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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
บุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) พัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบรี ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle : SDLC) และประเมินความ
พึ ง พอใจโดยใช้ แ บบสอบถาม โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ พ กพาระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์
จานวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยขั้นตอน การกาหนดปัญหา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข และการติดตั้ง 2) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นแบ่งการทางานออกเป็น 4 ระบบ หลักคือ ระบบจัดการข้อมูลเข้าใช้งาน ระบบการ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ระบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และระบบจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 3) ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านบุ ชุมชนเกาะเกร็ด

Abstract
This research aimed to 1) analyze and design the system of cultural tourism applications and community in case
studies of Ban Bu community and Koh Kret community in Nontaburi Province 2) to study the satisfaction of users of cultural
and community tourism applications in case studies of Ban Pu community and Koh Kret community in Nontaburi Province
and 3) to study user satisfaction of cultural tourism applications and community, which was developed using the System
Development Life Cycle (SDLC) model, and satisfaction was assessed using a questionnaire. The data were collected from a
sample of 100 Android mobile travelers. The statistics used in the data analysis were mean and standard deviation.
The research results were as follows: 1) The cultural tourism and local community way application in case study
of Ban Bu community and Koh Kred community in Nontaburi Province consisted of steps problem determination system
analysis, design, system development, testing and improvement, and installation 2) The development application was
divided into 4 main systems, namely the access management system, guide system for cultural attractions and community
lifestyle system of cultural tourism activities, and community lifestyle and cultural tourism activity management system.
3) The results of the evaluation of user satisfaction of cultural tourism and local community way application case study
of Ban Bu community and Koh Kred community in Nontaburi Province were at the highest level. This was a mean score
of 4.55 with a standard deviation of 0.57 indicating that the developed application could be used for its intended purpose.
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ล้วนเป็นประโยชน์ที่จะนามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยนากลยุทธ์ในการสร้างรากฐาน จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทางด้านการท่องเที่ยวทาให้ประเทศไทยได้รับรายได้ 3.02 ล้านล้านบาท จากการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นจานวนมหาศาล ในแต่ละปีมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนาอัตลักษณ์ของ
ชุมชน สร้างการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน สนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจชุมชน [1] จากสถิติปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจานวน 38,178,194 ล้านคน และปี พ.ศ. 2562 จานวน 39,797,406 ล้านคน จากข้อมูลจะเห็นว่ามีอัตรานักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 [2] ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยว โดยมากับเพื่อนหรือ
ครอบครัว ซึ่งกิจกรรมที่ทาส่วนใหญ่ ได้แก่ การเยี่ยมชมธรรมชาติ ชมสถานที่ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา [3] นโยบายสนับสนุนให้มีการกระจายพื้นที่การท่องเที่ยว โดนเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน [4]
กรุงเทพมหานครจะเห็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จัก เช่น วัดพระแก้ว ตลาดนัดจตุจักร ตลาด
นัดรถไฟ เยาวราช ซึ่งในกรุงเทพยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ชุมชนบ้านบุ ซึ่งเป็นชุมชนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ 200
ปีที่แล้ว อยู่ที่ 133 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย มีประชากร 300 ครัวเรือนหรือประมาณ 1,145 คน [5]
ชุมชนเกาะเกร็ด เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้าเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา และเกาะเกร็ด
เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี อยู่ที่ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด มีประชากรทั้งหมด
5,946 คน [6] ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเทียวไปเที่ยวน้อยมากเพราะยังไม่เป็นที่รู้จัก
คณะผู้วิจั ยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ คนในชุ มชนบ้ า นบุ พบว่า มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ยัง ไม่รู้จั กสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบ้านบุ เพราะพื้นที่ภายในชุมชนยังขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงและทันยุคสมัย [7] การเข้าถึง
พื้นที่ในชุมชนบ้านบุขาดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา ชุมชนบ้านบุเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีถนนและซอยแคบทาให้
