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Abstract
The objectives of the research were: (1) to study Thai tourists’ behaviors and requirements in use of tourism
geographic information system. (2) to develop the tourism geographic information system of Chachoengsao province,
and (3) to evaluate tourism geographic information system of Chachoengsao province through the Internet. The
process in the study involves both qualitative and quantitative research methods based on the data conducted
through tourism resource audit sheet, interview, questionnaire, and evaluation form. The qualitative method was
done by interviewing tourism entrepreneurs totaling 10 samples. The quantitative method was done by distributing
400 sets of questionnaire to Thai tourists who travelling to Chachoengsao Province and 200 sets of evaluation form
to users via Internet. The researcher analyzed data collected in term of frequency distribution, percentage, mean,
standard deviation and content analysis.
The outcome of research revealed that: Most Thai Tourists are female under the age of 20 years, domiciled
in the East, travel to Chachoengsao with friends by themselves, the main purpose of travelling is to worship
holy thing. Tourists spent traveling one day on weekdays. Tourists use their mobile phones to search map of
Chachoengsao province and most searched tourist information. The demand for data, information, tourism data
showed that the natural attractions are on average the most. The average demand content with the most is the
location data (coordinates), tourist destinations and business services.
The research found that the tourism geographic information system should be developed and disseminated
information to present a variety of channels to provide tourists easy access, should be presented the information
through social networking and more. Updated travel information is more up to date. The evaluation found that the
opinions of tourism geographic information system users most satisfactionat overall.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา และ (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจ�ำนวน 10 ราย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
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ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 400 คน และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 200 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึกข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสม การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์จาก
ค�ำถามเชิงลึกและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคตะวันออก นักท่องเที่ยว มีรูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวเองกับเพื่อนมากที่สุด นักท่องเที่ยวสนใจรูปแบบการเดินทาง ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากที่สุด โดย
นักท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางมาท่องเที่ยว 1 วัน ในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวใช้โทรศัพท์มือถือในการศึกษาแผนที่เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวมากที่สุด ความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว พบว่า ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยความต้องการเนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อมูลสถานที่ตั้ง (พิกัด) แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีความคิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยวควรพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลให้หลากหลายช่องทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย ควรจะน�ำเสนอข้อมูล
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มากขึน้ มีการอัพเดทข้อมูลการท่องเทีย่ วให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึน้ ผลการประเมินความเหมาะสมพบว่า ผูใ้ ช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยสามารถ
สร้างรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบนั ทีเ่ ริม่ เปิดเสรีทางการค้าการบริการและการลงทุนท�ำให้ทาง
รั ฐ บาลใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยฟื ้ น ฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยปัจจุบันได้ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อสร้างความเป็นเลิศในตลาดโลกนอกจากนี้การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วได้มกี ารปรับเปลีย่ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ให้มีการพัฒนาครอบคลุม ทั้งภูมิภาค
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราจั ด เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย เหมาะแก่กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมี
ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ น ่ า สนใจ อย่ า งไรก็ ต ามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ยังขาดการ
พัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ ว จากผลการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2553 พบว่านักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ มีความสนใจข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว คือ ข้อมูล
