อ นจริ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เช่ น หากสัมผัสเก้าอี้ จะต้องรับรู ้ ถึงมวลความแข็งของเก้าอี้ และอุ ณ หภูมิของวัสดุ
เป็ นต้น เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนนั้น สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอื่นที่คล้ายกัน
ได้อย่างชัดเจนด้วยความจดจ่อทางร่ างกาย (Physical Immersion) กล่าวคือสําหรับการใช้เทคโนโลยี
ความเป็ นจริ งเสมื อ น(VR) ผู ้ใ ช้ จ ะรู ้ สึ กตั ด ขาดจากโลกจริ ง และ ความรู ้ สึ กถึ ง ความมี อ ยู่
(Psychological Presence) โดยที่ความจดจ่อทางร่ างกายอยูใ่ นระดับระบบสัมผัสเต็มรู ปแบบ (Fully
Immersive System) ผูใ้ ช้รู้สึกตัดขาดจากโลกจริ งอย่างสมบูรณ์แบบโดยสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
กล่ าวคื อผูใ้ ช้จะรู ้ สึกเหมื อนอยู่ในโลกจริ งแต่ ในความเป็ นจริ งแล้วอยู่ในโลกที่ ถูกสร้ างขึ้น ด้วย
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เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน ในขณะที่เทคโนโลยีอื่น เช่น AR หรื อ WoW นั้นผูใ้ ช้ยงั คงสัมผัส
อยู่กบั โลกจริ ง ระดับความจดจ่อทางร่ างกายยังคงรับรู ้ถึง ความมีอยู่ ในโลกจริ ง กล่าวคือเพียงแค่
สัมผัสได้ถึงความเสมือนจริ งซึ่ งอาจจะเป็ นรับรู ้ดว้ ยการมอง หรื อการได้ยิน แต่ยงั ไม่ถึงขั้นตัดขาด
โลกจริ ง ซึ่งหากแบ่งประเภทของความเป็ นจริ งเสมือนออกตามวิธีการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน

ภาพ 2.1 การใช้งาน VR
ที่มา : https://www.extremepc.in.th
สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
· Desktop VR or Window on World Systems (WoW): เป็ นการใช้จ อภาพธรรมดา
(จอคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป) ในการแสดงภาพเสมือนจริ ง
· Video Mapping: เป็ นการนํา วี ดี โ อมาเป็ นอุ ป กรณ์ นํ า เข้า ข้อ มู ล และใช้เทคนิ ค
คอมพิวเตอร์ ในการแสดงผลกราฟิ กแบบ WoW ซึ่งมีท้ งั แบบสองมิติและสามมิติ ทําให้ผใู ้ ช้สามารถ
เห็นตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากจอภาพได้
· Immersive Systems: เป็ นเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนสําหรับส่ วนบุคคล โดยใช้
จอภาพสวมศีรษะ ในการแสดงภาพและเสี ยงของโลกเสมือน
·
Telepresence: เป็ นระบบเสมื อ นจริ งที่ มี ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ต รวจจับ สั ญ ญาณ
ระยะไกลไว้ที่อุปกรณ์หนึ่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นหุ่ นยนต์ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์อื่น เพื่อให้เชื่อมต่อ
การใช้งานเข้ากับผูใ้ ช้
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·
Augmented/Mixed Reality Systems: การรวมกั น ของ Telepresence กั บ Virtual
Reality Systems โดยใช้ Telepresence เป็ นตัว นําเข้าข้อ มู ล และ Virtual Reality Systems ในการ
แสดงผลภาพเสมือนจริ งให้กบั ผูใ้ ช้ได้เห็ น เช่ น การแสดงภาพเสมือนจริ งสมองของคนไข้ให้กบั
บุคคลที่เป็ นศัลยแพทย์ได้รับชม
เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality)
AR เป็ นการนําเทคโนโลยีที่ ผสานเอาโลกแห่ งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับ โลกเสมื อน
(Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์Webcam, กล้องมือถือ, Computer รวมกับการใช้ Software ต่าง ๆ ซึ่ ง
จะทําให้ภาพที่ เห็ นในจอภาพ (คน, สัตว์, สิ่ งของ, สัตว์ประหลาด, ยานอวกาศ) เป็ น 3 มิ ติ และมี
มุมมอง 360 องศา
รักษพล ธนานุ วงศ์ (2556) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ว่า เทคโนโลยี Augmented Reality เป็ น
เทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริ ง (Real World) เข้ากับโลกเสมื อน (Virtual World) โดยใช้วิธี
ซ้อนภาพสามมิติที่อยูใ่ นโลกเสมือน ไปอยูบ่ นภาพที่เห็นจริ ง ๆ ในโลกของความเป็ นจริ ง ผ่านกล้อง
ดิ จิทลั ของแท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน หรื ออุปกรณ์ อื่น ๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริ ง (Real
Time) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ AR กําลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวันของสังคมที่จะเต็ม
ไปด้วย สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Google Glass เป็ นต้น
Rouse (2016) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ว่า เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality) หรื อ
AR เป็ นการผสมผสานรวมกันระหว่างข้อมูลดิ จิทลั กับสภาพแวดล้อมในโลกจริ งของผูใ้ ช้ แบบ
เรี ยลไทม์ ซึ่ งจะแตกต่ า งจากเทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ น (Virtual Reality) หรื อ VR ตรงที่
เทคโนโลยีเสมื อ นจริ งนั้น ผูใ้ ช้จ ะอยู่ในโลกความจริ งโดยวัต ถุ ที่ ส ร้ างขึ้ น จะวางซ้อ นทับ อยู่ใ น
โลกจริ ง ทําให้ผใู ้ ช้มองเห็นวัตถุเหล่านั้นเสมือนว่ามีอยูจ่ ริ ง
Berryman (2012) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ว่า เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality)
เป็ นเทคโนโลยีที่นาํ ข้อมูลดิจิทลั มาซ้อนทับบนวัตถุหรื อสถานที่ในโลกของความจริ ง เพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้ างประสบการณ์ ให้แก่ ผูใ้ ช้ ซึ่ งเทคโนโลยีเสมื อนจริ งไม่ ใช่ เทคโนโลยีความจริ งเสมื อน
(Virtual Reality: VR) โดยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง หรื อ AR เป็ นการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ สร้าง
สภาพแวดล้อมในรู ปของข้อมูลดิจิทลั และผสมผสานเข้ากับโลกของความจริ ง ทําให้เกิดภาพเสมือน
ที่แสดงขึ้นมาในโลกจริ ง ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีเสมือนจริ งไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย
ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการตลาด ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ แฟชัน่ เป็ นต้น
โดยสรุ ปแล้ว เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality) เป็ นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่ า งโลกของความจริ ง (Real World) กับ โลกเสมื อ นจริ ง (Virtual World) โดยทํา งานผ่ า น
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อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถมองเห็นภาพ
เสมือนอยูใ่ นสถานการณ์น้ นั จริ ง ๆ
เทคโนโลยี AR ที่ มี ผลต่ อธุ รกิ จ หรื อ บริ ก าร เช่ น เทคโนโลยี AR และแว่น ตาอัจฉริ ยะ
ถูกนํามาใช้ในมหาวิทยาลัยเพื่อฝึ กอบรมวิศวกรและแพทย์ โดยในแวดวงการแพทย์ มหาวิทยาลัย
และโรงเรี ย นแพทย์ในต่ างประเทศ กําลังใช้เทคโนโลยี AR เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนวิ ช า
กายวิ ภ าคศาสตร์ ให้ กับ นัก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ม องเห็ น ถึ งรายละเอี ย ด ตําแหน่ ง และโครงสร้ างของ
อวัยวะมนุ ษ ย์ หรื อแม้กระทัง่ ในพิพิธภัณ ฑ์และหอศิ ลป์ เอง ก็นําเทคโนโลยี AR มาใช้เพื่อสร้ าง
ประสบการณ์ พิ เศษให้ กับ ผูเ้ ข้าชมงานศิ ลป์ รวมทั้งการฝึ กนัก บิ น ที่ ปั จจุ บ ัน มี ก ารแสดงผลผ่าน
จอภาพบนหมวกนักบิน เพื่อแสดงถึงเส้นทางการบิน แนวร่ อนลงจอด หรื อข้อมูลประกอบการบิน
โดยที่นกั บินไม่ตอ้ งก้มไปมองที่แผงควบคุม หรื อ แผงหน้าปัด
เทคโนโลยี AR ที่นาํ เอามาใช้งานหลัก ๆ แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ Geospatial AR system
เป็ นเออาร์ ที่มีฟั งก์ชัน การทํางานร่ วมกับ ระบบจี พี เอส (GPS-based AR) เช่ น แอพ Yelp ที่ ได้รับ
ความนิ ยมในหมู่นกั ท่องเที่ยว และผูอ้ าศัยต่างประเทศในการค้นหาสถานที่และร้านค้า อีกแบบ คือ
2D AR system เป็ นเออาร์ 2 มิติที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า (User
engagement) และกําลังได้รับความนิ ยมในธุ รกิจค้า โดยเออาร์ ประเภทนี้ จะเปลี่ยนวัตถุสองมิติให้
กลายเป็ นรู ปแบบสามมิติ โดยใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพ เมื่อซอฟต์แวร์ หรื อแอปพลิเคชันที่ใช้
งานอยูป่ ระมวลผลรู ปภาพ และเจอสัญลักษณ์ที่กาํ หนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพสามมิติที่ถูกระบุไว้
ในโปรแกรมให้เห็ น ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะหมุนดูภาพที่ปรากฏได้ทุกทิศทางหรื อเรี ยกว่าหมุนได้
360 องศา
หลักการทํางานของเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
ขั้นตอนการทําเทคโนโลยีความเสมือนจริ ง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็ นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้จาก
กล้องแล้วสื บค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบของ Marker
เพื่อนํามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์ภาพ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การ
วิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็ นหลักในการทํางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพ
โดยใช้ลกั ษณะต่าง ๆ ที่อยูใ่ นภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR)
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2. การคํานวณค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อง
3. กระบวนการสร้ างภาพสองมิ ติ จากโมเดลสามมิ ติ (3D Rendering) เป็ นการเพิ่ ม
ข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตําแหน่ง เชิง 3 มิติ ที่คาํ นวณได้จนได้ภาพเสมือนจริ ง
และการจะทําให้ เทคโนโลยีเออาร์ ส ามารถใช้ง านได้น้ ั น ต้อ งมี องค์ป ระกอบของ
เทคโนโลยีเสมือนจริ งที่สาํ คัญ 4 ส่ วน ประกอบด้วย
1. AR Code หรื อตัว Marker ใช้ในการกําหนดตําแหน่งของวัตถุ
2. Eye หรื อ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรื อตัวจับ Sensor อื่น ๆ
ใช้มองตําแหน่งของ AR Code แล้วส่ งข้อมูลเข้า AR Engine
3. AR Engine เป็ นตัวส่ งข้อมูลที่ อ่านได้ผ่านเข้าซอฟต์แวร์ แอปพลิ เคชัน หรื อส่ วน
ประมวลผล เพื่อแสดงเป็ นภาพต่อไป
4. Display หรื อ จอแสดงผล เพื่ อให้เห็ น ผลข้อมูลที่ AR Engine ส่ งมาให้ในรู ป แบบ
ของภาพ หรื อวิดีโอ หรื ออีกวิธีหนึ่ ง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และจอภาพเข้าด้วยกันใน
อุ ป กรณ์ เดี ยว เช่ น โทรศัพ ท์มือถื อ หรื ออื่ น ๆ ที่ เพี ยงติ ดตั้งแอปพลิ เคชัน แล้วใช้งานกล้องก็จะ
สามารถแทนตัวอ่านประมวลผลเพื่อแสดงผลบนจอได้