การเดินทางมาชุมชนไม่ค่อยสะดวก ชุมชนบ้านบุ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวยังไม่รู้จัก ทาให้ไม่
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในสถานที่นี้ [8] จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ปรากฏว่า กรุงเทพมหานครมีชุมชนบ้านบุที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวยังไม่รู้จัก [9] นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่นักท่องเที่ยวไม่ทราบว่า
ชุมชนเกาะเกร็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ถ้ามีแอปพลิเคชันท่องเที่ยวชุมชนที่
สามารถแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและรายละเอียดข้อมูลชุมชนอาจช่วยให้อานวยความสะดวกได้
จากการสัมภาษณ์ข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวชุมชนได้ดังนี้ ชุมชนบ้านบุ และชุมชน
เกาะเกร็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรม นาไปสู่
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ชุมชนยังขาดสื่อกลางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงและทันยุคสมัยให้กับ
นักท่องเที่ยว ทาให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบุ ชุมชนเกาะเกร็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทาให้
นักท่องเที่ยวไม่ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับสถานที่ที่มีความนิยม เช่น วัดพระแก้ว ตลาดนัดจตุจักร
ตลาดนัดรถไฟ เยาวราช วังหลัง เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยจึง
เลือกชุมชนบ้านบุ ชุมชนเกาะเกร็ด เป็นกรณีศึกษา เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพื่อส่งเสริม
ชุมชนให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐตามนโยบายการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถีชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
จากปัญหาดังกล่าวทาให้คณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่ขาดสื่อกลางที่จะใช้เชื่อมโยงให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดยตรง ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความสาคัญมากต่อการดารงชีวิต เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารและอานวยความสะดวก จึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ดีที่ที่สุด คือการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้ชุมชน บ้านบุ และชุมชนเกาะเกร็ด เป็นกรณีศึกษา โดย
แอปพลิเคชันสามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชน สามารถเลือกดูกิจกรรมท่องเที่ยวภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนมากขึ้น ทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชน โบราณสถาน งานหัตถกรรมเป็นต้น ทั้งนี้ยังทาให้ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จั กมากยิ่ง ขึ้น เป็นการลดเวลาในการวางแผนการท่องเที่ยวและมีค วามสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้แอปพลิเคชันสามารถที่จะ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2565
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ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จั กได้มากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยว สามารถที่จะเข้าถึงชุมชนบ้านบุ และชุมชนเกาะ
เกร็ด ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการที่จะนาระบบนี้ไปใช้ในการเข้าถึงชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วชุ ม ชนบ้ า นบุ แ ละชุ ม ชนเกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี ในเดื อ นกรกฎาคม 2564
จานวน 2,516 คน [10]
กลุ่มตัวอย่า ง คื อ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุ มชนบ้า นบุและชุ มชนเกาะเกร็ด จั ง หวัดนนทบุรี [11] โดยอ้า งอิง จากสูตร
ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (Confidence 90%) และสัดส่วนความคลาดเคลื่อน = 0.01 ซึ่งจะได้
กลุ่มตัวอย่างจากการทาวิจัยครั้ งนี้ จานวน 100 คน โดยแบ่งเป็นชุมชนเกาะเกร็ด 50 คน และชุมชนบ้านบุ 50 คน เก็บข้อมูลด้วย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ที่ใช้อุปกรณ์พกพาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ขอบเขตของระบบ
ระบบโมบายแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว เชิ งวัฒนธรรม และวิถีชุ มชน กรณีศึกษาชุมชนบ้า นบุ และชุ มชนเกาะเกร็ด
ประกอบไปด้วย 4 ระบบหลักดังนี้
1. ระบบจัดการข้อมูลเข้าใช้งาน
1.1 นักท่องเที่ยวสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้
2. ระบบการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน
2.1 นักท่องเที่ยวสามารถดูสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนได้
2.2 นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้
2.3 นักท่องเที่ยวสามารถดูวิธีการเดินทางไปท่องเที่ยวได้
3. ระบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน
3.1 นักท่องเที่ยวสามารถเลือกดูกาหนดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนได้
3.2 นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปได้
4. ระบบจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน
4.1 นักท่องเที่ยวสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขกาหนดตารางท่องเที่ยวที่ต้องการได้
ระบบเว็บแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ประกอบไปด้วยระบบดังนี้
1. ระบบจัดการข้อมูลเข้าใช้งาน
1.1 ชุมชนสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
2 ระบบจัดการข้อมูลของชุมชน
2.1 ชุมชนสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้
2.2 ชุมชนสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดข้อมูลสถานที่ได้
3 ระบบการจัดการข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน
3.1 ชุมชนสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข กาหนดการท่องเที่ยวได้