แหล่งท่องเทีย่ ว หรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว รองลงมาคือ ร้านอาหารหรือ
อาหารท้องถิน่ ซึง่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลมากจากคนรูจ้ กั
และอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ สอดคล้องกับ อริยะ พนมยงค์ (2555)
ที่กล่าวว่าปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกประมาณ 7,000 ล้านคน
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ในจ�ำนวนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 2,300 ล้านคน ประเทศไทย
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 20 ล้านคน จากประชากรที่มีประมาณ
67 ล้านคน ใช้ Smart phone ร้อยละ 28 และจ�ำนวนร้อยละ
62 ของคนที่ใช้ Smart phone หาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ถึงร้อยละ 37
เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มีการรวบรวมและจัดรูปแบบ
ข้อมูลให้อยูใ่ นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
รวมถึงยังไม่มีการส�ำรวจและรวมรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวและเพื่อการสนับสนุนข้อมูลการประกอบธุรกิจของ
ผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อ
บริ ก ารข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้น
ที่ท�ำการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ศึกษาที่มีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสถานที่
ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีศักยภาพซึ่งทรัพยากรเหล่านี้สามารถพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญต่อไปในอนาคต จังหวัดฉะเชิงเทรามี
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้าน ที่พักแรม ร้านอาหาร
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าของทีร่ ะลึกและหน่วยงานราชการทีส่ นับสนุนการ
ท่องเทีย่ วกระจายตัวอยูใ่ นพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วของจังหวัด โดยคณะผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการศึกษาความต้องการในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
และส�ำรวจข้อมูลพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และน�ำ
มาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และท�ำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่ บริการ
ข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างนักท่องเทีย่ วกับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วและผู ้ ต ้ อ งการท� ำ การศึ ก ษาเพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศและผู้ประกอบการ ภาคเอกชนต้อง
พัฒนาเว็บไซต์เพือ่ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสือ่ สาร
การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและลูกค้าของ
ตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายด้าน (อรุณี อินทรไพโรจน์, 2550)
โดยเฉพาะสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วใช้และต้องการส่วนมาก
คือ อินเทอร์เน็ต เนื้อหาของสารสนเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทย
ต้องการใช้ในระดับมากคือ เรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
สถานที่ท่องเที่ยวรองลงมาคือสถานที่ตั้งและต้องการสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วและเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว (กิ่ ง แก้ ว
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งาน ปะติตังโข สมหมาย ปะติตังโข และจิตรี ภู่ตระกูล, 2550) สอดรับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กับ พิรภพ จันทร์แสนตอ และคณะ (2557) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพัฒนาระบบ สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ไม่มีข้อจ�ำกัดทั้งด้านสถานที่และ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวของ ระยะเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เทคโนโลยีของระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
2. เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ก าร 		 ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง
ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบที่ ป ระกอบด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง
ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบผู้ใช้
แนวคิดทฤษฎี
ระบบพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูเ้ ชีย่ วชาญทุกองค์ประกอบนีท้ ำ� งาน
1. การท่องเที่ยว
ร่วมกันเพือ่ ก�ำหนดรวบรวมจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลเพือ่ สร้าง
		 สมศักดิ์ กาญจนกิจ (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยว สารสนเทศและส่ ง ผลลั พ ธ์ ห รื อ สารสนเทศที่ ไ ด้ ใ ห้ ผู ้ ใช้ เ พื่ อ ช่ ว ย
(Tourism) เป็นค�ำที่มีความหมายกว้างขวาง มิได้เฉพาะเพียงการ สนับสนุนการท�ำงานการตัดสินใจการวางแผนการบริหารการควบคุม
เดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิง การวิเคราะห์และติดตามผลการด�ำเนินงานขององค์กร (สุชาดา
เริงรมย์ดังที่ส่วนมากเข้าใจกัน การเดินทางเพื่อการประชุม สัมมนา กี ร ะนั น ทน์ , 2541) ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ห รื อ ระบบ
เพือ่ ศึกษาหาความรู้ เพือ่ การกีฬา เพือ่ การติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการ Geographic Information Systems (GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้