ภาพ 2.2 การใช้งาน AR
ที่มา: https://supachai287.wordpress.com/2014/06/01/augmented-reality-aurasma/
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แนวคิดเกีย่ วกับการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ กบั การท่ องเทีย่ ว
สังคมในปั จจุบนั มีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึง
มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่ เป็ นจุดกําเนิ ดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ทัดพร
อิ น ทรนัน ท์ (2556) ได้ท าํ การวิ จยั เรื่ อง แนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพพื้ น ที่ และเส้น ทางเพื่ อ เพิ่ ม
จุด หมายการท่ องเที่ ยว ในพื้น ที่ เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ เพราะพื้ น ที่ เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี
นัก ท่ องเที่ ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่ างชาติ มากที่ สุด ในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่สามารถบอกเล่าเรื่ องราวในอดีตผ่านสถานที่ ชุ มชน และวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ได้ ดังจะเห็น ได้วา่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญสําหรับประเทศ
ไทย การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ท่ามกลางการแข่งขันการตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้น กระแสการการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมจึงได้รับ
ความสนใจเพิ่มสู งขึ้น (Nzama, Magi, & Ngocoho อ้างถึงใน กาญจนา แสงลิ้มสุ วรรณ และศรันยา
แสงลิ้มสุ วรรณ, 2555) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสื บทอดวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยัง่ ยืน อี ก ด้วย ซึ่ งการประชาสัมพัน ธ์การท่ องเที่ ยวก็เป็ นสื่ อที่ สําคัญ ที่ ท าํ ให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยอภิวฒั น์ ปั นทะธง และคณะ (2554) ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ อง การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โ ขทัย ซึ่ งได้อ อกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของชุ ม ชนรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย และทําการประเมิน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน รอบอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จากผลการวิจยั พบว่า สื่ อ
มีความสําคัญที่จะช่ วยให้เกิดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ
หนึ่ งในกลยุทธ์ที่สาํ คัญที่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนํามาใช้เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยว คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุ นข้อมูลการท่องเที่ยว
มากขึ้น มีการพัฒนาด้านแอปพลิเคชัน รวมทั้งเว็บไซต์ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่นักท่องเที่ยว (ณิ ชานันท์
เอี่ยมเพ็ชร, 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 คือ การนํา
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เข้า มาช่ ว ยอํา นวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น Google Glass ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีที่ช่วย ให้นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั สถานที่ที่ตอ้ งการไปโดยไม่ตอ้ งมีมคั คุเทศก์ เทคโนโลยีที่ช่วย
ในการแปลภาษา ทําให้ สื่ อ สารกัน ได้ง่ายขึ้ น เป็ นต้น (โศรยา หอมชื่ น , 2557) หรื อ แม้แ ต่ ก าร
ท่องเที่ยวเสมือนจริ ง ซึ่ งเป็ นเทรนด์ที่น่าจับตามองของการท่องเที่ยว เป็ นการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ ง
เดิ นทางจริ ง แต่เป็ นการเดิ นทางแบบ “เสมือนจริ ง” (โตมร ศุขปรี ชา, 2560) การท่องเที่ยวแบบนี้ มี
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หลายแนวคิ ด เช่ น การวางแผนการเดิ น ทางท่ องเที่ ยวด้วยการศึ ก ษาถนน ตรอก ซอก ซอย จาก
Google Map หรื อ Google Street View ที่เป็ นแผนที่ 360 องศา ให้เห็นถึงตึกรามบ้านช่องแบบรอบ
ด้าน (ซู่ชิง จิตต์สุภา ฉิ น, 2560) การเปิ ดแอปพลิเคชันแล้วส่ องผ่านแผ่นพับหรื อโบรชัวร์ แนะนําการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวก็จะมองเห็นสถานที่เหล่านั้นเป็ นภาพ 3 มิติ ที่มองได้รอบ 360 องศา มีเสี ยง
บรรยายแนะนํา หรื อ การสวมใส่ อุป กรณ์ VR บนศี รษะก็สามารถเดิ น ทางท่ องเที่ ยวที่ ไหนก็ได้
ตามแต่โปรแกรมจะพาไป นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสรับรู ้เสมือนว่าอยูใ่ นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้
จริ งเพราะสามารถหันมองดูรอบ ๆ 360 องศา (นวพล ธารงรัตนฤทธิ์ , 2560) เป็ นต้น ซึ่ งในช่วงสอง
สามปี มานี้ โฉมหน้าของการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่การจองตัว๋ ที่พกั
หรื อตั๋ว เครื่ องบิ น แต่ ร วมไปถึ ง รู ป แบบการบริ การ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว อุ ป กรณ์ ช่ ว ย
อุ ป กรณ์ เสริ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นการประยุ ก ต์ ใ ช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) VR (Virtual
Reality) ที่มีแสนยานุ ภาพทะลุทะลวง สร้างความจริ งที่ ยิ่งกว่าจริ ง truer than true การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เป็ นเพื่อน ผูช้ ่วย เลขาส่ วนตัว หรื อเทคโนโลยี IoT (Internet
of Thing) สิ่ งของ อุปกรณ์ เครื่ องอํานวยความสะดวกทุกอย่าง เหล่านี้ ลว้ นเกิดขึ้นด้วยอิทธิ พลของ
เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เน็ ต และ ดิ จิ ท ัล (ยุว ดี นิ รัต น์ ต ระกูล , 2560) และในปั จ จุ บ ัน
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย และคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก มีการพัฒนาให้
สามารถรองรับทันต่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของการใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริ งบน
สมาร์ ทโฟน (Azuma et al, 2001) รวมทั้งคุณ สมบัติห ลักของสมาร์ ทโฟนเกี่ ยวกับ ระบบ GPS ที่
สามารถระบุพิกดั ตําแหน่ ง การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต เข็มทิศ และกล้องถ่ายรู ป เหล่านี้ ถือเป็ นส่ วน
สําคัญที่ ช่วยเสริ มความสามารถในการนําเทคโนโลยีเสมือนจริ ง มาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ ยว
โดยเฉพาะการสนับสนุ น ข้อมูลการท่ องเที่ ยวและการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ในการท่ องเที่ ยว
(Chou & Chanlin, 2012) เนื่ องจากแอปพลิเคชันสามารถซ้อนภาพเสมือน ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จากภาพที่รับจากกล้องบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ และซ้อนทับ
ลงบนวัตถุผา่ นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับภาพเสมือนจริ งดังกล่าว ทําให้เกิดภาพเสมือนที่แสดงขึ้นมาบน
โลกจริ ง ผูใ้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนั ทีดว้ ยระบบเสมือนจริ งบนสมาร์ ทโฟน ตามคุณสมบัติ
ของซอฟต์แวร์หรื อแอปพลิเคชันที่อยูใ่ นสมาร์ ทโฟนของผูใ้ ช้ (พนิ ดา ตันสิ ริ, 2553) ซึ่ งแตกต่างกับ
VR ที่เป็ นการให้ผใู ้ ช้เข้าไปในโลกเสมือนจริ ง แต่ AR นั้นคือการนําโลกเสมือนจริ งออกมาแสดงใน
โลกจริ ง เพียงแค่ผใู ้ ช้ส่องอุปกรณ์ไปยังทิศทาง อาคาร วัตถุ หรื อ สถานที่ ที่สนใจ แอปพลิเคชันจะ
แสดงข้อมูลสําคัญให้ผใู ้ ช้ได้รับทราบทันที อาทิเช่น แอปพลิเคชัน AR ที่ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้รับ
ความเข้าใจอย่างลึ ก ซึ้ งเกี่ ย วกับ ต้น กําเนิ ด ของมรดกทางธรณี วิ ท ยา (Martínez-Gra~na, Goy, &
Cimarra, 2013) นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Benyon, Quigley, O’ Keefe, & Riva (2013) แสดงให้
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เห็ น ว่า แอปพลิ เคชัน AR มี แนวโน้มที่ จะนํามาใช้ในการนําเสนอเหตุ การณ์ ป ระวัติศาสตร์ และ
แนะนําแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี AR ด้ านการท่ องเทีย่ ว
การประยุ ก ต์ ใ ช้ AR กับ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การนํ า เทคโนโลยี เสมื อ นจริ งแนะนํ า
ประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010” ภายใต้แ นวคิ ด “Thainess:
Sustainable Ways of Life” หรื อ “ความเป็ นไทย:วิ ถี แ ห่ งความยัง่ ยืน ของชี วิ ต ” และได้นําเสนอ
นิ ทรรศการภายในอาคารศาลาไทย ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ห้องจัดแสดงนิ ทรรศการที่ 1 “จากต้นสาย
แหล่งกําเนิ ด: A Journeyof Harmony” แสดงถึงวิถีความเป็ นอยู่จากชี วิตของคนไทยนับแต่แรกเกิด
การดําเนิ นชี วิต การหลอมรวมของคนหลากหลายเชื้ อชาติหลากหลายวัฒนธรรม บนผืนแผ่นดิ น
ใต้ร่มพระบารมี ที่มีวิถีการดําเนิ นชีวิตพึ่งพาธรรมชาติจุดเริ่ มต้นแห่ ง “วัฒนธรรมสายนํ้า” ถ่ายทอด
ผ่านการเดิ นทางของนํ้าที่ล่องผ่านลําเนาไพรและภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ ของทุกภูมิภาค เป็ น
การแนะนําภาพรวมของประเทศไทย และความเป็ นไทยให้เป็ นที่ รู้จกั มากขึ้น ด้วยรู ปแบบการ
นําเสนอที่ มีม่านนํ้า Hydro Screen 360 องศา และ Chandelier จอภาพ LED 4 ด้านรวมทั้งเทคนิ ค
Face Detector ห้องจัดแสดงนิ ทรรศการที่ 2 “เกิดร้อยพันหลายวิถี: A Harmony of Different Tones”
รู ปแบบการนําเสนอเป็ นภาพโดยใช้ผนังทั้ง 3 ด้าน ในห้องแสดงนิ ทรรศการเป็ นจอภาพและมีเรื อ
สําเภาจําลองตามจังหวะการนําเสนอ ด้วยเทคนิ ค Double Layer มีหุ่นยักษ์อินทรชิตที่เคลื่อนไหวได้
เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องราวทั้งหมด โดยสนทนากับ Animatronics ยักษ์ลนั่ ถันในจอ Multimedia พร้อมด้วย
น้องไท สําหรับห้องจัดแสดงนิ ทรรศการที่ 3 “หลอมรวมชีวีสู่ วิถีความเป็ นไทย: Happiness through
Harmony” ภายในห้องนี้ นกั ท่องเที่ยวจะได้พบกับประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่ ง ที่ถึงแม้เปลือกนอก
จะถูกฉาบด้วยเทคโนโลยี และความทันสมัยแบบต่างชาติ แต่ลึกๆ ลงไปยังแก่นแท้ของคนในชาติ ที่
ยังคงอยู่อย่างเรี ยบง่ายภายใต้หลัก การดําเนิ นชี วิตพอเพียงที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกระดับชนชั้น
เพื่อดํารงอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข รู ปแบบการนําเสนอเป็ นเทคนิ คเหมือนจริ งแบบ 4D หรื อ 4 มิติ
ที่ผเู ้ ข้าชมสามารถซึมซับดื่มดํ่ากับภาพ กลิ่น เสี ยง และสัมผัส (พนิตา กําภู ณ อยุธยา, 2553)
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวได้พฒั นาแอปพลิเคชันเสมือนจริ ง “Thailand Tourist Trips
and Tips AR Book” ซึ่งเป็ นการนําเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ
และประชาสั ม พัน ธ์ ข อ้ มู ล ต่ าง ๆ ที่ ควรทราบให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย ว สร้ างความเชื่ อ มั่น ด้านความ
ปลอดภัยกับการท่องเที่ยวไทยและภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการก้าวสู่ การ
เป็ นศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ ย วแห่ งเอเชี ย (Tourism Capital of Asia) โดยให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งในแอปพลิเคชันเสมือนจริ งนี้ จะให้ขอ้ มูล
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กับการขยายความเข้าใจในการแนะนําวัฒนธรรมไทยและการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องในเบื้องต้นที่ควรรู ้
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ควรทําและไม่ควรทําในขณะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลและลิงค์ของ
สถานที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย 12 จังหวัดที่ตอ้ งห้ามพลาด ง่ายต่อการวางแผนการเดินทาง
ในรู ปแบบของโมเดลการ์ ตูน 3 มิติ สามารถดูได้ 360 องศา รับฟั งได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจี น เพื่ อดึ งดู ด ให้เด็กสนใจและยังเป็ นความรู ้ ทางด้านสังคมศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ ที่สําคัญมีขอ้ มูลและลิงค์ที่ต้ งั ของสถานี ตาํ รวจท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ
และข้อมูลการติดต่อกับตํารวจท่องเที่ยวทุกสถานี ทวั่ ประเทศ รวมถึงสายด่วน 1155 ที่นกั ท่องเที่ยว
สามารถโทรออกผ่านแอปพลิเคชันนี้ ได้ทนั ที เพื่อความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กบั นักท่องเที่ยว เพื่อให้การปฏิบตั ิภารกิจของกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปั จจุ บนั และให้นักท่ องเที่ ยวเห็ น ถึ งศักยภาพของตํารวจ
ท่องเที่ยวในความก้าวลํ้า ทันสมัยที่ไม่เคยหยุดยั้งและความมุ่งมัน่ ตั้งใจของตํารวจท่องเที่ยวไทยใน
การพัฒนาการให้บริ การ ช่วยเหลือ เอื้ออํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กบั นักท่องเที่ยว (กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว, 2558)
ประยุกต์ใช้ AR เป็ นระบบนําทาง สามารถซ้อนภาพสถานที่ปลายทาง หรื อจุดที่น่าสนใจ
ลงในภาพจริ ง เพื่อให้ผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ตามทิ ศทางที่ระบุไปยังตําแหน่ งนั้น ๆ ได้ ใน
โปรแกรม Layar สามารถเลือกแสดงชั้นข้อมูลจาก Google Maps ซึ่งมีขอ้ มูลสถานที่ในประเทศไทย
จํานวนมากพอสมควร สามารถใช้คน้ หาร้านค้า ธนาคาร ภัตตาคาร ในกรุ งเทพได้ดว้ ยความแม่นยํา
ระดับหนึ่ง
การนําเทคโนโลยี AR มาใช้ในด้านการท่ องเที่ ยวมี ความสําคัญ การวางแผนและการ
บริ ห ารการตลาดความบัน เทิ งการศึ ก ษาการเข้าถึ ง และการอนุ รั ก ษ์ม รดก คื อ 6 ด้านของการ
ท่องเที่ยวที่เทคโนโลยีดงั กล่าวให้ความสําคัญอย่างมาก การใช้ AR เพื่อสร้างการท่องเที่ยวทดแทน
การท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ที่ ถู ก คุ ก คามสามารถช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ได้ (สยมล
วิทยาธนรัตนา, 2554) ดังนี้
1. ด้านการท่องเที่ยว มีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมีความสําคัญใน
ด้านการวางแผนในภาคการท่องเที่ยว เนื่ องจากความสามารถในการเลือกมุมมอง การแสดงให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการได้ทนั ที ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีสองมิติอื่น ๆ
2. ด้านการวางแผนและการบริ หาร สามารถใช้ได้หลายวิธี ตัวอย่างการใช้ เช่น ประเทศ
นอร์เวย์ ใช้เทคโนโลยีน้ ีเพื่อวางแผนก่อนตัดถนน 2 สาย ผ่านสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ และ
ใช้AR แสดงความเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นให้คนในชุ มชนได้เห็ นและแสดงความคิดเห็ นเพื่อลด
ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ยัง ใช้เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
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การพังทลายของดินเพื่อใช้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าว
3. ด้านการตลาด ความจริ งเสมือนสามารถนํามาใช้เพื่อทําการตลาดของสถานที่ต่าง ๆ
ได้เนื่ องจากข้อมูลที่ แสดงให้เห็ น นั้น เต็มไปด้วยความรู ้ สึก การท่ องเที่ ยวเป็ นสิ น ค้าประเภทไม่
สามารถทดลองก่ อนซื้ อได้ การที่ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าหรื อไม่น้ ันขึ้นอยู่กบั ข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น
ดังนั้นเทคโนโลยีเสมือนจึงมีความสําคัญมากเพราะให้ขอ้ มูลที่มีความเพียบพร้อม เมื่อนักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลที่ เหมื อนจริ งมาก จึงมีความคาดหวังที่ใกล้เคียงกับความจริ งและมักนําไปสู่ ความพึง
พอใจในการท่องเที่ยวจริ งการท่องเที่ยวส่ วนมากใช้ความจริ งเสมือนหรื อเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
ในการให้ขอ้ มูลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
4. ด้านความบันเทิง ความจริ งเสมือนยังสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงได้อีก
ด้ว ย ในปี 1962 มี ก ารจดสิ ท ธิ บ ัต รอุ ป กรณ์ ที่ เรี ย กว่า “Sensorama Simulator” อุ ป กรณ์ เพื่ อ ความ
บันเทิงโดยเลียนแบบการขี่รถมอเตอร์ ไซค์ในเมืองนิ วยอร์ ก โดยแสดงภาพสามมิติ เสี ยง ลม กลิ่น
และความสั่นสะเทือนของเบาะ แอปพลิเคชันความจริ งเสมือนเพื่อความบันเทิงส่ วนมากจะพัฒนา
เพื่อใช้ในบ้านโดยเฉพาะวิดีโอเกม แต่ก็มีแอปพลิเคชันอย่าง Rewind Rome แอปพลิเคชันที่ท้ งั ให้
ความรู ้และความบันเทิงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
5. ด้านการศึกษา ความจริ งเสมือนมีประโยชน์ในการสอนนักเรี ยนหลากหลายวัย ใน
วิชาต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ความจริ งเสมือนเป็ นลู่ทางการส่ งข้อมูล
ที่มากมาย เนื่ องจากมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการรับรู ้โดยธรรมชาติ นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์
ซึ่ งมีประโยชน์อย่างมากในการเรี ยนรู ้ และการที่ความจริ งเสมือนมักให้ความบันเทิงด้วยผูเ้ รี ยนจึง
จดจ่อกับการเรี ยนได้นานกว่า การใช้ความจริ งเสมือนเพื่อการศึกษาสามารถนําไปใช้ในพิพิธภัณฑ์
ได้ตวั อย่างเช่น องค์กรด้านวัฒนธรรมกรี กโบราณชื่อว่า The Foundation of the Hellenic World ได้
สร้างแผนกเทคโนโลยีเสมือนจริ งขึ้นมาในปี 1998 และจัดให้มีการจัดแสดงความจริ งเสมือนเพื่อ
การให้ความรู ้ที่หลากหลายในโซนศูนย์วฒั นธรรม
6. ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีความจริ งเสมือนสร้างโอกาสในการเข้าถึงแก่นกั ท่องเที่ยว
ทัว่ ไปไม่ ว่าจะด้วยเหตุ ผลว่าสถานที่ ท่ องเที่ ยวดังกล่าวนั้น ไกลเกิ น ไป ค่าใช้จ่ายแพงเกิ น ไป ไม่
เปิ ดรับการท่องเที่ยว อันตรายเกินไป สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเปราะบางเกินไป หรื อสถานที่ที่ไม่มีอยู่
อีกต่อไปแล้วนอกจากนี้ ความจริ งเสมือนยังเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
โอกาสหยิบ จับ วัต ถุ ท างประวัติ ศ าสตร์ ที่ เปราะบางซึ่ งในความเป็ นจริ ง อาจไม่ มี โ อกาสได้จ ับ
ตัวอย่างเช่น ถํ้าที่เมืองตุนหวงในประเทศจีนซึ่งไม่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมแล้วเนื่องจากพบว่าการ
เข้าชมของนักท่ องเที่ ยวรวมถึ งปั จจัยอื่ น ๆ ทําลายหลายส่ วนของถํ้า จึ งได้เปิ ดส่ วนจัดแสดงด้วย
เทคโนโลยีความจริ งเสมือนขึ้นที่ชื่อ CAVE ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเลือกทิศทางซึ่ งจําลองถํ้าสองถํ้าขึ้นมา
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เพื่อฉายแสงดูภาพเขียนผนังและมีเสี ยงบรรยายให้ขอ้ มูลไปพร้อม ๆ กัน
7. ด้านการอนุรักษ์ รายชื่อสถานที่และวัตถุโบราณที่สามารถเข้าถึงได้ผา่ นความเสมือน
จริ งมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ มี สถานที่และวัตถุจาํ นวนมากถูกทําเป็ นโมเดลเสมื อนจริ งสามมิ ติ แม้จะยัง
ไม่ได้นาํ ออกสู่ สาธารณะ ตัวอย่าง เช่น รู ปปั้ นเดวิดและรู ปปั้ นปี เอตะของไมเคิลแองเจลโล รู ปปั้ น
กว่า 150 รู ป จากวิหารพร์ าเธนอน พระพุทธรู ปสลักขนาดใหญ่จากอัฟกานิ สถาน ส่ วนต่าง ๆ ของ
นครวัด ในกัม พู ช า ตุ๊ ก ตาดิ น เผารู ป นั ก รบจากเมื อ งจี น ปราสาทต่ า ง ๆ ทางเหนื อ ของอิ ต าลี
ภาพเขียนสี จาก House of The Vettil ในปอมเปอี มัสยิดฮาเกียโซเฟี ยในอิสตันบูล พีระมิดฮาวาระใน
อียปิ ต์ เป็ นต้น การสร้างสถานที่และวัตถุต่าง ๆ ในรู ปแบบจําลองสามมิติแล้วเป็ นเครื่ องอนุรักษ์และ
รักษาไว้ เพราะมีขอ้ มูลที่ละเอียดและถูกต้อง และในทางทฤษฎีแล้วข้อมูลดังกล่าวจะคงอยูต่ ลอดไป
นอกจากนี้ ความจริ งเสมื อนยังช่ วยเรื่ องการซ่ อมแซมโดยการควบคุ มการซ่ อมแซมที่ จะทําหรื อ
แสดงผลจากการซ่อมแซมที่จะทํา
เทคโนโลยี Augmented Reality นี้ ถือว่าเป็ นเทคโนโลยีใหม่และประเทศไทยยังคงนิ ยม
เทคโนโลยี QR Code มากกว่า โดยที่เทคโนโลยี AR code นั้นมีหน้าตาคล้ายกันกับ QR code แต่การ
ใช้งานจะแตกต่ างกัน โดยเมื่ อ สแกน AR code ด้ว ยกล้อ งของโทรศัพ ท์ส มาร์ ท โฟน จะไม่ ไ ด้
แสดงผลในรู ปแบบของการเข้าถึงข้อมูล เช่ น link ของเว็บไซต์หรื อเบอร์ โทรศัพท์ แต่จะเป็ นการ
ซ้อนภาพหรื อวิดีโอลงบนโค้ด อาจกล่าวได้ว่านี่ เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถซ้อนโลกเสมือนจริ งเข้า
กับ โลกจริ งได้ในอนาคตเทคโนโลยีเสมื อ นจริ งยังมี แ นวโน้ม ที่ จ ะพัฒ นามากขึ้ น ควบคู่ ไ ปกับ
เทคโนโลยี 4G หรื อเทคโนโลยีเจนเนอเรชันที่ 4 (4th Generation) ซึ่ งความรวดเร็ วของเทคโนโลยี
ระบบ 4G ที่เป็ นระบบเครื อข่ายไร้สายความเร็ วสู งอีกทั้งจากการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเริ่ มมี
หน่ วยประมวลผลที่ รวดเร็ ว มี การเชื่ อมต่อข้อมูลกับอินเทอร์ เน็ ตตลอดเวลา และมีอุปกรณ์ เสริ ม
ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น เช่ น กล้องถ่ายภาพ เข็มทิศ อุปกรณ์ รับพิกดั ดาวเทียม (GPS) ครบถ้วน บริ ษทั และ
องค์กรหลายแห่ งจึงนํามือถือมาใช้เป็ น "อุปกรณ์สาํ หรับแสดงภาพความเป็ นจริ ง" หรื อ augmented
reality browser ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุมหรื อสัมมนาที่
ต้องมีโต้ตอบแบบเรี ยลไทม์ได้อย่างสะดวกจึงนับเป็ นโอกาสดี ที่จะนําเทคโนโลยี AR มาใช้อย่าง
จริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างประเทศไทย เทคโนโลยี AR สามารถช่ วย
ดึ งดูดความสนใจ รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ ยวได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้นักท่องเที่ ยว
สามารถมองเห็นและสัมผัสภาพเรื่ องราวและสถานการณ์ต่าง ๆ แบบ Real time ครบทั้ง 360 องศา
หรื อที่ เรี ยกว่า 4 มิ ติ และนอกจากนี้ AR ยังสามารถนํามาประยุก ต์ใช้งานอื่ น ได้อย่างกว้างขวาง
หลากหลาย ทั้งด้านอุตสาหกรรม การทหาร การแพทย์ การตลาด การบัน เทิ ง การสื่ อสาร และ
การศึกษา เนื่ องจากสามารถแสดงได้ท้ งั ภาพ เสี ยง และวิดีโอ กราฟิ กต่าง ๆ ซึ่ งเอื้อประโยชน์ต่อ
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การศึกษาในทุกแขนงวิชา การเห็นและสัมผัสแบบ 3D ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
ความแตกต่ างของเทคโนโลยีความเสมือนจริง (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Augmented Reality)
Virtual Reality (VR) หรื อโลกเสมือนจริ ง เป็ นการจําลองวัตถุหรื อองค์ประกอบเสมือน
ภายใต้บรรยากาศเสมือนโดยที่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์สารสนเทศ ที่ผใู ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องอยูบ่ นสถานที่หรื อ
เกี่ยวเนื่องใด ๆ กับพื้นที่น้ นั ขณะที่ใส่ แว่น Virtual Reality ผูใ้ ช้จะได้เห็นสถานที่ต่าง ๆ เสมือนจริ ง
มาอยูใ่ นแว่น เช่น ใต้ทอ้ งทะเลลึก หรื อ อวกาศนอกโลก จะมีการจําลองบรรยากาศรอบข้าง รวมถึง
การเล่นเกมส์เสมือนจริ ง ได้ท้ งั 360 องศาที่หนั ได้รอบทิศทาง
Augmented Reality (AR) เป็ นเทคโนโลยี ที่ ผ สานระหว่ า งโลกความเป็ นจริ งและ
โลกเสมือน โดยการสร้างมายาคติจาํ ลองหรื อวัตถุเสมือนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทาบทับ
สถานที่ จ ริ งบนช่ ว งเวลาจริ ง Augmented Reality ลัก ษณะจะคล้ายกับ Virtual Reality คื อ จําลอง
บรรยากาศรอบข้างให้เป็ น 3 มิ ติ มี ความนู น ลึ ก ตื้น และ สามารถหันได้ 360 องศา แต่ ต่างกัน ที่
Augmented Reality จะจําลองสถานที่ที่เราอยูจ่ ริ ง ๆ จากนั้นจะสร้างภาพจําลอง 3 มิติ จะเป็ นภาพนิ่ง
หรื อ วิดีโอที่เคลื่อนไหวได้ ขึ้นมาแสดงให้เราได้รับชม ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เราอยูใ่ นห้องโล่งและ
ใส่ แว่น Augmented Reality เราก็จะเห็ นโต๊ะ เห็ นเตียง หรื อถ้ามองไปที่ถนนก็สามารถรับรู ้ได้ว่ามี
รถวิ่งอยู่ ลักษณะที่ว่ามานี้ คือการสร้าง Augmented Reality ขึ้นมา ซึ่ งต่างจาก Virtual Reality ที่นาํ
ภาพหรื อฉากของสถานที่ ขา้ งนอกมาให้เราเห็ น โดยไม่ได้อา้ งอิ งสถานที่ รอบข้างที่ เราอยู่จริ ง ๆ
(Physical Location)
แนวคิดการสื บค้ นข้ อมูลธุรกิจท่ องเทีย่ ว
การสื บค้ น ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ เ ว็ บ ไซต์ (Web Site) และ แอปพลิ เคชั น
Application ได้รับ ความนิ ยมอย่างมากในปั จ จุ บ ัน เพราะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
สามารถสื บค้นได้ง่ายตามที่ตอ้ งการโดยใช้สมาร์ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
การท่ องเทีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สยมล วิทยาธนรัตนา (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการข้อมูลที่แม่นยําเป็ นปั จจุบนั และ
ละเอียด เพื่อสนับสนุ นการทํางานประจําวัน ทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็ นระบบ
สากลในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ขอ้ มูลต่าง ๆ มี การ
บริ การจัดการและสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งทําให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ทวั่
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โลกอย่างทัน ที ซึ่ งตรงกัน ข้ามกับ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ระบบเทคโนโลยีท าํ ให้ ข ้อ มู ล มี ก ารเคลื่ อ นไหว
ตลอดเวลา อี ก ทั้งยังมี ข ้อ จํากัด ในการเข้าถึ งน้อ ยและมี ต ้น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ตํ่า นอกจากนี้ ยังทําให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่มีขอบเขต ซึ่งต่อมามีความสําคัญอย่างมากในโลกธุรกิจ รวมทั้งเป็ น
แหล่งรวบรวมข้อมูลมัลติมีเดีย เช่น รู ปภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยพัฒนาการขายสิ นค้าและ
บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุ นใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูล เพื่อเป็ นประโยชน์กบั นักท่องเที่ ยวในการค้น หาแหล่งท่ องเที่ ยวใหม่ ๆ หรื อ
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ก่อนตัดสิ นใจวางแผนการเดินทาง
การใช้สารสนเทศ กิ่งแก้ว ปะติตงั โข และคณะ (2550) ได้อธิ บายไว้ว่าการใช้สารสนเทศ
เป็ นพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น หลังจากผูใ้ ช้แ สวงหาสารสนเทศที่ ตอ้ งการแล้ว ถ้าผูใ้ ช้ส ารสนเทศได้
ประโยชน์จากสารสนเทศก็ยงิ่ เห็นความสําคัญของสารสนเทศ ดังภาพ