ขอบเขตด้านเวลา มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขอบเขตด้านสถานที่ ชุมชนบ้านบุ 133 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
และ ชุมชนเกาะเกร็ด ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2565
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
วิเคราะห์และออกแบบระบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชน
เกาะเกร็ด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันตามรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle : SDLC)
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ (ผู้เขียน, 2564)
จากรูปที่ 1 รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle : SDLC) ประกอบไปด้วย 1) การกาหนดปัญหา
(Problem Definition) 2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3) การออกแบบ (Design) 4) การพัฒนาระบบ (System
Development) 5) การทดสอบและปรับปรุงแก้ไข (Testing) 6) การติดตั้ง (Implementation) โดยแบ่งออกตามวัตถุประสงค์วิจัย
3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ
และชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ แอปพลิเคชันพร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เอกสาร ตารา และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่สารวจข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านบุ
และชุมชนเกาะเกร็ด
1. ประเด็นคาถามดังนี้
1.1 ส่วนมากนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทย หรือต่างชาติ
1.2 ปัจจุบันมีนักเที่ยวมาเที่ยวมากน้อยแค่ไหน
1.3 การเดินทางมาเที่ยวที่นี่เป็นปัญหาหรือไม่
1.4 ชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง
2. ทาการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนบ้านบุ
2.1 คุณรู้จักชุมชนบ้านบุ หรือไม่
2.2 คุณรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบุหรือไม่
2.3 เคยได้ยินและรู้จักชื่อชุมชนเกาะเกร็ดมาก่อนหรือไม่
2.4 ถ้ามีแอปพลิเคชันจัดทริปเที่ยวชุมชนคุณคิดว่าอย่างไร
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และ
วิถีชุมชน
4. วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน
4.1 แผนภาพแสดงการทางาน (Use case Diagram)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2565
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4.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Class Diagram)
4.3 แผนภาพแสดงลาดับ (Sequence Diagram)
ระยะที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนโปรแกรม คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและวิธีการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาโปรแกรม คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP JAVA และ Android
Studio ในการเขียนโปรแกรม ใช้ My SQL จัดการฐานข้อมูล
3. ทดสอบและนาไปใช้ คณะผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยสมาร์ทโฟนบนระบบแอนดรอยด์ ทาการทดสอบซ้า ๆ เพื่อตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดในการทางาน และพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป
ระยะที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และ
ชุมชนเกาะเกร็ด ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วชุ ม ชนบ้ า นบุ แ ละชุ ม ชนเกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี ในเดื อ น กรกฎาคม 2564
จานวน 2,516 คน [10]
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยอ้างอิงจากสูตรทาโร่ยามาเน่
(Taro Yamane) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (Confidence 90%) และสัดส่วนความคลาดเคลื่อน = 0.01 ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง
จากการทาวิจัยครั้งนี้ จานวน 100 คน โดยแบ่งเป็นชุมชนเกาะเกร็ด 50 และชุมชนบ้านบุ 50 คน เก็บข้อมูลด้วยการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้ที่ใช้อุปกรณ์พกพาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ทาการสรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่ ผลการสัมภาษณ์ ผลการออกแบบระบบ
โดยใช้แผนภาพต่าง ๆ ดังนี้
จากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม และวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาทิเช่น ระบบแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
ระบบแนะนาตารางกาหนดการในการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน คณะผู้วิจัยมีความคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการเลือกกิจกรรมท่ องเที่ยว ซึ่งแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลแนะนากิจกรรมในการท่องเที่ยว ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลการ
ท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวเลือกแอปพลิเคชันสามารถเพิ่ม ลบ
แก้ไข กาหนดการท่องเที่ยว และสามารถดูประวัติกาหนดการท่องเที่ยวที่เคยจัดไว้แล้วได้
2. ผลการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชนเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี สามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อแอปพลิเคชัน “Community Tour” ออกเป็น 4 ระบบหลักคือ ระบบจัดการ
ข้อมูลเข้าใช้งาน ระบบการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ระบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
และระบบจัดการกิจกรรมท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยประกอบไปด้วย 4 เมนูหลัก คือ หน้าหลักเป็นหน้าล็อกอินและเลือกชุมชน
สถานที่แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง กิจกรรมแสดงตารางกาหนดการท่องเที่ยว หลักของการออกแบบแอปพลิเคชัน
ผู้วิจัยออกแบบให้ใช้งานง่าย และมีความสะดวกแก่ผู้ใช้มากที่สุด รายละเอียดดังนี้ ดังรูปที่ 2-4
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รูปที่ 2 “Community Tour” หน้าแรกของแอปพลิเคชัน