เยีย่ มญาติพนี่ อ้ งก็นบั ว่าเป็นการท่องเทีย่ วทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ ว ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยข้อมูลลักษณะ
แห่งประเทศไทย (2545) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า การท่องเที่ยว ต่างๆ ในพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาจะถูกน�ำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มี
ว่าหมายถึง การเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ (1) เดินทาง ความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น และกั น ซึ่ ง จะขึ้ น อยู ่ กั บ ชนิ ด และ
จากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (Temporary) รายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุดตามต้องการ
(2) เดินทางด้วยความสมัครใจ (Voluntary) และ (3) เดินทางด้วย (สุเพชร จิรขจรกุล, 2552)
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้ 		 ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้มีการน�ำมาใช้กันอย่าง
		 การเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวมีปัจจัยที่มีอิทธิพล แพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อน�ำมา
ประกอบไปด้ ว ย ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง สนับสนุนการบริหารจัดการการวางแผนนโยบายและตัดสินใจ ใน
โลกาภิวตั น์ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัยในการเดินทาง (มิง่ สรรพ์ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขาวสะอาด, 2550) ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการ และประสิทธิผลมากขึน้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เป็นศาสตร์และ
ปรับตัวเพือ่ ให้สอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงของตลาดนักท่องเทีย่ ว ศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีต�ำแหน่งอ้างอิงบนพื้นผิวโลก
ในหลายทาง โดยเริม่ จากการใช้ขอ้ มูลในการแบ่งกลุม่ ตลาด ไม่วา่ จะ (Geo-spatial data) โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือการรับรู้จาก
เป็นสถิติ ฐานข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ท�ำให้ได้กลุ่ม ระยะไกล (Remote sensing) ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก
ตลาดที่มีความใกล้เคียงกันในด้านความต้องการ พฤติกรรมการซื้อ (Global Positioning System : GPS) และระบบสารสนเทศ
(ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2549) การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลอันประกอบไปด้วยการ
และการสือ่ สารและการท่องเทีย่ วออนไลน์ ท�ำให้องค์กร ส่งเสริมการ รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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และการแสดงผลข้อมูลเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีน่ ำ� ไปใช้ประกอบ
การวางแผนและการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ โ ดยปกติ ต ้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อ ศาสตร์ อื่ น ๆ มาใช้
ผสมผสาน (Integrated) เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง
และมีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้นดังนี้ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2552) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
		 2.1 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ได้แก่ อุปกรณ์และวิธกี ารหรือโปรแกรม
ในการน�ำเข้าข้อมูลระบบการบันทึกหรือจัดเก็บส�ำรองข้อมูลตลอด
จนการแสดงผลหรื อ การส่ ง ออกข้ อ มู ล GIS ซึ่ ง ผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะท�ำให้เกิดผล
โดยตรงต่ อ การใช้ แ ละการพั ฒ นาระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
นอกจากนี้ ได้แก่ ความรู้ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database
Management) ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูลให้
เป็นระบบมากขึ้น
		 2.2 การส�ำรวจและการท�ำแผนที่เป็นศาสตร์ในการท�ำ
แผนทีโ่ ดยการส�ำรวจภาคสนามโดยอาศัยความรูเ้ ชิงวิศวกรรมในการ
ใช้เครื่องมือในการส�ำรวจเช่นกล้องวัดมุมในการจัดท�ำวงรอบของ
พื้นที่ศึกษากล้องวัดระดับในการจัดท�ำระดับความสูงในพื้นที่ศึกษา
และการค�ำนวณโครงร่างอิงพิกัดภูมิศาสตร์การถ่ายค่าพิกัดหมุด
หลักฐานอ้างอิงไปยังจุดส�ำรวจต่างๆ และวาดสัญลักษณ์เส้นและ
ค�ำอธิบายชื่อเฉพาะ
		 2.3 ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก เป็นระบบการค้นหา
ต�ำแหน่งและน�ำทางด้วยดาวเทียมโดยใช้คลื่นความถี่สูงความยาว
คลื่นสั้นจึงมีความเที่ยงตรงสูงและมีดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่รอบ
โลกท�ำให้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับต�ำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้น
โลกได้ตลอด 24 ชัว่ โมงการก�ำหนดพิกดั เชิงภูมศิ าสตร์เป็นเทคโนโลยี
ทีช่ ว่ ยบอกให้ผใู้ ช้งานทราบถึงทิศทางและเส้นทางทีก่ ำ� ลังเดินทางไป
หรือบ่งบอกถึงพิกดั ภูมศิ าสตร์ของต�ำแหน่งนัน้ ระบบก�ำหนดต�ำแหน่ง
บนโลกจึงเป็นระบบที่ต้องอาศัยสัญญาณดาวเทียม GPS ในการ
ทราบถึงค่าพิกัดบนพื้นผิวโลกอย่างถูกต้องซึ่งสามารถน�ำมาเข้าสู่
ระบบ GIS ได้โดยตรงหรืออาจจะน�ำระบบ GPS เข้ามาประยุกต์ใช้
กับการส�ำรวจและการท�ำแผนทีห่ รือการส�ำรวจระยะไกลในการตรึง
หมุดหรือตรึงพิกดั แผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม
เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลน�ำเข้าในระบบ GIS
		 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ
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ท่องเทีย่ วตามขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ 7 ขัน้ ตอนคือ ก�ำหนดปัญหา