ภาพ 2.3 การใช้สารสนเทศ
การใช้สารสนเทศ คือ การได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้พฤติกรรมการใช้
สารสนเทศจากผูใ้ ช้แสวงหาสารสนเทศที่ ตอ้ งการ อาจจะทําให้ผูใ้ ช้ส ารสนเทศเกิ ดความพอใจ
หรื อไม่ก็ได้ การใช้สารสนเทศสามารถจําแนกได้ดงั นี้ 1. การใช้เพื่อตอบสนองความต้องการส่ วน
บุคคล 2. การใช้เพื่อถ่ายทอดสารสนเทศ
องค์ ประกอบของการสื บค้ น
การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ เป็ นระบบที่ได้ออกแบบมาโดยการจัดเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล เพื่ อ นําไปสู่ ก ารสื บ ค้น โดยผ่านการประมวลผลจากคําค้น ที่ ผูใ้ ช้ร้อ งขอ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
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สารสนเทศที่ตอ้ งการ ส่ วนประกอบของระบบสื บค้นสารสนเทศแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1. ส่ ว นนํ า เข้า ข้อ มู ล (Input) เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการป้ อนคํา สํ า คัญ หรื อ ข้อ คํา ถาม
(Query) จากผูใ้ ช้ หรื อกระบวนการนําเข้า Metadata ซึ่งเป็ นสารสนเทศเดียวเกี่ยวกับการสื บค้น เช่น
Descriptive Semantic Metadata
2. การประมวลผล (Process) เป็ นการประมวลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบ
สารสนเทศที่เหมาะสมประกอบด้วย การสร้างตัวแทนเอกสาร การแบ่งแยกกลุ่มเอกสาร การจัดเก็บ
สารสนเทศ การดึงข้อมูลตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
3. ส่ วนของผลลัพธ์ (Output) ผลที่ ได้จากการระบุคาํ ค้นหรื อการตอบกลับจากระบบ
จากการตั้งคําถามในสื บค้นสารสนเทศ
การจัดการการสื บค้ น
1. Metadata คือ ข้อมูลของข้อมูล เป็ นการอธิ บายลักษณะของข้อมูลหลัก เช่ น การจัด
หมวดหมู่ การจัดทํารายการข้อมูลต่าง ๆ
2. Thesaurus คื อ ศัพ ท์ สั ม พัน ธ์ เป็ นคลัง ของคําศัพ ท์ที่ มี ก ารจัด เก็ บ รวบรวมคําที่ มี
ลักษณะของความหมายที่ใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่ม ช่วยจํากัดขอบเขตของเนื้ อหา เป็ นการค้นหาเชิ ง
ความหมาย โดยคําศัพท์ที่ถูกจัดทําขึ้นจะต้องเป็ นคําศัพท์ที่มีความหมายกว้าง ความหมายแคบและมี
การเชื่อมโยงคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน
ในปั จจุบนั การสื บค้นสารสนเทศทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องสื บค้นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ได้แต่
เพียงอย่างเดียว มีการพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชันการสื บค้นสารสนเทศขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้การสื บค้นมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เป็ นลักษณะการสื บค้นข้อมูลในลักษณะเว็บเชิงความหมาย ผ่านการทํางานเทคโนโลยีออนโทโลยี
เพื่อนํามาประยุกต์ในการทํางานการสื บค้นสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
เว็บไซต์ และการพัฒนา
การใช้สารสนเทศ กิ่งแก้ว ปะติตงั โข และคณะ (2550) ได้อธิ บายไว้ว่าการใช้สารสนเทศ
เป็ นพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น หลังจากผูใ้ ช้แ สวงหาสารสนเทศที่ ตอ้ งการแล้ว ถ้าผูใ้ ช้ส ารสนเทศได้
ประโยชน์จากสารสนเทศก็ยงิ่ เห็นความสําคัญของสารสนเทศ
ธวัชชัย ศรี สุเทพ (2544) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสําคัญของการออกแบบเว็บไซต์
ไว้ว่า เว็บไซต์เป็ นสื่ อที่อยูใ่ นความควบคุมของผูใ้ ช้โดยสมบูรณ์ เพราะผูใ้ ช้มีโอกาสที่จะเลือกคลิก
และไม่คลิกที่ใดก็ได้ตามต้องการ และสามารถไปยังทุกหนแห่ งได้ง่ายด้วยการใช้เมาส์คลิกตามลิงค์
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ต่าง ๆ ผูใ้ ช้จึงมักไม่ค่อยมีความอดทนกับอุปสรรคและปั ญหาที่เกิดจากการออกแบบที่ผิดพลาด ถ้า
เขาไม่สามารถมองเห็นประโยชน์จากเว็บไซต์ หรื อดูแล้วไม่เข้าใจว่าใช้งานอย่างไร ก็มกั เปลี่ยนไป
ยังเว็บไซต์อื่นได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงควรจะออกแบบเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูใ้ ช้ และ
ดึงดูดให้พวกเขาเข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์อยูเ่ สมอ
ในปั จจุบนั นี้ นอกจากจะมีเว็บไซต์อยู่มากมายแล้วยังมีเว็บเกิ ดขึ้นใหม่ทุกวัน ผูใ้ ช้จึงมี
ทางเลือกมากขึ้นที่จะเข้าไปทดลองใช้บริ การในเว็บต่าง ๆ เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบหาเว็บไซต์ที่ถูกใจ
มากที่ สุด แทนที่ จะทนอยู่กบั เว็บไซต์ที่ดูสับสนไม่ น่าพอใจ จากประสบการณ์ การท่ องเว็บไซต์
ความรู ้ สึ ก ที่ ได้รับ ในแต่ ละเว็บ ไซต์จ ะแตกต่ างกัน ออกไป ซึ่ งแน่ น อนว่าทุ ก คนชอบเว็บ ไซต์ท่ี
ออกแบบได้สวยงามและมีการใช้งานที่สะดวกมากกว่าเว็บที่ดูสับสนวุน่ วาย มีขอ้ มูลมากเต็มหน้าจอ
แต่หาอะไรไม่เจอ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลมาจากความแตกต่างของการออกแบบเว็บไซต์นนั่ เอง
การออกแบบเว็บไซต์จึงมีความสําคัญในการสร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การและ
ทําให้อยากกลับเข้ามาใช้อีกในอนาคต และนอกจากจะต้องพัฒนาเว็บให้ดีและมีประโยชน์แล้ว เรา
ยังต้องแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นที่ให้บริ การเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของเราในปั จจุบนั และยังต้องสร้าง
ความได้เปรี ยบเหนื อเว็บไซต์ใหม่ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าเว็บของเราจะมีคู่แข่งหรื อไม่
ในวันนี้ เราก็ตอ้ งควรออกแบบเว็บอย่างมีคุณภาพ เพื่อดึงดูดให้ผใู ้ ช้อยูก่ บั เว็บของเราไปตลอด
องค์ ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
องค์ประกอบต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของเว็บไซต์ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
ความเรี ยบง่าย (Simplicity) เว็บไซต์ใหญ่ ๆ หลายแห่ งเช่น Adobe, Apple, IBM จะพบว่า
เว็บเหล่านี้ มีรูปแบบที่เรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้อน การใช้งานใช้งานได้สะดวก แม้ว่าจะมีขอ้ มูลในเว็บไซต์
อยู่มากแต่เราแทบจะไม่ได้เป็ นกราฟิ กหรื อภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้รบกวนสายตาและสร้าง
ความรําคาญแก่ผใู ้ ช้ นอกจากนั้นยังใช้ชนิ ดและสี ของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปให้วุ่นวาย ในส่ วน
เนื้ อหาก็ใช้ตวั อักษรสี ดาํ บนพื้นหลังสี ขาวตามปกติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสี ของลิงค์ให้สับสน
แต่อย่างใด สรุ ปหลังการของความเรี ยบง่ายคือ การสื่ อสารเนื้ อหาถึงผูใ้ ช้โดยจํากัดองค์ประกอบ
เสริ มที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอให้เลือกเฉพาะสิ่ งที่จาํ เป็ นเท่านั้น
ความสมํ่าเสมอ (Consistency) เราสามารถสร้างความสมํ่าเสมอให้กบั เว็บไซต์โดยการใช้
รู ปแบบเดี ยวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เนื่ องจากผูใ้ ช้จะรู ้สึกกับเว็บไซต์ว่าเป็ นเสมือนสถานที่จริ ง ถ้า
ลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดี ยวกันนั้นแตกต่ างกันมาก ผูใ้ ช้งานจะเกิ ดความสับสนและ
ไม่แน่ ใจว่ากําลังอยู่ในเว็บเดิมหรื อไม่ ดังนั้นรู ปแบบของหน้า, สไตล์ของกราฟิ ก, ระบบเนวิเกชัน
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และโทนสี ที่มีควรจะมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบต้องคํานึ งถึงลักษณะขององค์กร เนื่ องจาก
รู ปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึ งเอกลักษณ์ และลักษณะขององค์ก รนั้น ได้ เว็บไซต์ของ
ธนาคารจึ งไม่ควรดูเหมื อนกับสวนสนุ ก การใช้ชุดสี , ชนิ ดตัวอักษร,รู ปภาพและกราฟิ ก มี ผลต่อ
รู ปแบบของเว็บไซต์อย่างมาก ผูอ้ อกแบบจึงต้องเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้อย่างเหมาะสม
เนื้ อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) เนื้ อหาถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในเว็บไซต์ดงั นั้นใน
เว็บไซต์ควรจัดเตรี ยมเนื้ อหาและข้อมูลที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุ ง
และเพื่อเติมเนื้ อหาให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้ อหาที่สาํ คัญที่สุดคือเนื้ อหาที่สร้างขึ้นมาเองโดย
ทีมงานของตัวเองและไม่ซ้ าํ กับเว็บอื่น เพราะจะเป็ นสิ่ งดึงดูดผูใ้ ช้เข้ามาเว็บไซต์อยู่เสมอ ต่างจาก
เนื้ อหาที่ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่ งเมื่ อผูใ้ ช้รู้ถึงแหล่งข้อมูลจริ งแล้วก็ไม่จาํ เป็ นต้องกลับมาที่ ลิงค์
เหล่านั้นอีก
ระบ บ เน วิ เ ก ชั น ที่ ใช้ ง าน ง่ า ย (User-Friendly Navigation) ระบ บ เน วิ เ ก ชั น เป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญเป็ นอย่างมากของเว็บไซต์ จึงต้องออกแบบให้ผใู ้ ช้เข้าใจได้ง่ายและใช้งานได้
สะดวก โดยใช้กราฟิ กที่สื่อความหมาย รวมกับคําอธิ บายที่ชดั เจน รวมทั้งมีรูปแบบและลําดับของ
รายการที่สมํ่าเสมอ เช่น วางไว้ในตําแหน่ งเดียวกันของทุก ๆ หน้า นอกจากนั้นถ้าใช้เนวิเกชันแบบ
กราฟิ กในส่ วนบนสุ ดของหน้าแล้ว อาจเพิ่มเนวิเกชันแบบกราฟิ กใส่ ส่วนท้ายของหน้า เพื่อช่ วย
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่สงั่ ให้เบราว์เซอร์ไม่แสดงรู ปกราฟิ กเพื่อเพิ่มความเร็ วในการเรี ยกดู
มี ลกั ษณะที่ น่ าสนใจ (Visual Appeal) เป็ นเรื่ อ งยากที่ จะตัด สิ น ว่าลัก ษณะหน้าตาของ
เว็บไซต์แห่ งใดแห่ งหนึ่ งน่าสนใจหรื อไม่เพราะ เกี่ยวข้องกับความชอบของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี
หน้าตาของเว็บไซต์ จะมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิ ก
ที่จะต้องสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยความเสี ยหายเป็ นจุดด่างหรื อมีขอบเป็ นขั้นบันไดให้เห็น การใช้ชนิด
ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตาและการใช้โทนสี ที่เข้ากันอย่างสวยงาม เป็ นต้น
การใช้งานอย่างไม่จาํ กัด (Compatibility) เราควรออกแบบเว็บไซต์ให้ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่เข้าถึง
ได้ม ากที่ สุ ด โดยไม่ มี ก ารบัง คับ ให้ ผูใ้ ช้ต ้อ งติ ด ตั้ง โปรแกรมใด ๆ เพิ่ ม เติ ม หรื อ ต้อ งเลื อ กใช้
เบราว์ เ ซอร์ ช นิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจึ ง จะสามารถเข้ า ถึ ง เนื้ อหาได้ สามารถแสดงผลได้ ใ นทุ ก
ระบบปฏิบตั ิการและที่ความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กันอย่างไม่มีปัญหา สิ่ งเหล่านี้จะยิง่ มีความสําคัญ
มากขึ้น สําหรับเว็บที่มีผใู ้ ช้บริ การจํานวนมาก หรื อมีกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย
คุณ ภาพการออกแบบ (Design Stability) การสร้างเว็บไซต์ให้มีคุณ ภาพ ต้องออกแบบ
และเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาอย่างรอบคอบ เว็บที่ทาํ ขึ้นอย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและการ
จัดระบบข้อมูลนั้น เมื่อมีข้ ึนมูลเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ก็จะเกิดปั ญหาและไม่สามารถสร้างความน่ าเชื่อถือ
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จากผูใ้ ช้ได้
ระบบการใช้งานที่ ถู ก ต้อ ง (Functional Stability) ระบบการทํางานต่ าง ๆ ในเว็บ ไซต์
จะต้องมีความแน่ นอนและทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์ มสําหรับให้ผใู ้ ช้กรอก
ข้อมูล ก็ตอ้ งแน่ ใจว่าฟอร์ มนั้นสามารถใช้งานได้จริ ง หรื ออย่างง่ายที่สุดก็คือ ลิงค์ต่าง ๆ ที่มีอยูน่ ้ นั
ต้องเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ปรากฏอยูจ่ ริ งและถูกต้องด้วย และเราต้องตรวจเช็คอยูเ่ สมอว่าสิ่ งเหล่านั้น
ยังใช้งานได้ดี โดยเฉพาะลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่
ทราบล่วงหน้า
วศิน เพิ่มทรัพย์ (2544) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ไว้ว่า การพัฒนาเว็บไซต์
อย่างมีหลักการ ดําเนินการตามขึ้นตอนที่ชดั เจน จะทําให้เราสามารถใส่ ใจในรายละเอียดที่จาํ เป็ นใน
แต่ละขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่ งจะช่วยป้ องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ ยงที่จะ
ทํา ให้ เว็บ ประสบความล้ม เหลว ในที่ สุ ด ก็ จ ะได้เว็บ ที่ ต รงกับ เป้ าหมายตามความต้อ งการ มี
ประโยชน์และให้ความสะดวกแก่ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
การสร้ างเว็บ ไซต์ที่ดี น้ ัน ต้องอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูลที่ เหมาะสม การ
พัฒ นาเว็บ ตามขั้น ตอนในการออกแบบ จะทําให้ ก ารพัฒ นาเว็บ ดําเนิ น ไปได้อ ย่า งสะดวก มี
ประสิ ทธิภาพตามที่ต้ งั ใจในการออกแบบเว็บไว้
แนวคิดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ (Phase of Developed website)
โครงสร้ า งการพั ฒ นาของเว็ บ ไซต์ (Phase of Developed website) ประกอบด้ ว ย
กระบวนการต่าง ๆ คือ กําหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์ (Site Goals) จากนั้นนํามาสู่ ข้ นั ตอนในการ
ออกแบบ(Content Design) แต่ ก่ อ นที่ จ ะไปถึ ง ขั้น ตอนในการออกแบบ ต้อ งผ่ า นขั้น ตอนการ
ออกแบบอัตลักษณ์ของเว็บไซต์หรื อการออกแบบข้อความต่าง ๆ (Message design/Identity Design)
รวมไปถึง การวิเคราะห์ (Audience Research) จากนั้นนําไปสู่ ข้ นั ตอนของการจัดโครงสร้ างของ
เว็บไซต์ (Information Architecture) จากนั้นก็จดั ทําในเรื่ องของการออกแบบรู ปร่ างหน้าตา (Visual
Design/Media) ที่ จะสื่ อสารออกไปบนหน้าเว็บ และProduction/Operation คือการเขียนโปรแกรม
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย (Lisa Lopuck, 2006)
การจัดระบบข้ อมูลในเว็บไซต์ (Information Architecture)
แผนที่ของเว็บไซต์ ในลักษณะbird’s eye view ซึ่ งแสดงโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์
(Lisa Lopuck, 2006) เป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล ซึ่ งจะมีผลต่อ ความสะดวกใน

22
การท่ อ งเว็บ ไซต์ข องผูใ้ ช้ ระบบโครงสร้ างข้อ มู ล ที่ ดี จะช่ ว ยเพิ่ ม ความชัด เจนให้ กับ เนื้ อ หา
โครงสร้างหลักของระบบข้อมูลในเว็บไซต์ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 รู ปแบบได้แก่
1. โครงสร้างระบบข้อมูลแบบลําดับชั้น เป็ นพื้นฐานของโครงสร้างระบบ ข้อมูลที่ดี
เนื่ องจากมี การแบ่ งแยกกลุ่ มอย่างชัด เจน อี กทั้งความสัมพัน ธ์ระหว่างชั้น ข้อมูลก็เป็ นสิ่ งที่ ผูใ้ ช้
คุน้ เคยและเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลที่ซบั ซ้อน ในเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ ว มีขอ้ พึงระวัง เพียง
อย่าสร้ างโครงสร้างระบบข้อมูลที่ลึกเกิ นไป หรื อมีจาํ นวนชั้นของข้อมูลในโครงสร้างแคบ และ
ลึกมากเกินไปเพราะจะทําให้ผใู ้ ช้ตอ้ งคลิกหลายครั้งจนกว่าจะเข้าถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ
2. โครงสร้างระบบข้อมูลแบบไฮเปอร์ เท็กซ์ เป็ นโครงสร้างระบบข้อมูลแบบใหม่ ที่มี
ลักษณะคล้ายเครื อข่ายโยงใย โครงสร้ างระบบนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ รายการ หรื อกลุ่ ม
ข้อมูลที่ ถูกลิงค์ กับลิ งค์ที่เชื่ อมโยงข้อมูลเหล่านั้น องค์ประกอบ 2 ส่ วนนี้ เมื่ อรวมกัน จะเกิ ดเป็ น
ระบบการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ประเภทต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นตัว อัก ษร, ข้อ มู ล , รู ป ภาพ, เสี ย ง หรื อ
ภาพยนตร์ โดยการเชื่ อมโยงนั้นอาจเป็ นไปตามลําดับชั้นข้อมูลหรื อไม่เป็ นไปตามตามลําดับชั้น
ข้อมูล หรื อทั้งสองก็ได้
3. โครงสร้างระบบข้อมูลแบบฐานข้อมูล โครงสร้างระบบข้อมูลแบบนี้มกั นําไปใช้กบั
เว็บขนาดใหญ่ ที่มีผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ การจัดระบบข้อมูลแบบ ฐานข้อมูล
นี้ ข้อ มู ล จะถู ก จัด อยู่ใ นรู ป แถวและคอลัม น์ ด้ว ยกฎเกณฑ์ บ างอย่า งที่ มี ก ารกํา หนดไว้ เฉพาะ
ฐานข้อมูลนั้น ๆ การนําระบบฐานข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์จะช่ วยเพิ่มความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว นอกจากนั้นการใช้ระบบฐานข้อมูลยังช่วยเพิ่มความสะดวก ใน
การดูแลและปรับปรุ งเนื้อหาอีกด้วย (ธวัชชัย ศรี สุเทพ, 2544)
ระบบเนวิเกชัน (Navigation)
นอกเหนื อจากการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ดี จะช่ วยให้ผูใ้ ช้ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ระบบเนวิเกชันก็เป็ นส่ วนเสริ มอีกอันหนึ่งในการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่สื่อ ความหมาย เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้
ท่องเว็บได้อย่างคล่องตัว ค้นหาสิ่ งที่ตอ้ งการเจออย่างรวดเร็ ว รู ปแบบ ของเนวิเกชันแบ่งออกเป็ น
4 รู ปแบบดังนี้
1. ระบบเนวิเกชันแบบลําดับชั้น ระบบเนวิเกชันแบบลําดับชั้นนี้ เป็ นแบบพื้นฐาน ที่
ผูค้ นมักใช้กัน ตามปกติ อยู่แล้ว คื อ การที่ มีโฮมเพจหนึ่ งหน้า และมี ลิงค์ไปยังหน้าอื่ น ๆ ภายใน
เว็บไซต์น้ นั ก็ถือว่าเป็ นลําดับชั้นอย่างหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดี เว็บไซต์แบบนี้มีขอ้ จํากัดในการเคลื่อนที่
ได้เฉพาะแนวตั้ง คือจากหน้าหลักไปหน้าย่อยถัดลงไปหรื อย้อนกลับขึ้นมา
2. ระบบเนวิเกชันแบบโกลบอล ระบบเนวิเกชันแบบโกลบอล หรื อแบบตลอดทัว่ ทั้ง
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เว็บไซต์ เป็ นระบบที่ช่วยเสริ มข้อจํากัดของระบบเนวิเกชันแบบลําดับชั้น ทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยปกติแล้วระบบนี้ จะใช้เพื่อ
เป็ นลิ งค์ไปยังส่ วนหลัก ๆ ของเว็บ ไซต์ ซึ่ งอาจอยู่ในรู ป ของเนวิเกชัน บาร์ ที่ วางไว้ด้านบนหรื อ
ด้านล่างสุ ดของเว็บเพจทุกหน้าก็ได้
3. ระบบเนวิเกชันแบบโลคอล สําหรับเว็บที่มีความซับซ้อนมาก นอกจากระบบเนวิเก
ชันแบบโกลบอลแล้ว ยังอาจต้องใช้ระบบเนวิเกชันแบบโลคอล หรื อแบบเฉพาะส่ วนเข้ามาช่วย เมื่อ
มีบางส่ วนของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการระบบเนวิเกชันซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น หัวข้อย่อยของเนื้อหาที่
อยูภ่ ายในส่ วนหลัก ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกและสื่ อความหมายได้ชดั เจนขึ้น
4. ระบบเนวิเกชันเฉพาะที่ ระบบเนวิเกชันแบบนี้ มีอีกชื่ อหนึ่ งว่า ระบบเนวิเกชันแบบ
เฉพาะที่ตามความจําเป็ นของเนื้อหา ซึ่งก็คือลิงค์ ของคําหรื อข้อความที่น่าสนใจซึ่งฝังอยูใ่ นประโยค
(Embedded Link) ที่เชื่อมโยงไปยังรายละเอียดเกี่ยวกับคํานั้น ๆ เพิ่มเติม (ธวัชชัย ศรี สุเทพ, 2544)
การออกแบบระบบเนวิเกชันของเว็บไซต์
- สร้างระบบเนวิเกชันหลัก
- สร้างระบบเนวิเกชันเสริ ม
- เนวิเกชันแบบกราฟิ ก vs ตัวอักษร
- เนวิเกชันแบบกราฟิ กพร้อมคําอธิบาย
- คําอธิบายของเนวิเกชัน (Navigation Label)
พื้นฐานของระบบเนวิเกชัน
- ตอนนี้กาํ ลังอยูท่ ี่ไหน
- จากนี้สามารถไปที่ไหนได้บา้ ง
- จะไปสู่ที่ต่าง ๆ ได้อย่างไร
- หลังจากไปที่อื่นแล้วจะกลับมาที่เดิมได้อย่างไร
- ได้ผา่ นที่ไหนมาบ้างแล้ว
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่สื่อความหมาย
- แสดงชื่อองค์กรและที่อยูข่ องเว็บไซต์ไว้ในทุกหน้าของเว็บเพจ
- แสดงถึงโครงสร้างของลําดับชั้นข้อมูลอย่างชัดเจนและสมํ่าเสมอ
- แสดงตําแหน่งปัจจุบนั ให้ผใู ้ ช้รู้
- ใช้สีของลิงค์ให้เหมาะสม
คุณสมบัติสาํ คัญของระบบเนวิเกชัน
- เข้าใจง่าย
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มีความสมํ่าเสมอ
มีการตอบสนองต่อผูใ้ ช้
มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน
นําเสนอหลายทางเลือก
มีข้นั ตอนสั้นและประหยัดเวลา
มีรูปแบบที่สื่อความหมาย
มีคาํ อธิบายที่ชดั เจนและเข้าใจได้ง่าย
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
สนับสนุนเป้ าหมายและพฤติกรรมของผูใ้ ช้