รูปที่ 3 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
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รูปที่ 4 ข้อมูลการเดินทาง และเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ 1) การใช้งานและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน 2) การใช้งานด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชัน และ 3) การใช้งานด้านประสิทธิภาพของระบบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานในภาพรวมเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การใช้งานและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน
ประเด็นการประเมิน
1. เป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนได้
2. ผู้ใช้งานสามารถจัดโปรแกรมการเดินทางการท่องเที่ยวได้
3. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้
4. ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการเดินทางไปยังชุมชนได้
5. ข้อมูลตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน
6. การใช้คาสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก
7. มีความครอบคลุมกับการใช้งานจริง
8. แอปพลิเคชันมีรูปแบบการนาเสนอ ที่ดีง่ายต่อการทาความเข้าใจ
9. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
10. ภาพรวมการใช้งานและการใช้ประโยชน์ แอปพลิเคชัน
รวม

𝑥̅
4.72
4.49
4.49
4.56
4.61
4.51
4.46
4.37
4.44
4.56
4.52

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
0.52
0.62
0.57
0.56
0.52
0.62
0.70
0.61
0.65
0.65
0.61

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตางรางที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการใช้งานและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.52 , S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เป็นสื่อในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.72 , S.D. = 0.52) รองลงมา คือ
ข้อมูลตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.61 , S.D. = 0.52) และ
ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการเดินทางไปยังชุมชนได้ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.56 , S.D. = 0.56) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 การใช้งานด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน
ประเด็นการประเมิน
1. จัดองค์ประกอบภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
2. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
3. ขนาดและสีตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
4. สีพื้นหลังของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมมีมาตรฐาน
5. การจัดวางหมวดหมู่ภายในแอปพลิเคชันง่ายต่อการค้นหา
6. ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน
7. รูปแบบตัวอักษรบนแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
8. การวางตาแหน่งของส่วนประกอบ และเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
มีความเหมาะสม
9. การจัดวางองค์ประกอบแอปพลิเคชันเข้าใจง่าย
10. ภาพรวมการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน
รวม

𝑥̅
4.25
4.42
4.56
4.56
4.47
4.53
4.53
4.42

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
0.54
0.62
0.65
0.62
0.60
0.62
0.57
0.62

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.40
4.65
4.48

0.65
0.48
0.61

มาก
มากที่สุด
มาก

จากตางรางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.48 , S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ภาพรวมการออกแบบหน้าจอ
แอปพลิเคชันผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.65 , S.D. = 0.48) รองลงมา คือขนาดและสีตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.56 , S.D. = 0.65) และ สีพื้นหลังของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมมีมาตรฐาน
ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.56 , S.D. = 0.62) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การใช้งานด้านประสิทธิภาพของระบบ
ประเด็นการประเมิน
1. ความเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน
2. ทาให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลและการประมวลผลที่ถูกต้องและแม่นยา
3. มีความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน
4. แอปพลิเคชันมีความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี
5. แอปพลิเคชันสามารถแสดงผล ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
6. มีความถูกต้องในการเชื่อมโยง
7. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
8. ภาพรวมด้านประสิทธิภาพในการใช้งานของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
รวม

𝑥̅
4.35
4.40
4.58
4.58
4.56
4.56
4.60
4.74
4.55

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
0.61
0.56
0.56
0.56
0.59
0.56
0.56
0.48
0.57

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตางรางที่ 3 สรุปผลความพึงพอใจต่อต่อการใช้งานด้านประสิทธิภาพ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.55 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือภาพรวมด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน
ของแอปพลิเคชั นมีค วามเหมาะสม ผู้ใช้ มีค วามพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.74 , S.D. = 0.48) รองลงมา คื อ ข้อมูล
มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60 , S.D. = 0.56) และแอปพลิเคชันมีความเร็วในการ
ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.35 , S.D. = 0.61) ตามลาดับ

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
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บุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุม ชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ
และชุ มชนเกาะเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี 3) ศึ กษาความพึง พอใจของผู้ใช้ แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชันจานวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ และชุมชน
เกาะเกร็ด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) โมบายแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยระบบการใช้งานดังนี้ ระบบจัดการข้อมูลเข้าใช้งาน ระบบ
การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน ระบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และระบบจัดการ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 2) เว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยระบบย่อย ดังนี้ 1) ระบบจัดการข้อมูลเข้าใช้งาน
2) ระบบจัดการข้อมูลของชุมชน และ 3)ระบบการจัดการข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน แสดงข้อมูลรายละเอียด
สถานที่ท่องเที่ยว วิธีการเดินทางไปเที่ยวชุมชน แนะนากิจกรรมและกาหนดการท่องเที่ยว สามารถจัดตารางการท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้
ซึ่งสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขตารางท่องเที่ยวได้ และสามารถดูประวัติกาหนดการตารางการท่องเที่ยวของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย [11] เรื่องแอปพลิเคชันสาหรับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชนตาบลท่าข้าม ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ ค้นหา รายละเอียดข้อมูลสถานที่ได้
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจานวน 57 คน อยู่ในระดับมากที่ สุด แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่
1) การใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.52 , S.D. = 0.61) 2) ด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชัน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.48 , S.D. = 0.61) 3) ด้านประสิทธิภาพ พบว่าความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.55 , S.D. = 0.57) พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในภาพรวม
ด้านการใช้งานและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
นาทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในพื้นที่ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [12] พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันใน
ภาพรวม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และผลวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร [13] มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานพบว่าความพึงพอใจ
ทุกด้านอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเ ท่ากับ 4.03

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรเพิ่มฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น และสามารถเข้าใช้งานระบบโดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
2. การนาเสนอข้อมูลในแอปพลิเคชันในอนาคตควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของการนาเสนอในรูปแบบภาพ 3 มิติ เพื่อที่จะได้
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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