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง
และการบ�ำรุงรักษา (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2554)

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตของการวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนด
พื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ขอบเขตการวิจยั เชิงระยะเวลา การวิจยั ในครัง้ นี้ มีระยะ
เวลา 12 เดือน
3. ขอบการวิ จั ย เชิ ง เนื้ อ หา ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของสถานที่
ท่องเที่ยว ธุรกิจพักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ�ำหน่าย
สินค้าที่ระลึก โรงพยาบาลและสถานีต�ำรวจ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเทีย่ วจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษา ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว และศึกษาการพัฒนา
ระบบระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

คณะผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจาก ด้วยการ
สั มภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) ผู ้ ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ระยะที่ 2 เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจาก
แบบสอบถามนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
ด้วยแบบสอบถาม
ระยะที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
ส�ำรวจโดยแบบฟอร์มแบบส�ำรวจทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
ระยะที่ 4 เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจาก
แบบสอบถามผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยแบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจพักแรม ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็นแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) โดยใช้
การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงเพือ่ คัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรอบรูใ้ นการ
ให้ขอ้ มูล (Key informant) เพือ่ ท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก รวม 10 ราย
ในการวิจยั เชิงปริมาณมีประชากร คือ นักท่องเทีย่ ว ชาวไทย
ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และผู ้ ใช้ ง านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการค�ำนวณ
เพื่ อ หาจ� ำ นวนประชากรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต ร ของ William
G. Cochran (1977) ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้คา่ ความแปรปรวนเท่ากับ 0.25
ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มเท่ากับ .05 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 95% (จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 1,426,416 คน ได้กลุม่ ตัวอย่าง 384.05 ผูว้ จิ ยั จึงปรับขนาด
ตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 400 ตัวอย่างเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการ
สุ ่ ม โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ และผู ้ ใช้ ง านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรารวม 200 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์
อุดมศรี, 2549)
เครื่องมือส�ำหรับการวิจัย ประกอบไปด้วย
เครื่องมือส�ำหรับการวิจัยผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 4 ชิ้น
ได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาศึกษาและจัดเก็บ
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ประกอบไปด้ ว ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ที่ตั้ง พิกัด วันเวลาท�ำการ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูล
รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว
2. แบบสัมภาษณ์ เพือ่ ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการ
สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจพักแรม ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. แบบสอบถามนักท่องเที่ยว (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การศึกษา ประกอบด้วย
เนื้อหา ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่
เพศ อายุ อาชีพรายได้ ระดับการศึกษา ภูมิล�ำเนาลักษณะค�ำถาม

เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมา
ท่องเทีย่ วได้แก่ รูปแบบการเดินทาง และการท่องเทีย่ วทีส่ นใจระยะ
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการท่องเที่ยวและการพักแรม ตอนที่ 3 พฤติกรรม
และความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของนัก
ท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งข้อมูลท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้งานและ
การสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว ความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
การท่องเที่ยวประเภทต่างๆ และระดับความต้องการเนื้อหาของ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวคณะผู้วิจัย ได้ออกแบบ
สอบถาม โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ซึ่งมีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง ต้องการมาก
ทีส่ ดุ 4 หมายถึง ต้องการมาก 3 หมายถึง ต้องการปานกลาง 2 หมาย
ถึง ต้องการน้อย และ 1 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด โดยประยุกต์
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของชูศรี วงศ์รัตนะ (2555)
ดังนี้ 4.50– 5.00 แปลว่า ต้องการมากที่สุด 3.50–4.49 แปลว่า
ต้องการมาก 2.50–3.49 แปลว่า ต้องการปานกลาง 1.50–2.49