องค์ ประกอบของเว็บไซต์ (Visual Design)
องค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์ที่ ดี ธวัช ชัย ศรี สุ เทพ (2544) นั้น ได้ก ล่ าวถึ งการออกแบบ
เว็บไซต์ที่ดีตอ้ งมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ความเรี ยบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ง่าย สะดวก ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย
แสดงผลเร็ ว ไม่มีกราฟิ กหรื อตัวอักษรที่เคลื่อนไหวตลอดเวลามารบกวนสายตาและสร้าง
2. ความสมํ่าเสมอ โดยมีรูปแบบเดี ยวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็ น รู ปแบบของ
หน้า, สไตล์ข องกราฟิ ก, ระบบเนวิ เกชัน หรื อ โทนสี ที่ ใช้ เนื่ อ งจาก ถ้าลัก ษณะของแต่ ละหน้า
แตกต่างกันมากผูใ้ ช้กจ็ ะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากําลังอยูใ่ นเว็บเดิมหรื อไม่
3. ความเป็ นเอกลักษณ์ การออกแบบต้องคํานึ งถึงลักษณะขององค์กรเนื่ องจากรู ปแบบ
ของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรได้ผอู ้ อกแบบจึงต้อง เลือกการใช้
องค์ประกอบทั้งชุดสี , ชนิดตัวอักษร, รู ปภาพ และกราฟิ กอย่างระมัดระวัง
4. เนื้ อหาที่มีประโยชน์ เนื้ อหาถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นในเว็บไซต์ควร
มีการจัดเตรี ยมเนื้ อหาและข้อมูลที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการเอาไว้ให้ถูกต้อง จัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่ให้ เรี ยบร้อย
ครบถ้วน และสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุ งและเพิ่มเติมให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย โดยมีกราฟิ กที่สื่อความหมาย ร่ วมกับคําอธิ บายชัดเจน
รวมทั้งมีรูปแบบและลําดับของรายการที่สมํ่าเสมอ วางเอาไว้ในตําแหน่งเดียวกันของทุก หน้า
6. มี ล ัก ษณะที่ ส วยงามน่ าดึ งดู ด ใจ แม้เรื่ อ งนี้ จะตัด สิ น ได้ย าก เพราะเป็ นเรื่ อ งของ
รสนิ ยมเฉพาะบุคคล แต่คุณภาพกราฟิ กที่ใช้จะต้องสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยเสี ยหายหรื อเป็ นขอบขั้น
บันไดให้เห็น ตัวหนังสื อต้องอ่านง่าย สบายตา มีการใช้โทนสี ที่เข้ากันอย่างสวยงามเป็ นต้น
7. การใช้งานอย่างไม่จาํ กัด เว็บไซต์ที่ดีตอ้ งสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ได้มากที่สุด

25
โดยที่ไม่ตอ้ งมีการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบตั ิการ และที่
ความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กันได้อย่างไม่มีปัญหา
8. คุณภาพในการออกแบบ ต้องมีการออกแบบและเรี ยบเรี ยงจัดเนื้ อหาอย่างรอบคอบ
เพื่อ ให้ผใู ้ ช้เกิดความเชื่อถือ
9. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง ต้องคอยตรวจสอบระบบการทํางานต่าง ๆ ใน เว็บไซต์ว่า
มีความแน่ นอน และทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแบบฟอร์ ม สําหรับให้
ผูใ้ ช้กรอก ก็ตอ้ งแน่ ใจว่าแบบฟอร์ มนั้นใช้งานได้จริ ง หรื อลิงค์ต่าง ๆ ที่มีอยูน่ ้ นั ได้ เชื่อมโยงไปยัง
หน้าที่ถูกต้อง
แนวคิด กฎแห่ ง 3 (The Rule of Thirds)

ภาพ 2.4 แนวคิด กฎแห่ง 3 (The Rule of Thirds)
ที่มา : Jason Beaird.2007. Beautiful Web Design. Site Point Pty. Ltd.. Canada .P.10
แนวคิด กฎแห่ ง 3 (The Rule of Thirds) เป็ นกฎเวอร์ชนั ที่ง่าย ๆ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ออกแบบกราฟิ ก คือ การหารส่ วนประกอบเข้าไป เป็ นวิธีที่จะทราบถึงสัดส่ วนโดยประมาณ เริ่ มต้น
โดยการร่ างแบบ ( layout ) ด้วยดินสอลงบนกระดาษในมิติแนวตั้งและแนวนอนและควรพยายาม
ร่ างให้ตรงบรรทัดและมุม 90-องศา ส่ วนเส้นแนวตั้งและแนวนอนก็ทาํ การหาร 3 เช่น จากพื้นที่ 3
ช่ องเป็ น 6 ช่ องและ 24 ช่ อง ซึ่ งภายในพื้น ที่ เส้นในการร่ าง สามารถทดลองวางคอลัมน์ โดยใช้
บรรทัดเส้นที่สร้าง 3 เส้นแรกเป็ นจุดศูนย์กลาง
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ภาพ 2.5 การร่ างแบบ ( layout ) ด้วยดินสอลงบนกระดาษ
ที่มา : Jason Beaird.2007. Beautiful Web Design. SitePoint Pty. Ltd.. Canada .P.35
การทดลองออกแบบการเชื่ อ มต่ อ เป็ นกระบวนการปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นการเริ่ ม ต้น การ
ออกแบบซึ่ งจะทราบว่าอะไรที่ควรจะดําเนิ นการหรื อพัฒนาในเรื่ องต่าง ๆ ต่อ เพราะเป็ นวิธีที่ดี จะ
สามารถทราบได้อ ย่างรวดเร็ ว และแก้ไ ขได้ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารใช้งานจริ ง ด้านการทดสอบความ
สามารถในการออกแบบต้องสามารถเข้าใจกลุ่มของผูใ้ ช้ซ่ ึงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้ามาในเว็บไซต์
การวางแผนการวางจุดต่าง ๆ ต้องตอบสนองกลุ่มผูด้ ู ผูฟ้ ั งได้ เช่ นกลุ่มเป้ าหมายสามารถคลิกจุด
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ์ภาพ (Lisa Lopuck, 2006)
แนวคิดเกีย่ วกับแอปพลิเคชันและการพัฒนา
แอปพลิเคชันคือ ซอฟแวร์ ประเภทหนึ่ งที่ช่วยให้เราสามารถกระทําการบางอย่างได้ตาม
ความต้องการของเรา แอปพลิเคชันสําหรับใช้งานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะและโน๊ ตบุ๊คนั้น
เรี ยกว่า “เดสก์ทอป แอปพลิเคชัน (Desktop Applications)” ส่ วนแอปพลิเคชันที่ทาํ งานบนเครื่ อง
อุ ป กรณ์ พ กพาทั้ง หลาย เรี ยกว่ า “โมบายล์ แอปพลิ เคชั น (Mobile Applications)” เมื่ อ เรารั น
แอปพลิ เคชัน มันจะทํางานอยู่ภายใต้ระบบปฏิ บตั ิ การตลอดเวลาจนกว่าเราจะทําการปิ ดมันไป
ภายในเวลาเดียวกัน อาจมีหลายแอปพลิเคชันที่กาํ ลังทํางานพร้อมกันในระบบปฏิบตั ิการ เราเรี ยก
กระบวนการนี้วา่ “มัลติทาสกิ้ง (Multitasking)”
“แอพ หรื อ App” เป็ นคําสั้น ๆ ที่ใช้แทนคําว่า “แอปพลิเคชัน” โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน
เล็ก ๆ ที่ เราสามารถโหลดมาใช้งานได้อ ย่างง่ าย ๆโดยไม่ เสี ย ค่ าใช้จ่ ายหรื อ เสี ย ค่ าใช้จ่ ายน้อ ย
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แอปพลิเคชันจํานวนหนึ่งถูกออกแบบมาสําหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพาและแม้กระทัง่ ทีวีบางรุ่ น
ปั จจุ บนั นี้ มี แอปพลิ เคชัน อยู่มากมายเกิ นกว่าจะนับได้และแอปพลิ เคชันมากมายนั้น ก็
บางแยกออกเป็ นประเภทต่ าง ๆ อี ก มากมาย บางแอปพลิ เคชัน เป็ นแบบเต็มประสิ ทธิ ภ าพอย่าง
Microsoft Word ที่มีความสามารถในการจัดการด้านเอกสารครบครับ ในขณะที่บางแอปพลิเคชัน
อาจมีความสามารถเพียงหนึ่ งหรื อสองอย่างเท่านั้น เช่น Gadgets ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ คือ แอปพลิเคชัน
บางประเภทที่เราอาจกําลังใช้อยู่
โปรแกรมประมวลผลคํา เป็ นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราเขียนตัวอักษรขึ้นมาและจัดการ
เกี่ ย วกับ เอกสารต่ าง ๆ มัน เป็ นแอปพลิ เคชัน ที่ ส ามารถพบได้ท ั่ว ไปในสํานั ก งาน โปรแกรม
ประมวลผลคําที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุด คือ Microsoft Word
บัญชีส่วนตัว โปรแกรมจัดการด้านบัญชี เช่น Quicken ช่วยให้เราสามารถติดตามรายรับ
รายจ่ายภายในบัญชีธนาคารของเราได้ โปรแกรมจัดการด้านบัญชีส่วนตัวโดยทัว่ ไปแล้วจะเชื่อมต่อ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางธนาคารตลอดเวลา ทําให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชี
ธนาคารได้ตลอดเวลา
เว็บ เบราว์เซอร์ โปรแกรมท่ องเน็ ต เป็ นแอปพลิ เคชัน ที่ ช่ วยให้เราติ ด ต่ อ กับ ข้อ มู ลบน
อินเตอร์ เน็ตได้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ น้ ี ติดตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว
แต่เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมท่องเน็ตตัวที่เราต้องการมาใช้งานได้ ตัวอย่างโปรแกรมท่อง
เน็ต ได้แก่ Internet Explorer, Firefox และ Chrome
เกมส์ เกมมากมายนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของแอปพลิเคชัน มันมีมากมายหลายรู ปแบบตั้งแต่
เกมการ์ ด เล็ก ๆ อย่างSolitaire ไปจนถึ งเกมขนาดใหญ่ ที่ ใช้ส เปคเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สู ง ๆ เช่ น
Crysis 2, Call of Duty ฯลฯ
ความหมายของ Mobile Application
Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคําสองคํา คือ Mobile กับ Application มีความหมาย
ดังนี้ Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์
แล้วยังทํางานได้เหมือนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น
คือ ขนาดเล็กนํ้าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปั จจุบนั มักใช้ทาํ หน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ สําหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทํางาน
ของผูใ้ ช้ (User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรี ยกว่า ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรื อ UI)
เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
Mobile Application เป็ นการพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์สําหรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ เช่ น
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โทรศัพ ท์มือ ถื อ แท็บ เล็ตโดยโปรแกรมจะช่ วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อี ก ทั้งยัง
สนับ สนุ น ให้ผูใ้ ช้โทรศัพ ท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้ น ในปั จจุ บ ัน โทรศัพ ท์มือ หรื อ สมาร์ ท โฟน มี ห ลาย
ระบบปฏิ บตั ิการที่ พฒ
ั นาออกมาให้ผูบ้ ริ โภคใช้ ส่ วนที่ มีคนใช้และเป็ นที่ นิ ยมมากก็คือ ios และ
Android จึงทําให้เกิดการเขียนหรื อพัฒนา Application ลงบนสมาร์ ทโฟนเป็ นอย่างมาก อย่างเช่ น
แผนที่, เกมส์ , โปรแกรมคุยต่าง ๆ และหลายธุ รกิ จก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application
เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้ามากขึ้นที่สามารถแชร์เรื่ องราวต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้สึก
สถานที่ รู ปภาพ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรงไม่ตอ้ งเข้าเว็บเบราว์เซอร์
Mobile Application เหมาะสําหรั บธุ รกิ จและองค์กรต่าง ๆในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่
รวมถึงขยายการให้บริ การผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์
ยังสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า การจองการขายบ้าน คอนโด ที่ดิน เป็ นต้น ในเชิ งท่องเที่ยว
Mobile Application for Tourism: โมบายแอปพลิเคชันสําหรับการท่องเที่ยว โรงแรม บริ ษทั ทัวร์ ก็
สามารถดูขอ้ มูล จองที่ พกั ได้ เช็คราคา วางแผนการเดิ นทาง รวมถึงกลุ่ม MICE ที่ สามารถจัดทํา
ระบบการลงทะเบี ยน การชําระเงิน ข้อมูลการประชุ ม สัมมนา นิ ทรรศการอีกด้วย รวมถึ งผูท้ ี่ทาํ
อาชี พ ค้าขาย Mobile Application for Retail or Wholesale: โมบายแอปพลิ เคชัน สําหรั บ การขาย
สิ นค้า หรื อ บริ การ ทั้งแบบค้าปลีก ค้าส่ ง ตัวแทนจําหน่ าย หรื อขายผ่านพนักงานขาย ก็สามารถ
ตรวจเช็คราคาสิ นค้า สัง่ จองสิ นค้า หรื อเลือกช่องทางการชําระเงินในการสัง่ สิ นค้าในแต่ละครั้ง
แนวคิดการนําเสนอข้ อมูลการท่ องเทีย่ วอัตโนมัติ
การนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยใช้ Beacon เป็ นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาโดย
อาศัยคลื่นความถี่และเทคโนโลยีแบบดั้งเดิ ม ผสานกับแนวคิดในฝั่ งของซอฟต์แวร์ และการบอก
พิกดั ตําแหน่งในอาคาร ผลที่ได้คือเทคโนโลยีที่ใช้สาํ หรับการบอกตําแหน่งและส่ งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้
โดยที่ไม่ตอ้ งทําอะไรทั้งสิ้ น นอกจากเพียงแค่เปิ ดเครื่ องและอนุ ญาตให้รับสัญญาณจากตัวอุปกรณ์
เท่านั้น
Beacon ช่ วยในการแจ้งตําแหน่ งให้กับอุ ปกรณ์ ขา้ งเคียง เช่ น Smart Phone, Tablet เพื่ อ
ชดเชยจุดอ่อนเทคโนโลยีระบุตาํ แหน่งที่ใช้กนั อยูค่ ือ GPS ที่ไม่สามารถใช้งานภายในอาคารได้ โดย
เน้นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความแม่นยําจากระดับเมตร เป็ นระดับเซนติเมตรได้ ซึ่ งการ
ประยุกต์ใช้งาน ที่เห็นส่ วนใหญ่จะเน้นกับภาคธุรกิจ หรื อห้างสรรพสิ นค้า ที่ช่วยให้ลูกค้าหาสิ นค้า
หรื อระบุร้านค้าได้าง่ายขึ้น
Beacon เป็ นเทคโนโลยี ที่ อ าศัย การส่ ง ข้อ มู ล และตํา แหน่ ง ภายในอาคาร โดยอาศัย
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Bluetooth 4.0 Low Energy เป็ นฐานในการพั ฒ นา ควบคู่ กั บ Core Location APIs ในการหา
ตําแหน่ งของผูใ้ ช้ เขตบริ เวณ และอาศัยแนวทางนี้ ในการส่ งข้อมูลโปรโมชัน หรื อตําแหน่ งของ
สิ นค้าต่าง ๆ ไปให้กบั ผูใ้ ช้งานที่เปิ ดมือถือและฟั งก์ชนั การทํางานที่รองรับกับ Beacon ทั้งหมดนี้
ดําเนิ นไปด้วยแนวทางที่ว่าจะต้องมีตวั รับสัญญาณ (โทรศัพท์หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่รองรับ) และตัว
กระจายสัญญาณ (ซึ่ งเรี ยกว่า beacon) แนวคิดนี้ คือการสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่า “micro-location context”
สําหรับโทรศัพท์ เมื่อเราเดินเข้า หรื อออกจากบริ เวณที่กาํ หนด
การใช้ Beacon ด้านการท่องเที่ยว
- การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) บนสมาร์ ทโฟนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ช่วยให้
ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งข้อมูลที่เผยแพร่ ไม่ใช่เพียงแสดงตําแหน่งที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยว แต่ยงั มี
การอธิ บายถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ทําให้นกั ท่องเที่ยวได้รับ
ทั้งความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และความรู ้เกี่ ยวกับเรื่ องราวและวิถีชีวิตความเป็ นมาของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว ดังนั้น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถจัด การข้อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ ความหมายที่
น่าสนใจผ่านช่องทางที่นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงกลายเป็ น
จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยว
- นอกจากนี้ ยัง มี ก ารใช้ Beacon ในสนามบิ น ต่ า ง ๆ เช่ น The Côte d’Azur Airport
เมื อ งนี ซ ประเทศฝรั่ ง เศส Miami International Airport ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และ Hamad
International Airport เป็ นต้น ที่มีการแสดงข้อมูลสารสนเทศภายในสนามบิน สถานที่บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม และโปรโมชันต่าง ๆ ในร้านสิ นค้าปลอดภาษีแก่นกั ท่องเที่ยวที่เดินผ่านในบริ เวณที่มี
Beacon ติ ด ตั้งไว้ ดังนั้น เทคโนโลยี Beacon จึ งเป็ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ าง
ประสบการณ์แก่นกั ท่องเที่ยวได้ดียงิ่
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ภาพ 2.6 การทํางานของ Beacon
ที่มา: http://startitup.in.th/beacon-internet-of-thing-hardware-startup/