แปลว่า ต้องการน้อย และ 1.00–1.49 แปลว่า ต้องการ น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นค�ำถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
4. แบบสอบถามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ที่ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ขอบเขตแบบสอบถาม ประกอบด้วยเนือ้ หา ความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมีค�ำตอบให้เลือก
5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึงเหมาะสมมากที่สุด 4 เหมาะสมมาก
3 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึงเหมาะสมน้อย และ
1 หมายถึงเหมาะสมน้อยที่สุด โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของชูศรี วงศ์รัตนะ (2555) ดังนี้ 4.50–5.00
แปลว่าเหมาะสมมากที่สุด 3.50–4.49 แปลว่า เหมาะสมมาก
2.50–3.49 แปลว่า เหมาะสมปานกลาง 1.50–2.49 แปลว่า
เหมาะสมน้ อ ย และ 1.00–1.49 แปลว่ า เหมาะสมน้ อ ยที่ สุ ด
ส่วนสุดท้ายขงแบบสอบถามคือ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
โดยน�ำ แบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
ของข้อค�ำถามโดยการตรวจสอบความชัดเจนของการใช้ภาษา
และความครอบคลุ ม ของเนื้ อ หาที่ ต ้ อ งการวั ด การตรวจสอบ
ความเทีย่ งของแบบสอบถาม โดยการน�ำเครือ่ งมือทดลอง (Try out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงจ�ำนวน 40 คน โดยใช้สูตร
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สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ได้ค่าเท่ากับ 9.0 จากนั้นปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และ
น�ำเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง

คือ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ท่องเที่ยว ร้อยละ 19.18
นักท่องเที่ยวใช้อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว โทรศัพท์
มือถือ (Smart phone) มากที่สุด ร้อยละ 43.19
ความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว พบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์พฤติกรรม แม่นำ�้ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ฯ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ โดยทีค่ า่ เฉลีย่ ความ
และความต้ อ งการในการใช้ ง านระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ต้องการเนื้อหาของสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยการวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านที่พักแรม ด้าน
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานการวิเคราะห์แนวทาง ร้านอาหาร และด้านร้านขายของที่ระลึก ความต้องการใช้ข้อมูล
ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อ สารสนเทศด้านสถานที่ตั้ง (พิกัด) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ประกอบการด้านการ
ตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนือ้ หาและการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้งานระบบ ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความคิดเห็นต่อแนวทางในการ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยการ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว คือ จังหวัด
วิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน ฉะเชิงเทราควรจัดท�ำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักกันมากขึ้น โดยให้หน่วยงานราชการ
มาตรฐาน
สถานศึกษาเป็นผู้จัดท�ำข้อมูลโดยให้ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะค้นหาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จังหวัดฉะเชิงเทราควรจะจัดท�ำเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ร้อยละ 52.50 มีอายุตำ�่ กว่า 20 ปี ร้อยละ 32.00 จบการศึกษาระดับ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และ Social media ต่างๆ
ปริ ญ ญาตรี ร ้ อยละ 28.30 ส่ว นใหญ่มีรายได้ต ่อเดือน ต�่ ำ กว่ า มากขึ้นและจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่เพื่อตอบสนองความต้องการ
10,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 28.25 มี จังหวัดฉะเชิงเทราควรจัดท�ำ Application เป็นของจังหวัด มีขอ้ มูล
ภูมลิ ำ� เนาอยูใ่ นภาคตะวันออกร้อยละ 29.25 นักท่องเทีย่ วมีรปู แบบ ด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
การเดินทางท่องเที่ยวเองมากที่สุด ร้อยละ 57.00 นักท่องเที่ยวมี
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรากับเพื่อนมากที่สุด จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการส�ำรวจ
ร้อยละ 29.00 นักท่องเที่ยวสนใจรูปแบบการเดินทาง 5 อันดับแรก ความต้องการของนักท่องเที่ยว จ�ำนวน 400 คน ซึ่งเป็นข้อมูลด้าน
ดังนี้ อันดับที่ 1 ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันดับที่ 2 ท่องเที่ยว พฤติ ก รรมและความต้ อ งการในการใช้ ง านระบบสารสนเทศ
ทางน�้ ำ ล่ อ งเรื อ อั น ดั บ ที่ 3 ท่ อ งเที่ ย วสั ม ผั ส ชี วิ ต ชุ ม ชนและ ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยว
ตลาดโบราณ อันดับที่ 4 เที่ยวชิมอาหาร ผลไม้ และอันดับที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
ท่องเที่ยวเรียนรู้ ศึกษาโครงการพระราชด�ำริโดยนักท่องเที่ยว interview) เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสั ง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาระบบ
ใช้เวลาในวันธรรมดา มากที่สุด ร้อยละ 48.25 ใช้เวลาเดินทางมา สารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ วจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยระบบ
ทีพ่ ฒ
ั นาใหม่ ท�ำงานแบบฐานข้อมูลบนเว็บ (Web based) ประกอบ
ท่องเที่ยว 1 วัน มากที่สุด ร้อยละ 41.00
นักท่องเทีย่ วเลือกใช้อปุ กรณ์ในการศึกษาแผนทีแ่ ละเส้นทาง ด้วยข้อมูลที่จ�ำเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยโทรศัพท์มือถือ มากที่สุด ร้อยละ 29.87 ร้านอาหาร รูปภาพ ต�ำบล และอ�ำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล
นักท่องเที่ยวเคยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลการ ทั้งหมดนี้ถูกจัดการโดยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
จากการออกแบบและพัฒนาระบบ ท�ำให้ได้ระบบ ทีส่ ามารถ
ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 58.50 โดยใช้งาน ที่บ้าน
มากที่สุด ร้อยละ 47.20 นักท่องเที่ยวคิดว่าข้อมูลการท่องเที่ยว ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการและนักท่องเทีย่ ว โดยสรุปส่วนการให้บริการ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีความเพียงพอ ร้อยละ 73.80 นักท่องเที่ยวเข้า 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การบริการในส่วนเนือ้ หาทัว่ ไป (Web content)
ชมข้อมูลท่องเทีย่ วผ่านเว็บไซต์มากทีส่ ดุ เดือนละครัง้ ร้อยละ 30.00 ส่วนที่ 2 การแสดงข้อมูลจุดพิกัดสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 การ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด แสดงข้อมูล จุดพิกัดที่พัก และส่วนที่ 4 การแสดงข้อมูลจุดพิกัด
ฉะเชิงเทรา จากค�ำบอกเล่ามากที่สุด ร้อยละ 23.79 รองลงมา ร้านอาหาร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 1

6

วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

อักษรหน้าจอมีความเหมาะสม ( Х = 4.24) ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในระดับมาก และการน�ำ
เสนอข้อมูลรวดเร็ว ( Х = 4.22) ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในระดับมาก ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในครัง้ นีส้ อดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาของ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ (2555)
ส�ำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (2558) และครรชิต มาระโภชน์ และ
ทักษินาฎ สมบูณ์ (2558) ทีพ่ บว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีผู้ร่วมเดินทาง 2-3 คน ส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในวันเดียว ไม่พักค้างคืน และมาไหว้พระ สักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผลการศึกษาด้านการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือ่ ค้นหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยใช้อินเทอร์เน็ต
ภาพที่ 1 รูปแบบการแสดงข้อมูลจุดพิกัดของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวเลือกใช้อุปกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการศึกษาแผนที่และเส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยโทรศัพท์
มือถือมากที่สุด และนักท่องเที่ยวเคยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้งานที่บ้านมาก
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าผู้ใช้งานระบบ ที่สุด สอดคล้องกับอริยะ พนมยงค์ (2555) ที่กล่าวว่าปัจจุบันมี
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ประชากรทัว่ โลกประมาณ 7,000 ล้านคน ในจ�ำนวนนีใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
71.50 มีอายุ ระหว่าง 20–29 ปี ร้อยละ 68.00 จบการศึกษาระดับ ประมาณ 2,300 ล้านคน ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ
ปริญญาตรี ร้อยละ 76.50 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ 20 ล้านคน จากประชากรที่มีประมาณ 67 ล้านคน ใช้ Smart
ท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ phone ร้อยละ 28 และจ�ำนวนร้อยละ 62 ของผูท้ ใี่ ช้ Smart phone
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทราภาพรวมอยู่ในระดับ หาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 37 สอดรับกับพิรภพ
มาก เมือ่ พิจารณา รายด้านพบว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ จันทร์แสนตอและคณะ (2557) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวสามารถใช้
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะดวก ระบบสารสนเทศได้ไม่มีข้อจ�ำกัดทั้งด้านสถานที่และระยะเวลาผ่าน
ใน การน�ำทาง ( Х = 4.16) ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุตมิ า ต่อเจริญ และสุรตั ิ พูนพิสฐิ ทรัพย์
ท่องเทีย่ วมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมา คือ การแสดงข้อมูล (2543) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ศึกษา
มีความชัดเจน ( Х = 4.15) ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ ข้อมูลการท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดยแหล่งข้อมูลก่อน
ท่องเที่ยว มีความคิดเห็นในระดับมาก และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล การเดินทางทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลการท่องเทีย่ วจากหนังสือแนะน�ำการ
ได้อย่างมีระบบ ( Х = 4.13) ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์การ ท่องเที่ยว จากบริษัทน�ำเที่ยว รายการแนะน�ำสารคดีท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว มีความคิดเห็นในระดับมาก ตามล�ำดับ
ทางสถานีโทรทัศน์ การโฆษณา การท่องเทีย่ วจากหนังสือพิมพ์ การ
ผู ้ ใช้ ง านระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว มี สืบค้น URL ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ข้อมูลการ
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ ท่องเที่ยวของสายการบินต่างๆ สถานทูต วีดิทัศน์สารคดีท่องเที่ยว