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย อื่ น ๆ ที่ มี ล ัก ษณะเกี่ ย วข้อ ง โดยการใช้ค วามเสมื อ น (Virtual
Reality) ในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว โดย
Kwiatek and Woolner (2010) ได้ศึกษาและทํางานวิจยั ที่ใช้การจําลองภาวะเสมือนจริ งใน
รู ปแบบภาพและวิดีโอ 360 องศา ในการเล่าเรื่ องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่โบสถ์ชาลส์ (Charles
Church) ในเมือง Plymount ประเทศอังกฤษ โดยโบสถ์ชาลส์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1657 และถูกวาง
ระเบิดในปี ค.ศ.1941 ในปัจจุบนั โบสถ์ไม่ได้ถูกบูรณะแต่ใช้เป็ นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผูเ้ สี ยชีวิตใน
เหตุ ก ารณ์ ร ะเบิ ด ครั้ งนั้น โดยผูว้ ิจ ัยได้ท าํ การเก็บ ภาพพื้ น ที่ ข องสถานที่ จ ริ งในแบบ 360 องศา
ร่ วมกับ การสร้ างโมเดลสามมิ ติที่จาํ ลองภาพภายในก่ อนเหตุ การณ์ วางระเบิ ด และมี การจัดงาน
แต่งงานโดยใช้ตวั แสดงแทนร่ วมเข้ากับวิดีโอ 360 องศา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การเล่ าเรื่ องแบบไม่ เป็ น
เส้นตรง (Non-linear) กล่าวคือผูใ้ ช้งานสามารถเลือกเรื่ องราวตามที่ตนเองต้องการรับชมได้โดยผ่าน
จุดตัดสิ นใจ (Decision Point)
Snavely, Seitz and Szeliski (2006) ได้มี ก ารศึ ก ษาการสร้ า งแบบจํา ลองสามมิ ติ จ าก
ภาพถ่ายจํานวนมากที่กระจัดกระจายอยูบ่ นอินเทอร์เน็ต โดยผ่านการคํานวณหามุมมองของภาพเพื่อ
สร้างแบบจําลองสามมิติจากตําแหน่ งที่ถ่ายภาพ และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการท่องเที่ยวแบบ
เสมือนจริ งโดยผูใ้ ช้งานสามารถเลื่อนตําแหน่งการมองของภาพแต่ละภาพได้ นอกจากนี้ d’Annibale
et al. (2014) ได้ทาํ งานวิจยั ที่ใช้ระบบโฟโต้แกรมมิทรี (Photogrammetry) ที่เป็ นการสร้างภาพสาม
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มิติจากภาพสองมิติเช่นกัน และมีการจัดทําระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวมภาพจากมุมมองต่าง ๆ
ของโคสอลเซียมโดยสามารถระบุมุมมองต่าง ๆ ได้จากแผนที่
Li, Shang and Chen (2013) ได้ นํ า เสนอข้ อ มู ล ของพระราชวัง Yuan Ming Yuan ที่
ประเทศจี น ด้วยการจัด ทําแอปพลิ เคชัน ในระบบ iOS เป็ นการนําเสนอเส้ น ทางในอุ ท ยานโดย
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางในอุทยานที่สนใจ และระบบจะทําการค้นหาเส้นทาง
ภายในอุทยานแก่นักท่องเที่ยวโดยมีการนําเสนอข้อมูลในการฟื้ นฟูอุทยาน ณ แต่ละตําแหน่ งของ
สถานที่ดว้ ยการจําลองภาวะเสมือนจริ งผ่านระบบ QR Code
Institute for tourism, Macao (2012) ได้ จ ั ด ทํ า โครงการเพื่ อ ศึ ก ษาพื้ น ที่ ใ นหมู่ บ ้ า น
โคโลอาน (Coloane Village) เป็ นการเก็บรวบรวมทางอดีตของสถานที่ต่าง ๆ เพื่อทั้งนักท่องเที่ยว
และคนในพื้นที่ ผ่านการทําแผนที่บนพื้นฐานของ Google Maps โดยการจัดทําระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ ร่ วมกับการใช้เทคโนโลยี Geotagging และ QR Code เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากสมาร์ทโฟน
นอกจากนี้ ได้มีงานในวิจยั ในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลสภาพปั จจุบนั ของโบราณสถานวัด
ศรี ชุม จังหวัดสุ โขทัย ในรู ปแบบดิจิตอลด้วยสแกนเนอร์ สามมิติ และนําไปสร้างโมเดลสามมิติ อีก
ทั้งยังมีขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ผใู ้ ช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่จริ ง เช่น ข้อสันนิษฐานทางอดีตของ
โบราณสถานวัด ศรี ชุ ม หรื อ ภาพเขี ย นภายในอุ โมงค์ในโบราณสถานวัด ศรี ชุ ม ที่ ไ ม่ เปิ ดให้ ค น
ภายนอกเข้าถึง โดยการจัดทาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้
อย่างทั่ว ถึ ง และเป็ นการช่ ว ยลดความเสี ยหายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ณ สถานที่ จ ริ งได้ เพื่ อก่ อให้เกิ ด การ
ท่องเที่ยวที่อย่างยัง่ ยืน (ชาวี บุษยรัตน์, พฤฒิพร ลพเกิด และวโรดม ศุขสวัสดิ, 2557)
วัชราวุธ เด็กหลี, จีระศักดิ์ ทับทอง, อภิวุฒิ วัฒนไชย และ จิรวัฒน์ แท่นทอง (2558) ได้
ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาแอปพลิ เคชัน นํา ทางด้ว ยเทคโนโลยี AR กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย
สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอแอปพลิเคชันนําทางโดยใช้เทคโนโลยี
Augmented Reality โดยได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา Java และ Libraries หลักที่ใช้ ใน
การพัฒนา คือ Metaio SDK ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ผลการทดสอบใช้งานแสดง ให้
เห็นว่า แอปพลิเคชันที่พฒั นามีค่าระดับความยากง่ายในการใช้งานอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเวลา ที่ใช้
ในการนําทางไปสู่จุดหมายดีกว่าแอปพลิเคชันที่นิยมในท้องตลาด
ธี รเดช บุญนภา, จักรกฤษณ์ จันทรจรัส, ภัทรพล บัวงาม และมงคลชัย มีเกสร (2558) ได้
ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนด้ว ยเทคโนโลยี ค วามเป็ นจริ ง เสริ ม แต่ ง บน
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ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของ
บทเรี ยนได้อย่างเสมือนจริ งยิ่งขึ้น โดยได้นาํ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มแต่ง (AR: Augmented
Reality) สอดแทรกเข้า ไปในการเรี ย นการสอนในรู ป แบบบทเรี ย นสามมิ ติ เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นมี
พัฒนาการเรี ยนรู ้ทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ และความสนุกสนานในการ
เรี ย นรู ้ ม ากขึ้ น การพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์น้ ี สอดคล้อ งกับ หลัก การออกแบบคอมพิ ว เตอร์
มัล ติ มี เดี ย โดยการใช้ข อ้ ความ ภาพกราฟิ ก เสี ยง มาประกอบกัน เป็ น AR บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร
แอนดรอยด์ ที่เน้นความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ผลจากการวิจยั พบว่า สื่ อการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาด้วยเทคโนโลยี AR สามารถสร้างพัฒนาการเรี ยนรู ้ ความกระตือรื อร้น ความคิด
สร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างจินตนาการให้กบั ผูเ้ รี ยน ทําให้เกิดความสนุกสนานในบทเรี ยน
นันทนา ศรี พรมติ่ง และอัจฉรา แซ่ล้ ี (2554) ได้ศึกษาและพัฒนาโครงงานเรื่ องอาณาจักร
สั ต ว์เสมื อ นจริ งด้ว ยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยมี ส าระสําคัญ ของโครงงานดังนี้
โปรแกรมสื่ อการเรี ยนรู ้เรื่ องอาณาจักรสัตว์เสมือนจริ งด้วยเทคโนโลยี AR เป็ นการนําเสนอการเรี ยน
ในรู ปแบบใหม่ที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขและตื่นตาตื่นใจกับการเรี ยนที่เป็ นโลกเสมือนจริ งโดย
การใช้เทคโนโลยี AR ในการนําเสนอภาพเคลื่อนไหวสามมิติในลักษณะทันทีทนั ใด (Real time)
เพียงแค่ผเู ้ รี ยนวางแท็ก (tag) ของบทเรี ยนให้ตรงกับพิกดั ที่กล้องเว็บแคมสามารถจับภาพได้กล้อง
จะทําการประมวลผลและแสดงภาพสามมิติเสี ยงและเนื้ อหาของบทเรี ยนที่เป็ นข้อความตรงพิกดั ที่
ผูเ้ รี ยนวางแท็กไว้ ทําให้เนื้อหาของบทเรี ยนมีความสมจริ งมากยิง่ ขึ้นผูเ้ รี ยนไม่เกิดความเบื่อหน่ายใน
การเรี ยน และเกิ ดความอยากรู ้ อยากเห็ น เนื้ อหาของบทเรี ยนต่ อไป นอกจากนี้ โปรแกรมสื่ อการ
เรี ยนรู ้น้ ี ยงั ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองโดย
โปรแกรมจะทําการบันทึกข้อมูลผลการทําแบบทดสอบของผูเ้ รี ยนไว้โดยอัตโนมัติ
Kourouthanassis & Boletsis & Bardaki & Chasanidou (2015) ได้ ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง การ
ตอบสนองของนักท่องเที่ยวต่อระบบแนะนําการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน: บทบาท
ทางอารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อพฤติ กรรมการยอมรั บ งานวิจยั นี้ เป็ นการนําเสนอระบบแนะนําการ
ท่ อ งเที่ ย วเกาะคอร์ ฟู ประเทศกรี ซ ด้ว ยเทคโนโลยีเสมื อ นจริ ง (Augmented Reality) ที่ เรี ย กว่ า
CorfuAR ซึ่ งทํางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และใช้แฟลตฟอร์มการทํางานของ Layar โดย
ระบบจะแสดงสัญ ลักษณ์ ห มวดหมู่สถานที่ ท่องเที่ ยวแบบ 2 มิ ติ ซ้อนขึ้นมาบนสถานที่ จริ ง เมื่ อ
นักท่องเที่ยวส่ องอุปกรณ์ เคลื่อนที่ไปยังตําแหน่ งนั้น ๆ CorfuAR แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ส่ วน
หลัก คือ 1) ส่ วนการแนะนําข้อมูลการท่องเที่ยวทัว่ ไปบนเกาะคอร์ ฟู (non-personalized version)
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โดยแบ่งหมวดหมู่สถานที่ ที่น่าสนใจออกเป็ น 9 หมวด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ สถานที่
ทางศาสนา บาร์ /ไนท์คลับ สถานที่ออกกําลังกาย แหล่งช้อปปิ้ ง สถานที่ทางธรรมชาติ ร้านอาหาร
และ ชายหาด ซึ่ งเป็ นการแนะนําข้อมูลสถานที่ และการกําหนดเส้นทางไปยังสถานที่ที่เลือก ซึ่ ง
ผูใ้ ช้งานจะเห็ นสัญลักษณ์ AR เหล่านี้ เป็ นสี เทา และ 2) ส่ วนการแนะนําข้อมูลการท่ องเที่ ยวตาม
ความต้องการส่ วนบุคคล (personalized version) เป็ นการรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวทัว่ ไปทั้ง 9
หมวด และแนะนําข้อมูลการท่องเที่ยวตาม ความต้องการส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า
โดยระบบทําการกรองข้อมูลจากคําตอบของนักท่ องเที่ ยวที่ ระบุ ในโปรไฟล์ของผูใ้ ช้ ซึ่ งระบบ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นการแนะนํ า ข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว ได้ต ลอดเวลาตามความต้อ งการของ
นักท่องเที่ ยว โดยสัญลักษณ์ AR แนะนําจะแบ่ งออกเป็ น 3 สี คือ นํ้าเงิน แดง เขียว ซึ่ งแบ่ งกลุ่ม
ข้อมูลตามโปรไฟล์ของผูใ้ ช้ จากการทดลองใช้งานโดยนักท่องเที่ยวจํานวน 105 คน พบว่า ฟั งก์ชนั
การทํางานของ CorfuAR ทําให้ผใู ้ ช้เกิดความพอใจและดึงดูดใจในการใช้งาน ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยว
มีพฤติกรรมการยอมรับในการใช้งานแอปพลิเคชัน
Chou & Chanlin (2012) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แอปพลิเคชันแนะนําระบบการเดิ นทางบน
สมาร์ ทโฟนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง งานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาระบบแนะนําการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยฝู่ เหริ น (Fu Jen Catholic University) ในประเทศไต้หวัน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ซึ่ง
พัฒ นาบน Layar และใช้โปรแกรม Hoppala ในการเก็บ ข้อมู ลตําแหน่ งบนเซิ ร์ฟ เวอร์ โดยปกติ
ช่องทางในการแนะนําการเดินทาง ได้แก่ ป้ ายบอกทาง ไกด์นาํ เที่ยว หรื อเว็บไซต์ ซึ่งช่องทางเหล่านี้
ไม่ ส ามารถสร้ างสภาพแวดล้อ มการเรี ย นรู ้ ในการเดิ น ทางที่ ค าํ นึ งถึ งบริ บ ทส่ ว นบุ ค คลได้ จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง และคุณสมบัติหลักของสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับระบบ GPS ที่
สามารถระบุพิกดั ตําแหน่ ง การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต เข็มทิศ และกล้องถ่ายรู ป เหล่านี้ ถือเป็ นส่ วน
สําคัญที่ช่วยเสริ มความสามารถในการนําเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาประยุกต์ใช้ในการเดินทาง การ
ทํางานของแอปพลิเคชันอาศัยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง โดยแสดงตัวอย่างสถานที่ต่าง ๆ ในรู ปของ
ไอคอน 3 มิติ ผูใ้ ช้สามารถค้นหาสถานที่ที่ตอ้ งการในระยะ 0-5 เมตร และเลือกสถานที่ที่ตอ้ งการไป
เช่ น ห้องสมุด อาคาร ห้องอาหาร สนามกีฬา เป็ นต้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลของสถานที่น้ ัน ๆ
และแนะนําการเดิ น ทางบนหน้าจอสมาร์ ท โฟน พร้ อมเสี ยงบรรยาย ผลจากการทดสอบระบบ
ต้นแบบ พบว่า ระบบสามารถช่วยเหลือผูใ้ ช้งานได้ทนั ทีในกรณี ที่หลงทาง และจากความน่ าสนใจ
ในการแสดงผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ทําให้ผใู ้ ช้เกิดความสนใจในการเรี ยนรู ้ระบบการ
เดินทางของมหาวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น
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สุ ชาดา พลาชัยภิ รมย์ศิล (2554) ได้วิจยั เรื่ องแนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิ เคชัน โดย
แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device อย่างสมาร์ ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ น
มา ซึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยี ของตัวเครื่ องโทรศัพท์จากค่าย
ผูผ้ ลิตโทรศัพท์ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่
แข่ งขัน กัน เพื่ อ ชิ ง ความเป็ นหนึ่ งในตลาดด้าน Mobile Application ซึ่ งการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน
แบ่ ง เป็ นการ พัฒ นาแอปพลิ เคชั น ระบบ (Operation System) และแอปพลิ เคชั น ซอฟต์ แ วร์ ที่
ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ และด้วยแอปพลิเคชันที่ เพิ่มขึ้นและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นทําให้
ผูใ้ ช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ได้แก่
ทําธุ รกรรมทางการเงิน เชื่ อมต่อและสื บค้นข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟั งเพลง
หรื อแม้แต่ การเล่ นเกมส์ ซึ่ งมี ท้ งั ออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งาน
อุปกรณ์ เคลื่ อนที่ ทําให้บริ ษทั ชั้นนําด้านโทรศัพท์มือถือหลายแห่ งหันมาให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่ อว่าจะมีอตั ราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโตอย่าง
เห็นได้ชดั
ชุ่มจิตต์ แซ่ ฉั่น (2549) ศึกษากลยุทธ์การสื บค้นและความเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะในการสื บค้นสารสนเทศจากเว็บและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บ
ของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศในระดับน้อย โดยเฉพาะการคิดคําค้น
การเลือกใช้คาํ ค้นนักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างคําสําคัญ หัวเรื่ อง และไม่
ทราบว่าสามารถจํากัดผลลัพธ์การสื บค้นได้ เช่น การระบุปีที่ตอ้ งการ และการระบุลกั ษณะเอกสาร
และนักศึกษาไม่เคยใช้วิธีการสื บค้นขั้นสู ง (Advance search) และมีขอ้ เสนอแนะจากผลการศึกษา
ดังนี้
1. ผู ้ส อนรายวิ ช าที่ เกี่ ย วกับ การรู ้ ส ารสนเทศหรื อ ทัก ษะการใช้ห้ อ งสมุ ด ควรให้
ความสําคัญกับสารสนเทศจากเว็บ โดยเน้นเนื้ อหาด้านแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและกลยุทธ์การ
สื บค้นสารสนเทศ ส่ วนผูส้ อนในรายวิชาอื่น ๆ ควรมีบทบาทในการแนะนํา แหล่งสารสนเทศจาก
เว็บเฉพาะสาขาแก่นกั ศึกษา
2. การออกแบบระบบการสื บค้น สารสนเทศดิ จิทลั ที่ อยู่บนเว็บ เช่ นห้องสมุดดิ จิทลั
เครื่ องมื อสื บ ค้น หรื อเว็บ ไซต์ของห้องสมุ ดต้องคําถึ งถึ งผูใ้ ช้เสมอ ควรมี ระบบช่ วยเหลื อ (Help
system) เช่น จัดทําคําอธิบายหรื อคําแนะนําการใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื บค้น
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3. ห้ อ งสมุ ด ควรกําหนดยุท ธศาสตร์ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้านการบริ ก ารสื บ ค้น
สารสนเทศจากเว็บเป็ นภาระงานที่ สําคัญ ในการบริ การของห้องสมุด จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ แก่
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น เทคนิ คการสื บค้นการใช้เครื่ องมือ การแนะนําเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และ
ควรจัดอบรมให้ความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ มีพฒั นาโครงการจัดทําแบบฝึ กหัดปฏิบตั ิออนไลน์ (Online
tutorial programs) ระดับเบื้องต้นและระดับสู ง และจัดฝึ กอบรมให้แก่บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบใน
หัวข้อเกี่ยวกับการบริ การตอบคําถามจากเว็บและกลยุทธ์การสื บค้นสารสนเทศจากเว็บ
ทักรอยหริ และคณะ (Takrouri, et al, 2008) ได้ศึกษาระบบนําทางการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ผ่านบลูทูธ เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และแนะนําการเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์ โดยระบบมีเครื่ อง
ให้บริ การเว็บทําหน้าที่เก็บข้อมูลในแต่ละส่ วนของพิพิธภัณฑ์ ที่แตกต่างกันและใช้อุปกรณ์บลูทูธ
ในการค้นหาสัญญาณบลูทูธจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูเ้ ข้าชมและส่ งข้อมูลเมื่อผูเ้ ข้าชมเคลื่อนที่เข้า
มาใกล้สถานที่สาํ คัญต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในพิพิธภัณฑ์ โดยไม่ตอ้ งมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ ใด ๆ เพิ่มเติม
ให้กบั อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูเ้ ข้าชม ทําให้สะดวกและง่ายในการใช้งาน
เดลกาโดมาทา และคณะ (Delgado-Mata, et al, 2010) พัฒนาระบบนําทางการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์แบบเสมือนจริ ง การพัฒนาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ส่ วนของผูใ้ ช้ พัฒนาสําหรับติดตั้ง
บนอุ ป กรณ์ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และส่ วนผู ้ ใ ห้ บ ริ การเว็ บ ทํ า หน้ า ที่ รั บ ข้ อ มู ล คํา ขอจาก
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู ้ใ ช้ แ ละส่ งข้ อ มู ล กลั บ มาให้ ผู ้ใ ช้ ท ราบตามข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการ ซึ่ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทาํ หน้าที่ในการรับข้อส่ งข้อมูล โดยเชื่ อมต่อการระบุตาํ แหน่ งจากจีพีเอส และ
อาร์ เอฟไอดี ผ่านบลูทูธ และเชื่ อมต่อเครื อข่ายเข้าสู่ ฐานข้อมูลกลางด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
ผ่านโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ (EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution) จากแนวคิ ด ดัง กล่ า ว
ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาต้น แบบการใช้งานขึ้ น โดยติ ด ตั้งในรถเข็น พร้ อ มกล้องและแท่ น ควบคุ มเพื่ อให้
สามารถรับข้อมูลเส้นทางและบังคับทิศทางตามต้องการได้
โบโหโนสและคณะ (Bohonos, et al, 2007) พัฒ นาระบบช่ วยนําทางในการเดิ น ทางผู ้
พิการทางสายตาด้วยบูลทูธในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยพัฒนาทั้งซอฟต์แวร์ตวั กลางเชื่อมต่อกับส่ วน
การควบคุ ม สัญ ญาณไฟจราจรเพื่ อส่ งสัญ ญาณเตื อนไปยังโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ข องผูใ้ ช้เมื่ อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟจราจร และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ ช้เพื่อให้
สามารถรับข้อมูลจากจุดส่ งข้อมูลได้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
การท่ องเทีย่ ว







เทคโนโลยีสารสนเทศ


ระบบ Platform ธุรกิจ
ท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
ระบบการท่องเที่ยวแบบ
เสมือนจริ ง
ระบบการสื บค้นข้อมูล
ธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบการนําเสนอข้อมูล
การท่องเที่ยวอัตโนมัติ

ภาพ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลจากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ร่ วมกับการนําเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง ทั้ งเทคโน โลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) การใช้ เ ท คโน โลยี
Application and web design และการใช้เทคโนโลยี Beacon Technology มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้
ได้ระบบ Platform ธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะซึ่ งประกอบด้วย ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมื อนจริ ง
ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั การพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและกลุ่มเป้ าหมาย
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาระบบ
5. การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวใน
ด้านต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพนิ่ง (Image) การถ่ายภาพมุมรอบ (360O) การ
สแกนภาพ (Scan) การถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) การบันทึกเสี ยง
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร เช่น หนังสื อ ตํารา วารสาร แผนที่ ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมถึงงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วยบุคลากรของหน่ วยงานร่ วมโครงการ
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ หารของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ยุง้ ข้าวล้านนา
2. ผูบ้ ริ หารของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ปางช้าง ท่าแพแม่ตะมาน
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาพักที่ยุง้ ข้าวล้านนาและท่องเที่ยวปางช้าง ท่าแพ
แม่ตะมาน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการรวบรวมข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ
1. กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีทศั น์ เครื่ องสแกนภาพ เครื่ องบันทึกเสี ยง ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลเป็ นไฟล์ดิจิทลั ได้
2. แบบสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว สําหรับข้อมูลธุรกิจการท่องเที่ยว และการ
บริ หารจัดการข้อมูลในระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
3. แบบสอบถามนักท่องเที่ยว สําหรับข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการพัฒนาระบบ
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
โดยการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งจากหนังสื อ วารสาร คู่มือ งานวิจยั
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาและข้อมูลของการวิจยั ให้ชดั เจน
2. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
การสอบถาม การบันทึกภาพนิ่ ง ภาพวีดิโอ ภาพถ่ายทางอากาศ (Drone) ภาพมุมมอง 360 องศา การ
บันทึกข้อมูลเสี ยง
3. การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
นําข้อมูลจากข้อ 1 มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการ
ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)
4. การพัฒนาระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
นําข้อมูลจากข้อ 1 มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการ
สื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้การพัฒนา Application และ Web Site
5. การพัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
นําข้อมูลจากข้อ 1 มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการ
นําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยใช้ Beacon Technology
6. การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ทดสอบการทํางาน และทดลองใช้จริ ง
นําระบบจากข้อ 2 - 4 มาเชื่อมต่อกัน ทดสอบการทํางานและทดลองใช้งานจริ งเพื่อ
ตรวจสอบการทํางานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
7. ประเมินผลการใช้ระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะทั้งหมด
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ประเมิ นผลระบบในข้อ 5 โดยการสอบถามความคิ ดเห็ น ของนักท่ องเที่ ย ว แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไข
8. การพัฒนาระบบให้เป็ น Platform
นําระบบจากข้อ 2-4 มาพัฒนาเป็ น Platform เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาเชื่ อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ผ่านการเข้ารหัสเฉพาะแต่ละราย
และสามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลได้ เช่ น upload ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จท่องเที่ ยว
รายละเอียดการท่องเที่ยว รู ปภาพ หรื อวิดีโอ ของตนเองได้
9. ประเมินผลการใช้ระบบ Platform โดยให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวทดลองใช้และ
สัมภาษณ์ผลการใช้งาน
10. ตรวจสอบ และปรับปรุ งระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะอีกครั้งก่อนนําไปใช้งานจริ ง
การจัดการข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้
1. ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ
โดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพนิ่ง (Image) การถ่ายภาพมุมรอบ (360O) การสแกนภาพ
(Scan) การถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) การบันทึกเสี ยง นํามาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
แล้วสรุ ปร่ วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
ระบบ
2. ข้อมูลการประเมินการใช้งานระบบ
ข้อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ จะนํา มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) แล้วสรุ ปประเด็น
ข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ 5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ 3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ 1
คะแนน
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เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั การพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการดังนี้
1. ระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
2. ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
3. ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
4. ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
5. การประเมินผลการใช้งานระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
ระบบ Platform ธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
ระบบ Platform ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอัจ ฉริ ย ะ เป็ นระบบที่ ใ ห้ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง โดยใช้รหัสผ่านเฉพาะแต่ละราย สามารถ
เพิ่มเติม แก้ไข ปรั บปรุ งข้อมูลได้ โดยมี ผูค้ วบคุมระบบ (Admin) คอยดู แล ตรวจสอบข้อมูล ให้
ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนํากรณี มีปัญหาต่าง ๆ ระบบนี้ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบ
การท่องเที่ ยวแบบเสมือนจริ ง (Virtual Tourism System) ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยว
(Tourism Searching System) และระบบการนํา เสนอข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอัต โนมัติ (Automatic
Tourism Transmission System)โดยมีภาพรวมองค์ประกอบของระบบดังนี้
Virtual Tourism System

Automatic Tourism
Transmission System

ภาพ 4.1 ระบบ Platform
ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ

Tourism Searching System
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Tourism Searching System
Line
Official

JSON
WordPress

Virtual
Reality

Line Server

Augmented
Reality

JSON
Firebase

Virtual Tourism System
Automatic Tourism
Transmission system

ภาพ 4.2 การจัดการข้อมูลในระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
ระบบ Platform ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอัจ ฉริ ย ะมี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล เป็ น 3 ส่ ว น คื อ JASON
WordPress Server, JASON Firebase Sarver และ Line Serverโดยแต่ละส่ วนจะจัดเก็บข้อมูลจําแนก
ได้ดงั นี้
WordPress Server จะจัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 ระบบ คือ
1. ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง จัดเก็บข้อมูลของ VR (Virtual Reality)
2. ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว จัดเก็บข้อมูลของ Website และ Smart Tour
Biz Application
3. ระบบการนํ า เสนอข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอัต โนมัติ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ของ Beacon
Technology
JASON Firebase Sarver จะจัดเก็บข้อมูลของระบบการท่องเที่ ยวแบบเสมื อนจริ ง โดย
จัดเก็บข้อมูลด้าน AR (Augmented Reality) ส่ วน Line Server จะจัดเก็บข้อมูลของระบบการสื บค้น
ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว โดยจัดเก็บข้อมูลของ Line@
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ส่ วนระบบการทํางานเกี่ ยวกับข้อมูลนั้น ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน REST JSON เพื่อให้
ข้อมูลชุดเดียวกันสามารถแสดงผลได้ท้ งั เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ภาพ 4.3 การทํางานของ WordPress JSON Data
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ภาพ 4.4 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Website กับ Smart Tour Biz Application

45
ระบบการท่ องเทีย่ วแบบเสมือนจริง
การดํา เนิ น การวางแผน ออกแบบ พัฒ นาและทดสอบระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบ
เสมือนจริ ง มีรายละเอียดระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งดังนี้
Open Application
or Website

Smart phone, Tablet,
Computer
Entrepreneur

Customer

CMS: Content
Management
System
(Computer)

Smart phone, Tablet,
Computer

Select
Images/Videos 360˚

 Images 360˚: Area,

Activities, Resolution
 Videos 360˚: Area, Activities,
Time length and Duration, Resolution

JSON WordPress

Images/Videos
360˚ on the display

Virtual
Reality
ภาพ 4.5
ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง

Customer
Camera
(Smart phone, Tablet)
Entrepreneur
CMS: Content
Management
System
(Computer)

Visuals and virtual
object on the display

Virtual Tourism
System
Augmented
Reality

Scan for trackable
(AR Code, Marker)
 AR Code or Marker
(Image: Form, Position, Size)
 Virtual Object
(3D Assets: Position, Direction, Sequence)

JSON Firebase
Render virtual object
on the detected scene

Image Tracking

Images Detected
and Recognized
Yes
Calculates the image relative
to the detected image

No
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ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งประกอบด้วยระบบ VR (Virtual Reality) และระบบ
AR (Augmented Reality) ซึ่ งสามารถแชร์ ในสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook, twitter, Line ทําให้
เกิดการกระจายข้อมูลได้รวดเร็ วและแพร่ หลาย ส่ งผลให้นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปได้เห็นแล้วรู ้สึก
อยากไปท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ น้ ั น ๆ มากขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้รั บ หรื อสั ม ผัส
ประสบการณ์แปลกใหม่ (New Experience) ซึ่งระบบ VR มีลกั ษณะดังนี้
1. นักท่องเที่ยวหรื อผูใ้ ช้บริ การใช้สมาร์ ทโฟน (Smartphone) หรื อแท็บเล็ต (Tablet)
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมาร์ ททัวร์ บิส (Smart Tour Biz) ซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชันของโครงการวิจยั
จาก Google play ลงในเครื่ อง
2. เปิ ดแอปพลิเคชันโดยเลือกใช้และอยูส่ ญ
ั ญาน Internet หรื อสัญญาณ Wi-Fi
3. เลือกประเภทแหล่งท่องเที่ยว หรื อผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นแอปพลิเคชัน
4. ระบบแอปพลิเคชันจะเข้าสู่ฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหรื อผูป้ ระกอบการนั้น ๆ
โดยจะส่ ง คํา สั่ ง เพื่ อ ดึ ง ข้อ มู ล ภาพ 360 o ที่ เ ก็ บ ไว้บ น JSON WordPress มาแสดงผลบนสมาร์ ท
โฟนหรื อแท็บเล็ต ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถดูได้ผา่ นหน้าจอได้ในแบบภาพ 360o
5. หากต้องการดูภาพ 360o อื่น ๆ หรื อวิดีโอ 360o สามารถเข้าสู่ เว็บไซต์แล้วเลือกที่
Gallery 360o หรื อเลือกที่หน้าหลักของแหล่งท่องเที่ยว/ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการ
6. นักท่องเที่ยวสามารถใช้งานหรื อสัมผัสการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งของระบบ
VR (Virtual Reality) โดยเข้าสู่เว็บไซต์ผา่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
ส่ วนระบบ AR (Augmented Reality) นั้น เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถใช้
กล้องถ่ายภาพในสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตส่ องเล็งจับภาพไปหา AR Code หรื อ Marker ซึ่ งอยู่ตามที่
ต่าง ๆ หากตรงกับภาพในระบบ ก็จะแสดงภาพเสมื อนต่าง ๆ ขึ้ นมา โดยนักท่องเที่ ยวสามารถ
บันทึกภาพเก็บไว้ในอัลบั้ม แชร์ ในสังคมออนไลน์ได้ทนั ที เช่น กรณี ของปางช้างแม่ตะมาน หากนํา
ภาพดังกล่าวแชร์ในสื่ อสังคมออนไลน์ จะมีส่วนลดหรื อรับของที่ระลึกได้ทนั ที โดยนําภาพมาแสดง
ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของปางช้างแม่ตะมาน
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ภาพ 4.6 ภาพ 360o เมื่อต้องการใช้กบั VR Box

ภาพ 4.7 ภาพ AR Code หรื อ Marker
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ภาพ 4.8 ภาพเสมือนรู ปช้างเมื่อถ่ายกับ AR Code หรื อ Marker
ระบบการท่ องเที่ ยวแบบเสมื อนจริ งของแอปพลิ เ คชัน นี้ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่ องเที่ ย ว
สามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง โดยลงทะเบียนสมัครเป็ นสมาชิก ซึ่ง
สามารถบริ หารจัด การข้อ มู ล ต่ า ง ๆ (Content Management System) ผ่ า นการเข้า รหั ส เฉพาะ
แต่ ล ะราย และสามารถเพิ่ ม เติ ม แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง ทั้ง ข้อ มู ล เนื้ อ หา ภาพถ่ า ยหรื อ วี ดี โ อ ซึ่ งจะมี
รายละเอียดกําหนดลักษณะหรื อคุณสมบัติในการอัพโหลด (Upload) ไว้ เช่น ลักษณะกิจกรรม พื้นที่
ความละเอียดของภาพ ความยาวของวิดีโอช่วงระยะเวลา
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ระบบการสื บค้ นข้ อมูลธุรกิจท่ องเทีย่ ว
การดํา เนิ นการวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการสื บค้น ข้อมูลธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว ในรู ปแบบ Website, Smart Tour Biz Application, Line Application มีรายละเอียดระบบ
ดังนี้
Shopping

Customer
Searching

JSON WordPress

Attraction

 Contents and Images, Virtual Reality
 CMS: Content Management System
- Contents and Images
- Virtual Reality
- Beacon Technology

Restaurant
Accommodation

Entrepreneur

Registration for Data Management

ภาพ 4.9
ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว

Website,
Smart Tour Biz
Application

Tourism Searching
System

Line@
Shopping

Customer
Searching

Attraction
Restaurant

Line Server

 Contents and Images

 CMS: Content Management System
- Contents and Images

Accommodation

Entrepreneur

Registration for Data Management
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ระบบการสื บค้ น ข้ อ มู ล ธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย Website, Smart Tour Biz
Application, Smart Tour Biz Line@ ที่แนะนําข้อมูลการท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยว
ในสถานที่จริ ง มีรายละเอียดดังนี้
Website มีเนื้อหาเรื่ องของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็ นเรื่ องราว (Content) ภาพถ่าย (Image)
รวมถึ งภาพในมุมมองแบบ 360o (Virtual Reality) ที่ นักท่องเที่ยวสามารถเห็ นบรรยากาศภายใน
แหล่งท่องเที่ยวและการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ร่วมกับ VR
Box เพื่ อ สวมใส่ ใ ห้เสมื อนอยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ น้ ัน ๆ ได้จ ริ ง เนื้ อ หาในหน้า แรกของ Website จะมี
Banner เป็ นภาพเชิ ญชวนให้ดาวน์โหลดและใช้งาน Smart Tour Biz Application จาก Google play
และชวนเพิ่มเพื่อนใน Line Application เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อีกช่ องทางหนึ่ ง รวมถึงมี
Link ไปยังหน้าเพจของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวแต่ละราย (เดิมตามข้อกําหนดโครงการมีจาํ นวน
เข้าร่ วม 2 ราย ปัจจุบนั มีจาํ นวนรวม 15 ราย)
ซึ่ งเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันแล้วจะช่วยกระตุน้ ให้อยากไป
ท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ (New Experience) ในสถานที่จริ ง โดยมีระบบการ
แชร์ ขอ้ มูลเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถแบ่งปั นข้อมูลแก่กลุ่มเพื่อนหรื อเครื อข่ายในสังคมออนไลน์
ได้ เช่น Facebook, Twitter, Line เป็ นการดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวอื่น ๆ เกิดความสนใจเข้ามาใช้ระบบ
และการใช้ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อทําให้เว็บไซต์ของโครงการอยู่ในอันดับที่ ดี
ที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Google รวมถึงการประสานงานติดต่อกับหน่ วยงานด้านการ
ท่ องเที่ ย วทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนในการช่ ว ยประชาสัมพัน ธ์ Website, Tour Biz Application, Line
Application เช่น สํานักงานการท่องเที่ยวประจําจังหวัด สมาคมธุ รกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุ รกิ จ
โรงแรม สมาคมธุ รกิ จร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่ งจะทําให้นักท่องเที่ยวรู ้จกั และเข้าใช้งาน Website และ
Application ดังกล่าวมากขึ้น
ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยวดังกล่าว จัดทําให้มีระบบหลังบ้าน (Back office)
เพื่อช่วยให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวสามารถใช้ Platform ได้อย่างสะดวก ไม่ยงุ่ ยาก โดยลงทะเบียน
สมัครเป็ นสมาชิก แล้วนํา Username และ Password ที่ได้รับไปใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ
(Content Management System) ทั้งข้อมูลเนื้ อหา ภาพหรื อวีดีโอในของตนเองได้ผา่ นทาง Website
โดยระบบหลั ง บ้ า นดั ง กล่ า วสามารถใช้ แ ก้ ไ ขข้อ มู ล ของทั้ง Website และ Smart Tour Biz
Application มีเนื้อหาสําคัญดังนี้ (คู่มือรายละเอียดการใช้งานระบบหลังบ้านแสดงในภาคผนวก)
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ภาพ 4.10 หน้าหลักของ Website
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ภาพ 4.11 หน้าหลักของ Website (ต่อ)
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ภาพ 4.12 หน้าหลักของ Website (ต่อ)
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ภาพ 4.13 หน้าหลักของ Website (ต่อ)
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ภาพ 4.14 หน้าโครงสร้างเพจของแต่ละผูป้ ระกอบการ
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ภาพ 4.15 การล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบสําหรับแก้ไขข้อมูล

57

ภาพ 4.16 การแก้ไขข้อมูลส่ วน Header
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ภาพ 4.17 การแก้ไขข้อมูลส่ วน Header (ต่อ)
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ภาพ 4.18 การแก้ไขข้อมูลส่ วน Header (ต่อ)
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ภาพ 4.19 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Content Section
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ภาพ 4.20 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Content Section (ต่อ)
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ภาพ 4.21 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Images Gallery Section
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ภาพ 4.22 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Images Gallery Section (ต่อ)
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ภาพ 4.23 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Video Section
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ภาพ 4.24 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Video Section (ต่อ)
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ภาพ 4.25 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Beacon Section
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ภาพ 4.26 การแก้ไขข้อมูลส่ วนของ Beacon Section (ต่อ)
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ภาพ 4.27 ภาพ QR Code ของ Smart Tour Biz Application

ภาพ 4.28 ภาพ Smart Tour Biz Application ใน Play store
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ภาพ 4.29 หน้าแรก Smart Tour Biz Application (ซ้าย) และหน้าแรกของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว (ขวา)
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ภาพ 4.30 ภาพการเชื่อมโยงภายในของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว
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สําหรับ Smart Tour Biz Line@ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้งาน Website และ
Smart Tour Biz Application เพื่อให้สามารถสื บค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ
และที่พกั ของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รวดเร็ วและหลากหลายขึ้น โดยผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ท่องเที่ยวสามารถนํา Line@ ของตนเข้ามาเชื่อมต่อได้เช่นกัน กรณี ที่ไม่มี Line@ โครงการจะพัฒนา
ต้นแบบพร้อมคู่มือการใช้งานระบบหลังบ้าน (Back Office) ที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวสามารถ
ดําเนินการบริ หารจัดการข้อมูลและรู ปภาพต่าง ๆ ได้เอง (คู่มือแสดงในภาคผนวก)
การทํางานของ Smart Tour Biz Line@ คือ เป็ นแหล่งรวม Line@ ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวแต่ละประเภท โดยให้นกั ท่องเที่ยวและผูส้ นใจกดเพิ่มเพื่อน (Add Line) โครงการก่อนใน
ครั้งแรก ด้วยการให้สแกน QR Code ที่ติดตั้งในสถานการประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่
เข้าร่ วมโครงการ การเพิ่มเพื่อนโดยให้นกั ท่องเที่ยวและผูส้ นใจแต่ละรายแนะนํา หรื อการแชร์ ให้
เพื่อนในกลุ่มต่าง ๆ ส่ วนประกอบสําคัญใน Smart Tour Biz Line@ มีการแนะนําการใช้งานพร้อม
ช่ องทางการใช้งานด่ วนหรื อคียล์ ดั เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งด้านที่พกั
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้า การเชื่ อมต่อไปยังเว็บไซต์ การติดต่อทาง Facebook
เบอร์ โทรศัพท์ของโครงการ Smart Tour Biz มีการดําเนิ นงานด้านการตลาด ได้แก่ การใช้คูปอง
การสะสมแต้ม การใช้โปรโมชันส่ วนลด และสิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ การใช้สติกเกอร์ เพื่อกระตุน้ ความ
สนใจให้กบั นักท่องเที่ยว รวมถึงช่องทางในการร่ วมงานกับโครงการโดยการกรอกข้อมูลการสมัคร
สําหรับส่ วนประกอบใน Line@ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยว กรณี ที่ให้ทางโครงการ
จัดทําให้ จะมีลกั ษณะคล้ายกันคือ มีการแนะนําการใช้งานพร้อมช่องทางการใช้งานด่วนหรื อคียล์ ดั
เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลห้องพัก รายการอาหาร รายการสิ นค้า การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์
การติ ด ต่ อ ทาง Facebook ของผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ การใช้คู ป อง การใช้โ ปรโมชัน ส่ ว นลด และ
สิ ทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักท่องเที่ยว และการร่ วมงานกับโครงการ
Smart Tour Biz Line@

Entrepreneu
Promotion/Coupon
Website/Facebook

Data (hotel, food, travel, shopping)/Contact

Promotion/Coupon
Contact and Join STB

Contact us/Join us

ภาพ 4.31 ส่ วนประกอบหลักของ Smart Tour Biz Line@
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ภาพ 4.32 ระบบการทํางานและการเชื่อมต่อของ Smart Tour Biz Line@
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ภาพ 4.33 ป้ ายตั้งโต๊ะและสติกเกอร์
ขนาดต่าง ๆ เชิญชวนให้สแกน QR
Code และกดเพิ่มเพื่อนของ
Smart Tour Biz Line@

ภาพ 4.44 หน้าแรกของ
Smart Tour Biz Line@
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ภาพ 4.45 หน้าเริ่ มต้นแสดงการใช้
งานของ Smart Tour Biz Line@

ภาพ 4.46 บัตรสะสมแต้มของ
Smart Tour Biz Line@
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ภาพ 4.47 ตัวอย่างหน้าต่าง ๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวในโครงการ Smart Tour Biz Line@
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ภาพ 4.48 หน้าแสดง Promotion (ซ้าย) และ การติดต่อร่ วมงานกับ Smart Tour Biz Line@ (ขวา)
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ภาพ 4.49 หน้าแสดงการติดต่อโครงการของ Smart Tour Biz Line@ (ซ้าย)
และหน้าแรกของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว (ขวา)
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ภาพ 4.50 หน้าคูปองผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว (ซ้าย) และคูปอง Smart Tour Biz Line@ (ขวา)
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ภาพ 4.51 ภาพ QR Code เพิ่มคะแนนของ Smart Tour Biz Application เพื่อสะสมแลกรางวัล

ภาพ 4.52 หน้าแสดงบัตรสะสมแต้มของ Smart Tour Biz Line@ เมื่อสแกน QR Code เพิ่มคะแนน
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ภาพ 4.53 ตัวอย่างสติกเกอร์ Smart Tour Biz Line@
(**อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ิจาก LINE**)
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ระบบการนําเสนอข้ อมูลการท่ องเทีย่ วอัตโนมัติ
การดําเนิ นการวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการนําเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยใช้ Beacon Technology มีการพัฒนาระบบดังนี้

Automatic Tourism
Transmission system

Beacon 1
Customer
Beacon 2

Entrepreneur

JSON WordPress
Images (A) Area A1 (<10 M.) Area A2 (10-20 M.)
Images (B) Area B1 (<10 M.) Area B2 (10-20 M.)
CMS: Content Management System
Contents and Images

Registration for Data Management

ภาพ 4.54 ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ

โดย Beacon ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นรุ่ น Beacon L series มีระยะทางการทํางานที่หวัง
ผลรวม 20 เมตร การวิจยั นี้ จดั แบ่งระยะการทํางานให้เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ห่ างจาก Beacon
ประมาณไม่เกิน 10 เมตร และระยะไกลห่ างจาก Beacon ประมาณ 10-20 เมตร โดยเมื่อผูใ้ ช้งานเข้า
สู่พ้ืนที่ระยะไกลก่อนจะได้รับข้อมูลชุดแรก และเมื่อเข้าสู่พ้ืนที่ระยะใกล้ จะได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จาก
Beacon แต่ละตัวที่ติดตั้งในแต่ละจุด ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประเภท Image โดยมีเนื้อหาด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยว เช่ น Promotion , Map, การค้นหา AR, ของฝากของที่ ระลึ ก หรื อการ
แนะนําแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
การติดตั้ง Beacon จะติดตั้ง 2 จุด ในบริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวต้องอยูใ่ นพื้นที่หรื อใช้พ้ืนที่
บริ เ วณนั้น บ่ อ ยครั้ ง ที่ ป างช้า งแม่ ต ะมานมี จุ ด ติ ด ตั้ง คื อ บริ เ วณที่ จ อดรถใกล้จุ ด ขายตั๋ว และ
โซนของที่ระลึก ส่ วนยุง้ ข้าวล้านนามีจุดติดตั้งคือ บริ เวณสํานักงาน และสระว่ายนํ้า
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ภาพ 4.55 จุดติดตั้ง Beacon ที่ปางช้างแม่ตะมาน

ภาพ 4.56 แผนที่ปางช้างแม่ตะมาน ข้อมูลชุด A1
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ภาพ 4.57 กิจกรรม AR ชุดข้อมูล A2

ภาพ 4.58 ของที่ระลึก 1 ชุดข้อมูล B1
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ภาพ 4.59 ของที่ระลึก 2 ชุดข้อมูล B2

ภาพ 4.60 จุดติดตั้ง Beacon ที่ยงุ ้ ข้าวล้านนา
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ภาพ 4.61 แผนที่ยงุ ้ ข้าวล้านนา ชุดข้อมูล A1

ภาพ 4.62 โปรโมชัน่ ชุดข้อมูล A2
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ภาพ 4.63 ร้านของเก่า ชุดข้อมูล B1

ภาพ 4.64 พิพิธภัณฑ์ดาบ ชุดข้อมูล B2
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การประเมินผลการใช้ งานระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
ระบบธุ รกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย 1) ระบบ Platform 2) ระบบการ
ท่องเที่ ยวแบบเสมือนจริ ง 3) ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยว และ 4) ระบบการนําเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยก่อนนําไปใช้จริ งได้มีการทดสอบและทดลองใช้ดงั นี้
1. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยว
และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
2. ทดสอบการทํางาน ความสามารถในใช้งานและประสิ ทธิ ภาพของแต่ละ Feature
ตามที่ได้กาํ หนดไว้ของแต่ละระบบ
3. เชื่ อมต่อระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วทดสอบการทํางาน ความสามารถในใช้งาน
และประสิ ทธิภาพของแต่ละระบบอีกครั้งเพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
4. การพัฒนาระบบให้เป็ น Platform เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวสามารถเข้า
มาเชื่ อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง โดยการใช้รหัสผ่านเฉพาะแต่ละราย เพื่อให้
สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลได้
5. ให้นกั ท่องเที่ยวทดลองใช้ระบบต่าง ๆ แล้วสอบถามการใช้งาน
6. ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวทดลองใช้ แล้วสัมภาษณ์ถึงการใช้งานระบบ

ภาพ 4.65 การสอบถามนักท่องเที่ยว

88

ภาพ 4.66 การสอบถามนักท่องเที่ยว (ต่อ)

การประเมินผลการใช้ ระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะจากนักท่ องเทีย่ ว
จากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การปางช้างแม่ตะมานและยุง้ ข้าวล้านนา ผลจาก
การประเมินการใช้ระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ นําเสนอได้ดงั นี้
ตาราง 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเทศ
ประเทศ
ไทย
จีน
ตะวันตก
รวม

จํานวน
22
18
42
82

ร้ อยละ
26.83
21.95
51.22
100.00

จากตาราง 4.1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามเป็ นชาวตะวันตกมากที่สุด ร้อยละ
51.22 รองลงมาคือ ชาวไทย ร้อยละ 26.83 และชาวจีน ร้อยละ 21.95
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ตาราง 4.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
คําถาม

ค่ าเฉลีย่

การออกแบบจอภาพสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน
การใช้รูปภาพ (ขนาด ความคมชัด การจัดวาง
ตําแหน่ง)
การใช้วดิ ีโอ (คุณภาพความคมชัด ความยาว การ
จัดวางตําแหน่ง)
การใช้ตวั อักษร (ขนาด ชนิด สี )
การใช้เนื้อหา (ความน่าสนใจ ชวนติดตาม
กระตุน้ อยากให้ท่องเที่ยว)
การใช้งานระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
(VR: Virtual Reality, AR: Augmented
Reality)
การเชื่อมโยงไปยังระบบสื บค้นข้อมูลธุรกิจ
ท่องเที่ยว (Website และ Application)
การใช้งานระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
อัตโนมัติ (Beacon Technology)
การส่ งต่อข้อมูล (Share) ทําได้ง่าย สะดวก
แอพลิเคชันมีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวปัจจุบนั
รวม