ท่องเทีย่ ว จังหวัดฉะเชิงเทราภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา และค�ำบอกเล่าของเพื่อน ญาติ เป็นต้น
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ระกอบการด้ า นการ
การท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถใช้งานได้ไม่จ�ำกัด ท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการ
สถานที่ ( Х = 4.14) ผู ้ ใช้ ง านระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ก าร ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อแนวทางในการพัฒนาระบบ
ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา คือ ขนาดของตัว สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว พบว่า ระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์ ควรพัฒนาด้านข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูล
ให้หลากหลายช่องทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย ควรจะ
น�ำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารในระบบ Social
media ให้มากขึ้น โดยพัฒนาให้เป็นระบบให้ดียิ่งขึ้น มีการอัพเดท
ข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ควรมีข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดที่ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูล
ของสถานที่ นั้ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ อรุ ณี อิ น ทรไพโรจน์ (2550)
กล่าวว่า การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การท่องเที่ยวออนไลน์ ท�ำให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนต้องพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและลูกค้าของ
ตนเอง การแข่งขัน ด้านความสมบูรณ์ของการน�ำเสนอสารสนเทศ
และการออกแบบเว็บไซต์ให้มรี ปู ลักษณ์ (Appearance) สวยงามจึง
เป็นสิง่ ส�ำคัญ คุณสมบัตขิ องเว็บไซต์ทดี่ ปี ระกอบด้วย ความสามารถ
ในการค้นหา ความเร็วในการเข้าถึง เป็นเว็บไซต์ที่สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ (Dynamic)
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา รายด้านพบว่า ประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือความสะดวกในการน�ำทาง สอดคล้องดับผลการศึกษาของ
ไพศาล กาญจนวงศ์และคณะ (2557) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบสารสนเทศ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดย
เฉพาะด้านความเป็นไปได้ในการนําไปใช้งานจริงมีความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านมีประสิทธิภาพ และด้านการใช้ประโยชน์
ตามลําดับ

ที่หลากหลาย และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และ Social
media ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีการจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่ วควรมีการร่วมกันจัดท�ำ Application ส�ำหรับการท่องเทีย่ ว
ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราที่ มี ข ้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ค รบถ้ ว น
สมบูรณ์ โดยเน้นการน�ำไปใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและโทรศัพท์มือถือประเภท Smart phone โดยใช้ส่งเสริม
ให้มีการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
1. ควรมีการน�ำเสนอข้อมูลธุรกิจของตนเองผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยเชือ่ มโยงข้อมูลธุรกิจของตนไปยังเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ ว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
2. ผู ้ ป ระกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วควรมุ ่ ง เน้ น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของพิกัด ที่ตั้งของ
สถานประกอบการ และการเดินทางเข้าถึง เนื่องจากนักท่องเที่ยวมี
ความต้องการข้อมูลพิกดั ในการเดินทางจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่
เพราะนักท่องเทีย่ วทราบข้อมูลสถานทีแ่ ต่ไม่ทราบการเดินทางไปยัง
สถานที่นั้น
3. ควรมีการร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีมาตรฐาน และมีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยการสร้างตราสินค้าทางการท่องเทีย่ วเพือ่ มาใช้พฒ
ั นาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่
เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราค้ น หาได้ ส ะดวกและ
ครบถ้วน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวประจ�ำ
จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะ

กิตติกรรมประกาศ

จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวไทย : กรณีศกึ ษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ด้านหน่วยงานภาครัฐ
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราที่ มี ส ่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วควรจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักกันมาก
ขึ้น โดยการน�ำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
ได้แก่ ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดท�ำเส้นทางการท่องเที่ยว
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โครงการวิจัยเรื่องนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยด้วยความสนับสนุน
จากหลายๆ หน่วยงานโดยเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม
รวมถึงการให้โอกาสในการสัมภาษณ์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์หน่วยงานต้นสังกัดที่สนับสนุน
งานวิจัยจากงบประมาณของส�ำนักงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปี
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