4.43
4.28

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.87
0.92

4.38

0.95

มาก

4.21
4.54

0.95
0.93

มาก
มากที่สุด

4.62

0.84

มากที่สุด

4.48

0.86

มาก

4.30

0.93

มาก

4.55
4.52

0.74
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด

4.43

0.88

มาก

แปลผล
มาก
มาก

จากตาราง 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่าแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 (S.D. = 0.88) โดยมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ดัง นี้ อัน ดับ แรก การใช้ง านระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบเสมื อ นจริ ง (VR: Virtual Reality, AR:
Augmented Reality) ค่าเฉลี่ ย 4.62 (S.D. = 0.84) รองลงมาคือ การส่ งต่อข้อมูล (Share) ทําได้ง่าย
สะดวก ค่าเฉลี่ ย 4.55 (S.D. = 0.74) การใช้เนื้ อหา (ความน่ าสนใจ ชวนติ ดตาม กระตุน้ อยากให้
ท่ อ งเที่ ย ว) ค่ า เฉลี่ ย 4.54 (S.D. = 0.93) และแอปพลิ เ คชัน มี ค วามแปลกใหม่ เหมาะสมกับ การ
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ท่องเที่ยวปัจจุบนั ค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D. = 0.78)
ส่ วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ การเชื่อมโยงไปยังระบบสื บค้น
ข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว (Website และ Application) ค่าเฉลี่ย 4.48 (S.D. = 0.86) การออกแบบจอภาพ
สวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.43 (S.D. = 0.87) การใช้วิดีโอ (คุณภาพความคมชัด ความยาว
การจัดวางตําแหน่ ง) ค่าเฉลี่ย 4.38 (S.D. = 0.95) การใช้งานระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
อัตโนมัติ (Beacon Technology) ค่าเฉลี่ย 4.30 (S.D. = 0.93) การใช้รูปภาพ (ขนาด ความคมชัด การ
จัดวางตําแหน่ง) ค่าเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.92) และการใช้ตวั อักษร (ขนาด ชนิด สี ) ค่าเฉลี่ย 4.21 (S.D.
= 0.95)
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การประเมินผลการใช้ ระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะจากผู้ประกอบธุรกิจท่ องเทีย่ ว
คณะนักวิจยั ได้สมั ภาษณ์ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมในโครงการ คือ ผูบ้ ริ หารของ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ยุง้ ข้าวล้านนา และผูบ้ ริ หารของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ปางช้าง ท่าแพแม่ตะมาน
เกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานระบบต่าง ๆ ในระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ รวมถึงผลหรื อสิ่ ง
ที่ได้รับจากการวิจยั ผลการสัมภาษณ์สรุ ปได้ดงั นี้
ด้านการใช้งานระบบต่าง ๆ พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้สะดวก
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากหรื อซับซ้อน สามารถบริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี การแบ่ ง
ประเภทหรื อหมวดหมู่ของเนื้ อหาที่ชดั เจน มีระบบความปลอดภัยหรื อการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
จากบุคลภายนอกที่ไม่มีรหัสได้เป็ นอย่างดี มีการให้ขอ้ มูลหรื อความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งการ
ให้ความรู ้ การฝึ กสอนการใช้งานระบบที่น่าพอใจ มีการดูแลข้อมูล คอยควบคุม และให้คาํ แนะนําที่
ชัดเจน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ/ผลจากการใช้ระบบและการทํางานร่ วมกับโครงการ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู ปแบบของระบบที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องตรงกับความต้องการ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสามารถช่วยผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยว
ได้มีโอกาสให้เชื่อมโยงถึงกันได้เป็ นอย่างดี สร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจด้วยกัน ถือเป็ น
วิธีการที่ทาํ ให้เกิดร่ วมมือระหว่างธุ รกิจท่องเที่ยวหลาย ๆ แห่ ง ซึ่ งสามารถนําไปสู่ การเกิดเครื อข่าย
ธุ รกิจทางการค้าได้ (Business to business networking) ซึ่ งจะช่วยกัน ร่ วมกัน และสนับสนุนกันใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ (PR Cost Reduction) การลดจํานวนแรงงาน ช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีราคาสู งโดยลงทุนร่ วมกัน เป็ นต้น ซึ่ งท้ายที่สุดจะ
เป็ นการช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตไปด้วยกัน พร้อม ๆ กันได้
ส่ วนผลจากการใช้ระบบนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้สอบถามนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ และโดยภาพรวมรู ้ สึกพึงพอใจ โดยจากการพิจารณาจํานวนลูกค้าและ
ผูใ้ ช้บริ การ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี ที่ผา่ นมา พบว่า มีลูกค้าใช้บริ การเพิ่มขึ้น ทํา
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยงั มียอดการจองล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าส่ วนหนึ่ง
น่าจะเป็ นผลมาจากการประชาสัมพันธ์และการใช้งานระบบที่พฒั นาขึ้น
สําหรับสิ่ งที่ได้รับจากการได้มีโอกาสและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการร่ วมกันนั้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็ นว่า ได้ช่วยเสริ มสร้างแนวความคิด มุมมอง และความรู ้ท้ งั ทางเทคโนโลยีและ
ทางการตลาดสมัยใหม่มากขึ้น ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในการทํางาน การนําเทคโนโลยีมา
ช่วยใช้ในการพัฒนาต่อยอดธุ รกิจ การใช้การตลาดแบบดิจิทลั (Digital Marketing) การมีเครื อข่าย
และใช้เครื อข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมยุคดิจิทลั ได้ โดยเฉพาะเพื่อรองรับการเข้า

92
สู่ความเป็ นเมืองสมัยใหม่ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่
อย่า งไรก็ ต ามผูใ้ ห้ สัม ภาษณ์ มี ข อ้ กัง วลเรื่ อ งขนาดพื้ น ที่ ที่ จ ัด สรรให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวแต่ละรายในการใช้ระบบ Platform และระบบอื่น ๆ อาจไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานใน
อนาคต รวมถึ ง ควรมี ก ารพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะเด่ น อื่ น ๆ (Feature) ให้ ส อดรั บ กับ การพัฒ นา
เมื องเชี ย งใหม่ เป็ น SMART CITY หรื อเป็ นเมื องหลักในการจัด Northern Thailand EXPO 2023
โดยอาจมี Feature เช่ น การให้ความช่ วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุ กเฉิ นทั้งในด้านความปลอดภัย ด้าน
การแพทย์ ฯลฯ ดังนั้นภายหลังจากสิ้ นสุ ดโครงการควรมีการเช่า Server ให้มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น และเช่า
ระยะยาว โดยมีบุคลากรเฉพาะที่ช่วยเป็ นผูด้ ูแลระบบ มีการพัฒนา Feature การทํางานใหม่ ๆ ซึ่ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอาจมาจากการลงทุนร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวรายอื่นด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
เพื่อพัฒนาระบบ Platform ธุ รกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการ
สื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูล
หลักประกอบด้วย บุคลากรของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ยุง้ ข้าวล้านนา และห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ปางช้าง
ท่าแพแม่ตะมาน กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยว เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม การพัฒ นาระบบมี ข้ ัน ตอนการดํา เนิ น งานที่ สํ า คัญ คื อ
1) การวางแผน ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้น
ข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ 2) ทดสอบการทํางาน
ความสามารถในใช้งานและประสิ ทธิ ภาพของแต่ละ Feature ตามที่ได้กาํ หนดไว้ของแต่ละระบบ
3) การเชื่ อ มต่ อ ระบบต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน แล้ว ทดสอบการทํา งาน ความสามารถในใช้ง านและ
ประสิ ทธิ ภาพของแต่ละระบบ 4) การพัฒนาระบบเป็ น Platform เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง โดยการใช้รหัสผ่านเฉพาะแต่ละราย
เพื่ อ ให้ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ได้ 5) ประเมิ น ผลการใช้ง านโดยนัก ท่ อ งเที่ ย ว
6) ประเมินผลการใช้งานโดยผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ป
การพัฒนาระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
ระบบธุ รกิ จท่องเที่ ยวอัจฉริ ยะที่พฒ
ั นาขึ้น เป็ นระบบ Platform ที่ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวสามารถนําสารสนเทศ สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่มาเชื่ อมต่อระบบข้อมูลได้อย่างสะดวก
มีผคู ้ วบคุมระบบ (Admin) คอยดูแล ตรวจสอบข้อมูล ให้ความช่ วยเหลือและให้คาํ แนะนํากรณี มี
ปั ญหาต่าง ๆ ระบบนี้ ประกอบด้วยระบบการท่องเที่ ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูล
ธุ รกิ จท่ องเที่ ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ ยวอัตโนมัติ โดยแต่ละระบบสามารถ
เชื่ อมโยงข้อมูลถึงกันได้ หากมี การแก้ไขข้อมูลระบบที่ เชื่ อมโยงก็จะปรับเปลี่ยนข้อมูลไปตามที่
แก้ ไ ขนั้ นด้ ว ย ระบบ Platform ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอัจ ฉริ ยะมี ก ารจั ด เก็ บ ข้อ มู ล เป็ น 3 ส่ ว น คื อ
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JASON WordPress Server จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของ VR (Virtual Reality), Website, Smart Tour Biz
Application, Beacon Technology ส่ วน JASON Firebase Server จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล AR (Augmented
Reality) และ Line Server จัดเก็บข้อมูล Line@
ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งประกอบด้วยระบบ VR (Virtual Reality) และระบบ
AR (Augmented Reality) สามารถแชร์ ใ นสัง คมออนไลน์ไ ด้ มุ่ ง เน้น ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้รั บ หรื อ
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ (New Experience) เช่น การแสดงภาพในแบบ 360o ให้รู้สึกเสมือน
ว่าตนเองอยู่ในอีกสถานอีกแห่ งหนึ่ ง หรื อการแสดงภาพเสมือนโดยนักท่องเที่ยวสามารถบันทึก
หรื อแชร์ ในสังคมออนไลน์ได้ทนั ที หรื อเข้าร่ วมเล่นเกมส์ต่าง ๆ ตามกติกาที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจตั้งขึ้น
เพื่อแลกของรางวัล
ระบบการสื บค้ น ข้ อ มู ล ธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย Website, Smart Tour Biz
Application และ Smart Tour Biz Line@ โดยส่ วนของ Website และ Smart Tour Biz Application
มีเนื้ อหาสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็ นเรื่ องราว (Content) ภาพถ่าย (Image) ภาพแบบ 360o และคลิป
วิดีโอ ระบบยังมีช่องทางการแชร์ขอ้ มูลเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถแบ่งปั นข้อมูลแก่กลุ่มเพื่อนหรื อ
เครื อข่ายในสังคมออนไลน์ เพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวรายอื่น ๆ เกิดความสนใจเข้ามาใช้งาน มีการ
ใช้ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อทําให้เว็บไซต์ของโครงการอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของ
หน้าแสดงผลการค้นหาใน Google มีการพัฒนาระบบให้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้เร็ วขึ้น
และมี ระบบหลังบ้าน (Back office) เพื่อช่ วยให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวสามารถมาเชื่ อมต่อใช้
Platform ได้อย่างสะดวก สามารถบริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ (Content Management System) ผ่าน
ทาง Website ระบบหลัง บ้ า นสามารถใช้ แ ก้ ไ ขข้อ มู ล ของทั้ง Website และ Smart Tour Biz
Application สําหรับ Smart Tour Biz Line@ เป็ นแหล่งรวม Line@ ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยว
แต่ละประเภท มีการแนะนําการใช้งานพร้อมช่องทางการใช้งานด่วนหรื อคียล์ ดั เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งด้านที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว หรื อช่องทางในการร่ วมงานกับโครงการ ส่ วน
Line@ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวที่ดาํ เนิ นการโดยโครงการ จะมีการแนะนําการใช้งานพร้อม
ช่องทางการใช้งานด่วนหรื อคียล์ ดั เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลห้องพัก รายการอาหาร รายการ
สิ นค้า การใช้คูปอง สิ ทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักท่องเที่ยว
ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ เป็ นระบบที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมู ลเนื้ อหาข่าวสาร หรื อข้อมู ลการประชาสัมพัน ธ์ต่าง ๆ จากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ท่อ งเที่ ย วโดย
อัต โนมัติ เ มื่ อ เข้า มาอยู่ใ นพื้ น ที่ ห รื อ รั ศ มี ข องสัญ ญาณ โดยดาวน์ โ หลด Application ฟรี ไ ด้จ าก
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Google Play Store หลักการทํางานสําคัญของระบบคือ มีการกระจายสัญญาณจาก Beacon แบ่งได้
2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ห่ างจาก Beacon ประมาณไม่เกิ น 10 เมตร และระยะไกลห่ างจาก Beacon
ประมาณ 10-20 เมตร ในแต่ ล ะระยะจะได้รับชุ ด ข้อมู ล 2 ชุ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
Promotion , Map, การค้นหา AR, ของฝากของที่ระลึก หรื อการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ การ
ติ ด ตั้ง Beacon ให้ กับ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการ จะติ ด ตั้ง รายละ 2 จุ ด ในบริ เวณที่
นักท่องเที่ยวชอบหรื อมีกิจกรรมอยูใ่ นพื้นที่หรื อใช้พ้นื ที่บริ เวณนั้นบ่อยครั้ง
การประเมินผลการใช้ งานระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
นักท่ องเที่ ยวที่ ใช้บริ การปางช้างแม่ตะมานและยุง้ ข้าวล้านนา เห็ นว่า แอปพลิ เคชันที่
พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อันดับแรก คือ การใช้งานระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง รองลงมาคือ การส่ งต่อข้อมูลทําได้
ง่ายสะดวก การใช้เนื้ อหามีความน่าสนใจ ชวนติดตาม กระตุน้ อยากให้ท่องเที่ยว และแอปพลิเคชัน
มีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับการท่องเที่ยวปั จจุบนั
สําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมในโครงการ เห็นว่า การใช้งานระบบต่าง ๆ
สามารถใช้งานได้สะดวก ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถเชื่อมต่อกับสารสนเทศที่มีอยูไ่ ด้อย่าง
สะดวก บริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งประเภทหรื อหมวดหมู่ของเนื้ อหาที่
ชัดเจน มีระบบความปลอดภัยหรื อการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล มีการให้ขอ้ มูลหรื อความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ มี การดู แลข้อมูล คอยควบคุ ม และให้คาํ แนะนําที่ ชัดเจน ซึ่ งรู ปแบบของระบบที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ ยวและนักท่องเที่ ยว ช่ วย
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะรายได้เ ชื่ อมโยงถึ งกัน สร้ างเสริ มความสัมพัน ธ์ร ะหว่างธุ รกิ จ
นําไปสู่ การเกิดเครื อข่ายธุ รกิจทางการค้าได้ซ่ ึ งส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น
การลดต้นทุนก การลดแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ผูป้ ระกอบธุรกิจเห็นว่าผลจากการใช้ระบบ มีส่วน
ทําให้นักท่ องเที่ยวส่ วนใหญ่ สนใจ มี ความพึงพอใจ และส่ งผลให้จาํ นวนลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี ที่ผา่ นมา
อย่า งไรก็ ต ามผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ข ้อ กัง วลเรื่ อ งขนาดพื้ น ที่ ที่ จ ัด สรรให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวแต่ละรายในการใช้ระบบ Platform และระบบอื่น ๆ อาจไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานใน
อนาคต รวมถึ ง ควรมี การพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะเด่ น อื่ น ๆ (Feature) ให้สอดรั บกับ การพัฒ นาเมื อ ง
เชี ยงใหม่เป็ น SMART CITY ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะของรัฐบาล
หรื อเป็ นเมืองหลักในการจัด Northern Thailand EXPO 2023 ในปี พ.ศ. 2556 โดยอาจมี Feature เช่น
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การให้ความช่ วยเหลือนักท่องเที่ ยวฉุ กเฉิ นทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านการแพทย์ ฯลฯ ดังนั้น
ภายหลังจากสิ้ นสุ ดโครงการควรมีการเช่า Server ให้มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น และเช่าระยะยาว โดยมีบุคลากร
เฉพาะที่ช่วยเป็ นผูด้ ูแลระบบ มีการพัฒนา Feature การทํางานใหม่ ๆ ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอาจมา
จากการลงทุนร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวรายอื่นด้วย
นอกจากนี้ คณะวิ จ ัย ยัง ได้ ด ํา เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ มประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการ โดย
ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยสนับสนุนส่ งเสริ ม
การประชาสัมพันธ์ Website, Smart Tour Biz Application, Smart Tour Biz Line@ เช่ น สํานักงาน
การท่ อ งเที่ ย วประจํา จัง หวัด สมาคมธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว สมาคมธุ ร กิ จ โรงแรม สมาคมธุ ร กิ จ
ร้ านอาหาร ฯลฯ รวมถึ งได้มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ศาลากลางจังหวัดเชี ยงใหม่ ถึงการ
ดําเนินงานของโครงการ เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ นใจและนักท่องเที่ยวรู ้จกั และเข้าใช้งาน Website, Smart
Tour Biz Application และ Smart Tour Biz Line@ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนและ
หน่ วยงานที่เข้าร่ วม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวเข้าร่ วมในโครงการนี้ มาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่ งปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่สนใจเข้าร่ วมโครงการจํานวน 15 ราย จากเดิมที่เข้า
ร่ วมโครงการ 2 ราย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเช่ า Server เพื่อขยายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของผูป้ ระกอบการแต่ละราย และ
ขยายระยะเวลาการเช่าให้ยาวนานขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
2. ควรมี ก ารพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะเด่ น อื่ น ๆ (Feature) ให้ส อดรั บ กับ การพัฒ นาเมื อ ง
เชี ยงใหม่เป็ น SMART CITY ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะของรัฐบาล
หรื อเป็ นเมื อ งหลักในการจัด Northern Thailand EXPO 2023 ในปี พ.ศ. 2566 เช่ น การให้ค วาม
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุกเฉินทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านการแพทย์ ฯลฯ
3. ควรมีบุคลากรที่ดูแลระบบโดยเฉพาะ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นอาจมาจากการลงทุน
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวรายอื่น
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การพัฒนาธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Platform ธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ ระบบการ
ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการ
ท่ อ งเที่ ย วอัต โนมัติ ผูใ้ ห้ข อ้ มู ลหลัก ได้แ ก่ บุ ค ลากรของห้า งหุ ้น ส่ ว นจํา กัด ยุง้ ข้าวล้า นนา และ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ปางช้าง ท่าแพแม่ตะมาน กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยว เครื่ องมือที่ใช้ใน
การประเมิ น คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั นําเสนอได้ดงั นี้
ระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ ประกอบด้วยระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดย
แต่ละระบบเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) JASON WordPress Server
2) JASON Firebase Server และ 3) Line Server ซึ่ งผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ท่ องเที่ ยวสามารถเข้ามา
เชื่อมต่อระบบได้
ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งประกอบด้วยระบบ VR (Virtual Reality) และระบบ
AR (Augmented Reality) เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ (New Experience) ให้นกั ท่องเที่ยว
ระบบการสื บค้ น ข้ อ มู ล ธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย Website, Smart Tour Biz
Application และ Smart Tour Biz Line@ มีเนื้ อหาสถานที่ท่องเที่ยว ภาพถ่าย ภาพ 360o และคลิป
วิดีโอ มีระบบหลังบ้าน (Back office) ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวเชื่ อมต่อใช้ Platform ได้อย่าง
สะดวก บริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ (Content Management System) ผ่านทาง Website
ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ เป็ นระบบส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเข้า
มาอยู่ในรั ศมีของสัญญาณ Beacon แบ่งได้ 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ไม่เกิ น 10 เมตร และระยะไกล
10-20 เมตร แต่ละระยะได้รับชุ ดข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว เช่ น Promotion , Map, การค้นหา AR,
ของฝากของที่ระลึก หรื อการแนะนําแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินผลการใช้งานระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะโดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับ มาก ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คื อ การใช้ง านระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบ
เสมื อ นจริ ง รองลงมาคื อ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ทํา ได้ง่ า ยสะดวก การใช้เ นื้ อ หามี ค วามน่ า สนใจ
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ชวนติ ด ตาม กระตุ น้ อยากให้ท่อ งเที่ ย ว และแอปพลิ เคชัน มี ค วามแปลกใหม่ เหมาะสมกับ การ
ท่องเที่ยวปั จจุบนั
ผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมในโครงการ เห็นว่า การใช้งานระบบต่าง ๆ สามารถ
ใช้งานได้สะดวก ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถเชื่อมต่อกับสารสนเทศที่มีอยูไ่ ด้อย่างสะดวก
บริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งประเภทหรื อหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ชดั เจน มี
ระบบความปลอดภัยในเข้าถึง มีระบบความช่วยเหลือ การดูแลข้อมูล การควบคุม และให้คาํ แนะนํา
ที่ชัดเจน รู ปแบบของระบบสอดคล้องตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยว ช่วยส่ งเสริ มผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ
คําสํ าคัญ

ธุรกิจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ แพลตฟอร์ม

ทีม่ าและความสํ าคัญ
ทรั พยากรท่องเที่ยวปั จจุบนั ของภาคเหนื อตอนบนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีคุณค่า
น่ าสนใจ น่ าเรี ยนรู ้ และมีเรื่ องราวให้ศึกษามากมายหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดิ นทางมาเยี่ยมชมเป็ นจํานวนมากในแต่ ละปี และทํารายได้ให้กับชุ มชน ท้องถิ่ น และประเทศ
จํา นวนมาก อย่างไรก็ตามเมื่ อสังคมโลกปั จ จุ บนั เปลี่ ยนแปลงไปและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทสําคัญต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ
ด้วยการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) หรื อ Tablet เชื่อมต่อระบบอินเตอร์ เน็ต
เปิ ดเว็บไซต์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรื อการใช้แอปพลิเคชัน (Application) ทําให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อรองรับ
ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในยุค ประเทศไทย 4.0 แนวทางหนึ่ ง ในการ
ดําเนิ นการคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็ น “การท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ” หรื อ Smart
Tourism เพื่ อ ให้ส ามารถตอบสนองความต้อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้
หลากหลายรู ปแบบ เช่น นักท่องเที่ยวสามารถทดลองเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ งหรื อ
การจําลอง โดยการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) หรื อ Augmented Reality (AR) นักท่องเที่ยว
สามารถสื บค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี Application and Web Design ที่สามารถ
สื บค้นได้อย่างแม่นยํา ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุ ม รวดเร็ ว และสะดวก หรื อการใช้เทคโนโลยี
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Beacon Technology เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องราว ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็ นมา
ของสถานที่ ท่องเที่ ยว ทราบหรื อระบุตาํ แหน่ งสถานที่ ท่องเที่ ยว ได้รับข้อมูลสิ นค้าและบริ การ
ทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงการติดตาม และสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการบริ การข้อมูลที่ชดั เจน
ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อใช้บริ การได้ทนั ที โดยการนํา
เทคโนโลยี ดัง กล่ า วข้า งต้น มาพัฒ นาประยุ ก ต์ใ ช้น้ ั น ผลผลิ ต ที่ ไ ด้รั บ ต้อ งมี ค วามเป็ นสากล
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อต่างประเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่ควรเร่ ง
การพัฒนาหรื อการนํามาปรับประยุกต์ เพื่อนําเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของประเทศ
ให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู ้ และช่วยยกระดับประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งจะทํา
ให้กลายเป็ นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนาระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
3. พัฒนาระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งพัฒนาระบบ Platform ธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะซึ่ งประกอบด้วย
ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว ระบบการนําเสนอข้อมูล
การท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วยบุคคลากรของหน่ วยงานร่ วมโครงการ
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ยุง้ ข้าวล้านนา ผูบ้ ริ หารของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ปางช้าง ท่าแพ
แม่ตะมาน และกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การหน่ วยงานร่ วมโครงการ ซึ่ งการวิจยั
ครั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะมีข้นั ตอนการดําเนินงานที่สาํ คัญคือ
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1. การวางแผน ออกแบบ พัฒ นาและทดสอบระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบเสมื อ นจริ ง
ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
2. การทดสอบการทํางาน ความสามารถในใช้งานและประสิ ทธิ ภาพของแต่ละ Feature
ตามที่ได้กาํ หนดไว้ของแต่ละระบบ
3. การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วทดสอบการทํางาน ความสามารถในใช้งาน
และประสิ ทธิภาพของแต่ละระบบ
4. การพัฒ นาระบบเป็ น Platform เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้า มา
เชื่อมต่อระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง โดยใช้รหัสเฉพาะแต่ละราย และสามารถเพิ่มเติม
แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลได้
5. ประเมินผลการใช้งานโดยนักท่องเที่ยว
6. ประเมินผลการใช้งานระบบโดยผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
การพัฒนาระบบธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะเน้นการพัฒนาให้เป็ นระบบ Platform เพื่อให้
ประกอบธุ รกิจท่องเที่ยวเข้ามาเชื่ อมต่อใช้ระบบข้อมูลได้ ประกอบด้วย ระบบการท่องเที่ยวแบบ
เสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
ระบบ Platform
ระบบ Platform ที่ พ ัฒ นาขึ้ น นี้ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วสามารถนํา สารสนเทศ
สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่มาเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้อย่างสะดวก มีผคู ้ วบคุมระบบ (Admin) คอย
ดูแล ตรวจสอบข้อมูล ให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนํากรณี มีปัญหาต่าง ๆ ระบบนี้ ประกอบด้วย
ระบบการท่ อ งเที่ ย วแบบเสมื อ นจริ ง (Virtual Tourism System)ระบบการสื บ ค้น ข้อ มู ล ธุ ร กิ จ
ท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Searching System) และระบบการนํา เสนอข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอัต โนมัติ
(Automatic Tourism Transmission System) โดยแต่ละระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ หาก
มีการแก้ไขข้อมูลระบบที่เชื่ อมโยงก็จะปรับเปลี่ยนข้อมูลไปตามที่แก้ไขนั้นด้วย ระบบ Platform
ธุ รกิ จท่องเที่ยวอัจฉริ ยะนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) JASON WordPress Server จัดเก็บ
ข้อมูลทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ได้แก่ ข้อมูลของ VR (Virtual Reality)
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ระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลของ Website และ Smart Tour Biz Application
ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลของ Beacon Technology ส่ วน JASON
Firebase Sarver จัดเก็บข้อมูลของระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ได้แก่ ข้อมูล AR (Augmented
Reality) และ Line Server จัดเก็บข้อมูลของระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิ จท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูล
Line@

ภาพ 1 ระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ

ภาพ 2 การจัดการข้อมูลในระบบ Platform ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
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ภาพ 3 การทํางานของ WordPress JSON Data
ระบบการท่ องเทีย่ วแบบเสมือนจริง
ระบบนี้ ประกอบด้วยระบบ VR (Virtual Reality) และระบบ AR (Augmented Reality)
สามารถแชร์ ใ นสัง คมออนไลน์ ไ ด้ เช่ น Facebook, twitter, Line ทํา ให้เ กิ ด การกระจายข้อมูลได้
รวดเร็ วและแพร่ ห ลาย ส่ งผลให้นัก ท่ องเที่ ยวที่ ไ ม่เคยไปได้เ ห็ นแล้ว รู ้ สึก อยากไปท่ องเที่ ย วใน
สถานที่น้ นั ๆ มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นกั ท่องเที่ยวได้รับหรื อสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ (New
Experience) เช่ น ระบบ VR จะแสดงภาพในแบบ 360o ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ทํา ให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ห็ น ภาพรู ้ สึ ก เสมื อ นว่ า ตนเองอยู่ใ นอี ก สถานอี ก แห่ ง หนึ่ ง ระบบ AR จะแสดง
ภาพเสมือนขึ้นมา เมื่อนักท่องเที่ยวใช้สมาร์ ทโฟนจับภาพ AR Code หรื อ Marker ในพื้นที่ต่าง ๆ
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพเสมือนเหล่านั้นเก็บไว้ในอัลบั้มภาพ
ของตนเอง หรื อแชร์ ในสังคมออนไลน์ได้ทนั ที หรื อเข้าร่ วมเล่นเกมส์ต่าง ๆ ตามกติกาที่ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อแลกของรางวัล
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ระบบการสื บค้ นข้ อมูลธุรกิจท่ องเทีย่ ว
เป็ นระบบช่วยค้นหาข้อมูล เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วมาก
ขึ้น ประกอบด้วย Website, Smart Tour Biz Application และ Smart Tour Biz Line@ โดยในส่ วน
ของ Website และ Smart Tour Biz Application นั้น มี เ นื้ อ หาเรื่ อ งของสถานที่ ท่องเที่ ย วทั้งที่ เ ป็ น
เรื่ องราว (Content) ภาพถ่าย (Image) และภาพแบบ 360o (Virtual Reality) เห็ นบรรยากาศแหล่ง
ท่องเที่ ยวและการจัดกิ จกรรมได้อย่างรอบด้าน สามารถใช้ร่วมกับ VR Box ทําให้เสมื อนอยู่ใน
เหตุการณ์ น้ ัน ๆ และมี การนําเสนอในรู ปแบบคลิ ปวิดีโอด้วย ซึ่ ง Website และ Smart Tour Biz
Application จะช่วยกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวอยากไปท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่
(New Experience) ในสถานที่จริ ง นอกจานี้ ระบบยังมีการแชร์ ขอ้ มูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ
แบ่งปั นข้อมูลแก่กลุ่มเพื่อนหรื อเครื อข่ายในสังคมออนไลน์ได้ เช่ น Facebook, Twitter, Line เป็ น
การดึ งดูดให้นักท่องเที่ยวรายอื่น ๆ เกิ ดความสนใจเข้ามาใช้ระบบมากขึ้น มีการใช้ SEO (Search
Engine Optimization) เพื่อทําให้เว็บไซต์ของโครงการอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการ
ค้นหาใน Google มีการพัฒนาระบบให้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้เร็ วขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการอย่างรวดเร็ ว โดยระบบการสื บค้นข้อมูลธุ รกิจท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ จัดทําให้มีระบบ
หลังบ้าน (Back office) เพื่อช่วยให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวสามารถใช้ Platform ได้อย่างสะดวก
ไม่ยงุ่ ยาก เพียงลงทะเบียนสมัครเป็ นสมาชิก แล้วนํา Username และ Password ที่ได้รับไปใช้ในการ
บริ หารจัดการข้อมูลต่าง ๆ (Content Management System) ทั้งข้อมูลเนื้ อหา ภาพหรื อวีดีโอในของ
ตนเองได้ผา่ นทาง Website โดยระบบหลังบ้านดังกล่าวสามารถใช้แก้ไขข้อมูลของทั้ง Website และ
Smart Tour Biz Application สําหรับ Smart Tour Biz Line@ จะช่วยสนับสนุ นการใช้งาน Website
และ Smart Tour Biz Application เพื่อให้สามารถสื บค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขาย
ของ และที่พกั ของผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รวดเร็ วและหลากหลายขึ้น โดย Smart Tour
Biz Line@ เป็ นแหล่งรวม Line@ ของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวแต่ละประเภท มีการแนะนําการใช้
งานพร้อมช่องทางการใช้งานด่วนหรื อคียล์ ดั เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งด้าน
ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว หรื อช่องทางในการร่ วมงานกับโครงการ ส่ วน Line@ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ดาํ เนิ นการโดยโครงการ จะมีลกั ษณะคล้ายกันคือ มีการแนะนําการใช้งานพร้อมช่ อง
ทางการใช้งานด่ วนหรื อคียล์ ดั เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลห้องพัก รายการอาหาร รายการ
สิ นค้า การใช้คูปอง การใช้โปรโมชันส่ วนลด และสิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้กบั
นักท่องเที่ยว และการร่ วมงานกับโครงการ

111

ภาพ 5 ระบบสื บค้นข้อมูล ธุรกิจท่องเที่ยว
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ภาพ 6 ส่ วนประกอบหลักของ Smart Tour Biz Line@

ภาพ 7 ระบบการทํางานและการเชื่อมต่อของ Smart Tour Biz Line@
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ระบบการนําเสนอข้ อมูลการท่ องเทีย่ วอัตโนมัติ
เป็ นระบบที่ ช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ข้ อ มู ล เนื้ อหาข่ า วสาร หรื อข้ อ มู ล การ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยอัตโนมัติเมื่อเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่หรื อรัศมีของ
สัญญาณ ซึ่ งนักท่องเที่ยวต้องมี Smart Tour Biz Application ในสมาร์ ทโฟน โดยดาวน์โหลดฟรี ได้
จาก Google Play Store หลักการทํางานสําคัญของระบบนี้คือ มีการกระจายสัญญาณจาก Beacon ที่
ระยะทางการทํา งานหวัง ผลประมาณ 20 เมตร แบ่ ง ได้ 2 ระยะ คื อ ระยะใกล้ ห่ า งจาก Beacon
ประมาณไม่เกิน 10 เมตร และระยะไกลห่างจาก Beacon ประมาณ 10-20 เมตร โดยเมื่อนักท่องเที่ยว
เข้าสู่ พ้ืนที่ระยะไกลก่อนจะได้รับข้อมูลชุดแรก และเมื่อเข้าสู่ พ้ืนที่ระยะใกล้ จะได้รับข้อมูลชุดที่ 2
จาก Beacon แต่ละตัวที่ ติดตั้งในแต่ละจุด ข้อมูลที่ ได้รับจะเป็ นประเภท Image โดยมีเนื้ อหาด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น Promotion , Map, การค้นหา AR, ของฝากของที่ระลึก หรื อ
การแนะนํา แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ สํา หรั บ การติ ด ตั้ง Beacon ให้กับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ จะติดตั้งรายละ 2 จุด ในบริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวชอบหรื อมีกิจกรรมอยูใ่ นพื้นที่หรื อใช้พ้ืนที่
บริ เวณนั้นบ่ อยครั้ ง โดยที่ ปางช้างแม่ตะมานมี จุดติ ดตั้งคื อ บริ เวณที่ จอดรถใกล้จุดขายตัว๋ และ
โซนของที่ระลึก ส่ วนยุง้ ข้าวล้านนามีจุดติดตั้งคือ บริ เวณสํานักงาน และสระว่ายนํ้า

ภาพ 8 ระบบการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอัตโนมัติ
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การดําเนินการเพื่อส่ งเสริ มโครงการ คณะทํางานได้ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานด้าน
การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยประชาสัมพันธ์ Website, Smart Tour Biz Application,
Smart Tour Biz Line@ เช่ น สํานักงานการท่องเที่ ย วประจําจังหวัด สมาคมธุ รกิ จการท่ องเที่ ย ว
สมาคมธุรกิจโรงแรม สมาคมธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ รวมถึงได้มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่ถึงการดําเนิ นงานของโครงการ เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ นใจและนักท่องเที่ยวรู ้จกั
และเข้าใช้งาน Website, Smart Tour Biz Application และSmart Tour Biz Line@ ดังกล่าว รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่ วมในโครงการนี้ มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งปั จจุบนั มีผู ้
ประกอบธุรกิจเข้าร่ วมจํานวน 15 ราย จากเดิมที่เข้าร่ วมโครงการ 2 ราย
การประเมินผลการใช้ งานระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
นักท่องเที่ ยวที่ ใช้บริ การปางช้างแม่ตะมานและยุง้ ข้าวล้านนา เห็ นว่า แอปพลิ เคชันที่
พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อันดับแรก คือ การใช้งานระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง รองลงมาคือ การส่ งต่อข้อมูลทําได้
ง่ายสะดวก การใช้เนื้ อหามีความน่าสนใจ ชวนติดตาม กระตุน้ อยากให้ท่องเที่ยว และแอปพลิเคชัน
มีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับการท่องเที่ยวปั จจุบนั
สําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมในโครงการ เห็นว่า การใช้งานระบบต่าง ๆ
สามารถใช้งานได้สะดวก ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สามารถเชื่อมต่อกับสารสนเทศที่มีอยูไ่ ด้อย่าง
สะดวก บริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งประเภทหรื อหมวดหมู่ของเนื้ อหาที่
ชัดเจน มีระบบความปลอดภัยหรื อการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล มีการให้ขอ้ มูลหรื อความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ มี การดู แลข้อมูล คอยควบคุม และให้คาํ แนะนําที่ ชัดเจน ซึ่ งรู ปแบบของระบบที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ช่ วยผู ้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแต่ละรายได้เชื่อมโยงถึงกัน สร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ นําไปสู่
การเกิดเครื อข่ายธุ รกิจทางการค้าได้ซ่ ึ งส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การลด
ต้นทุน การลดแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ผูป้ ระกอบธุรกิจเห็นว่าผลจากการใช้ระบบ มีส่วนทําให้
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่สนใจ มีความพึงพอใจ และส่ งผลให้จาํ นวนลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี ที่ผา่ นมา
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ข้ อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจเสนอแนะให้มีการเช่า Server เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละราย และขยายระยะเวลาการเช่าให้ยาวนานขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
รวมถึงควรมีการพัฒนาคุณลักษณะเด่นอื่น ๆ (Feature) ให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็ น
SMART CITY ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะของรัฐบาล หรื อเป็ นเมือง
หลักในการจัด Northern Thailand EXPO 2023 ในปี พ.ศ. 2566
2. ควรพัฒ นา Feature ใน Smart Tour Biz Application ให้ ร องรั บ กับ ความต้อ งการ
ที่มากขึ้น ครอบคลุมความต้องการใช้งาน เช่น การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฉุกเฉิ นทั้งในด้าน
ความปลอดภัย ด้านการแพทย์ การจัดทําหลากหลายภาษา ฯลฯ
3. ควรมีบุคลากรเฉพาะที่ช่วยเป็ นผูด้ ูแลระบบ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นอาจมาจากการ
ลงทุนร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวรายอื่น
อภิปรายผล
ผลจากการวิ จ ัย ที่ พ บว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ส นใจ มี ค วามพึ ง พอใจระบบธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ นั้นสอดคล้องกับ Kourouthanassis & Boletsis & Bardaki & Chasanidou (2015)
ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง การตอบสนองของนักท่องเที่ยวต่อระบบแนะนําการท่องเที่ ยวด้วยเทคโนโลยี
ความจริ งเสมือน: บทบาททางอารมณ์ความรู ้สึกที่มีต่อพฤติกรรมการยอมรับ โดยพบว่า ฟังก์ชนั การ
ทํางานของ Corfu AR ทําให้ผใู ้ ช้เกิดความพอใจและดึงดูดใจในการใช้งาน ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวมี
พฤติ ก รรมการยอมรั บ ในการใช้ง านแอปพลิ เคชัน สอดคล้องกับ Chou & Chanlin (2012) ที่ ไ ด้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง แอปพลิเคชันแนะนําระบบการเดินทางบนสมาร์ ทโฟนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
พบว่า ความน่าสนใจในการแสดงผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ทําให้ผใู ้ ช้เกิดความสนใจใน
การเรี ยนรู ้ระบบการเดินทางของมหาวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการ
แผนงานของโครงการเป็ นไปตามข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
กิจกรรมทีว่ างแผน
6 เดือน ที่ 1. ศึกษาและเก็บรวบรวม
1
ข้อมูลของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบการ
ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
3. วางแผน ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบสื บค้น
ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
4. วางแผน ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบ
นําเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติ
6 เดือน ที่ 1. เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ
2
ทดสอบการทํางานและ
ทดลองใช้จริ ง
2. ประเมินผลการใช้ระบบ
ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
3. ตรวจสอบ และปรับปรุ ง
ระบบธุรกิจท่องเที่ยว
อัจฉริ ยะอีกครั้งก่อน
นําไปใช้จริ ง

กิจกรรมทีด่ ําเนินมา
1. ศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบการ
ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
3. วางแผน ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบสื บค้น
ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว
4. วางแผน ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบ
นําเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติ
1. เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ
ทดสอบการทํางานและ
ทดลองใช้จริ ง
2. ประเมินผลการใช้ระบบ
ธุรกิจท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
3. ตรวจสอบ และปรับปรุ ง
ระบบธุรกิจท่องเที่ยว
อัจฉริ ยะอีกครั้งก่อน
นําไปใช้จริ ง

ผลทีไ่ ด้ รับ
1. ระบบการท่องเที่ยว
แบบเสมือจริ ง
- Virtual Reality (VR)
- Augmented Reality
(AR)
2. รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

1. ได้ระบบสื บค้นข้อมูล
ธุรกิจท่องเที่ยว
Application และ
Website
2. ระบบการนําเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยว
อัตโนมัติโดยใช้
Beacon Technology
3. ระบบ Platform ธุรกิจ
ท่องเที่ยวอัจฉริ ยะ
4. รายงานฉบับสมบูรณ์
รอบ 12 เดือน

ภาคผนวก ค
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แบบสอบถามการใช้ งานระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
(นักท่ องเทีย่ ว)
Website & Smart Tour Biz Application
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
ระดับ
ประเด็นคําถาม
ปาน
มาก
น้อย
มาก
กลาง
ที่สุด
1. การออกแบบจอภาพสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน
2. การใช้รูปภาพ (ขนาด ความคมชัด การจัดวาง
ตําแหน่ง)
3. การใช้วดิ ีโอ (คุณภาพความคมชัด ความยาว
การจัดวางตําแหน่ง)
4. การใช้ตวั อักษร (ขนาด ชนิด สี )
5. การใช้เนื้ อหา (ความน่าสนใจ ชวนติดตาม
กระตุน้ อยากให้ท่องเที่ยว)
6. การใช้งานระบบการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง
(VR: Virtual Reality, AR: Augmented Reality)
7. การเชื่อมโยงไปยังระบบสื บค้นข้อมูลธุรกิจ
ท่องเที่ยว (Website และ Application)
8. การใช้งานระบบการนําเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติ (Beacon Technology)
9. การส่ งต่อข้อมูล (Share) ทําได้ง่าย สะดวก
10. แอพลิเคชันมีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวปัจจุบนั

น้อย
ที่สุด
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问卷调查 (旅游专家)
Website & Smart Tour Biz Application
网页和智能旅游应用
请结合自己的感受给下面的问题评分。

问题
1.

这个应用看起来怎么样？

2.

这个照片拍的怎么样？(大小，颜色，看起
来怎么样)

3.

这个视频拍的怎么样？ (设计大小, 长短, 合
适吗)

4.

关于字体(大小，颜色，字体)

5.

关于 内容 (有趣吗 ，看了之后想去旅游
吗，设计的怎么样。)

6.

虚拟现实头戴式显示设备和增强现实技术看

起来想真的吗？

7.

看了之后想分享在你的社交软件里吗?

8.

发送数字之后会出现相关的内容这样的技
术使用起来怎么样？

9.

分享方便吗？

10.

用过之后有什么关于旅游的建议吗？

等级
最好

不错

一般

不好

很不
好
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แบบสัมภาษณ์ การใช้ งานระบบธุรกิจท่ องเทีย่ วอัจฉริยะ
(ผู้ประกอบธุรกิจท่ องเทีย่ ว)
Website & Smart Tour Biz Application
1. การใช้งานระบบธุ รกิ จท่องเที่ ยวอัจฉริ ยะเป็ นอย่างไร (ระบบ Platform ระบบการ
ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริ ง ระบบการสื บค้นข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยว และระบบการนําเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอัตโนมัติ) มีขอ้ จํากัด อุปสรรค หรื อปัญหาการใช้งานหรื อไม่ อย่างไร
2. ผลจากการใช้ระบบธุ รกิ จท่องเที่ ยวอัจฉริ ยะที่ มีต่อการดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นอย่างไร
มีผลกระทบในด้านใด มากน้อยแค่ไหน อย่างไรบ้าง
3. ประโยชน์หรื อสิ่ งที่ได้รับจากการดําเนินโครงการเป็ นอย่างไร
4. การดําเนินงานร่ วมกับโครงการนี้เป็ นอย่างไร
5. ข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสําเร็ จมากขึ้น
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