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1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเท่ียวมีบทบาทท่ีส าคญัในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูของประเทศตลอดระยะเวลา 10 ปี     
ท่ีผา่นมานบัตั้งแต่ประเทศไทยไดป้ระสบกบัภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เน่ืองจากการท่องเท่ียว
เป็นแหล่งรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับท่ีสองรองมาจากการส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยงัมีแนวโนม้การขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยสร้างรายไดคิ้ดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 5 – 6 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2550: ก)  ทั้งน้ี  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการก าหนดแนวทางการพฒันา
ในระยะท่ีผา่นมาภายใตก้รอบยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียว ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
และยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างการท่องเท่ียวของส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติรวมทั้งนโยบายพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของรัฐบาลท่ีไดมุ้่งเนน้การสร้างราย  ไดแ้ก่
ประเทศเป็นเป้าหมายหลกั หากพิจารณาระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมาจะพบวา่   การท่องเท่ียวในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกมีอตัราส่วนการขยายตวัรวดเร็วท่ีสุด ทั้งน้ี เป็นเพราะประเทศในภูมิภาคดงักล่าวมี
ความกา้วหน้าอย่างมากในการพฒันาสินคา้และตลาดการท่องเท่ียวรวมทั้งมีการพฒันาดา้นระบบ
การคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบท าให้การเดินทางเขา้ถึงจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวเป็นไปได้
อยา่งสะดวกรวดเร็วและมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางรวมถึงค่าใชจ่้ายในเร่ืองท่ีพกัท่ีลดนอ้ยลง ขอ้มูล
จากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวไทย ฉบบัท่ี 10 ปีพุทธศกัราช 2550–2554  แสดงให้เห็น
วา่ปัจจยัดา้นราคาและการบอกต่อระหว่างนกัท่องเท่ียวถึงประสบการณ์ท่ีประทบัใจเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนในประเทศและต่างประเทศมีความสนใจท่ีจะเขา้มาท่องเท่ียว
ในประเทศไทย 
 จากแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประกอบกบัการ
สนบัสนุนจากภาครัฐเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในประเทศ  จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับร้านคา้ในทอ้งถ่ินท่ี
จะไดป้ระโยชน์จากการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พื่อน าไปเป็นภาษีในพฒันา
ทอ้งถ่ิน  แต่เน่ืองจากนักท่องเท่ียวไม่ใช่เจา้ของพื้นท่ีจึงไม่อาจท่ีจะทราบถึงสินคา้และบริการท่ี
น่าสนใจในบริเวณท่ีตนเองอยู่  จึงเป็นช่องว่างให้บริษทัหรือร้านคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีงบประมาณใน
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการได้เปรียบร้านค้าขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่ีไม่มี
งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ รวมถึงโปรโมชั่นของตนเองให้กบั
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นกัท่องเท่ียว ท าให้ร้านคา้ขนาดเล็กและกลางเสียเปรียบในการแข่งขนักบัร้านคา้ขนาดใหญ่จาก
เหตุผลดงักล่าว  ท าให้นักท่องเท่ียวไม่ทราบขอ้มูลถึงสินคา้และบริการท่ีมีในพื้นท่ีและท าให้เสีย
โอกาสท่ีจะเปรียบเทียบเพื่อเลือกใชบ้ริการ 
 จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวเก่ียวกับสินค้าและบริการในทอ้งถ่ิน โดยอาศยักระแสความต่ืนตวัในด้านการใช้งาน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ซ่ึงจากขอ้มูลของศูนย์วิจยักสิกรไทยซ่ึงท าการส ารวจมูลค่า
ตลาดของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนบัตั้งแต่ปี 2551 – 2554  
 

 
รูป 1.1  กราฟแสดงมูลค่าตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2554: 2) 

 
 จากรูปท่ี 1.1 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตทางมูลค่าตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
โดยรวมในปี 2554 จะมีประมาณ 68,700 – 70,500 ลา้นบาท คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 13.3 – 16.2 
โดยคิดเป็นจ านวนเคร่ืองราว 10.8 – 11.0 ลา้นเคร่ือง (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2554: 2)  
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รูปท่ี 1.2  กราฟแสดงสัดส่วนโทรศพัทแ์ยกตามประเภท  (ศูนยว์จิยักสิกรไทย,2554: 3) 

 
จากรูปท่ี 1.2 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทั้ งหมดนั้ น 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบฟีเจอร์โฟนยังมีสัดส่วนอยู่ ถึ ง ร้อยละ 78.6  อย่างไรก็ ดีในปี 2554               
ทางศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดว่าผูป้ระกอบการหลายรายจะหันมาให้ความส าคญัในการผลิตสมาร์ท
โฟนส าหรับตลาดระดบัล่าง   ซ่ึงมีความตอ้งการสมาร์ทโฟนในราคาย่อยเยาเน่ืองจากในปัจจุบนั
สมาร์ทโฟนจะมีราคาอยูท่ี่ระหวา่ง 10,000 – 25,000 บาท   ซ่ึงเป็นราคาท่ีจบักลุ่มตลาดระดบักลางถึง
ระดบับน ท าใหเ้กิดช่องวา่งทางการตลาดในส่วนของตลาดระดบัล่างซ่ึงมีช่วงราคาอยูร่ะหวา่ง 3,000 
– 5,000 บาท ซ่ึงมีสัดส่วนในไทยอยูร่าวร้อยละ 70 – 80 และยงัคงเป็นตลาดของฟีเจอร์โฟน จากการ
รุกตลาดดงักล่าวคาดวา่จะมีส่วนผลกัดนัใหต้ลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมขยายตวัข้ึน 
 จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา   จึงมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟน ซ่ึงมีความสามารถในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ และสามารถ
ระบุต าแหน่งผูใ้ช้ได้มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตท่ีเน้นการขยายตวัไดอ้ย่าง
ยืดหยุน่และปรับขนาดไดต้ามความตอ้งการผูใ้ช้ (National Security Agency, 2009) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่
มีความเหมาะสมกบัโครงการวจิยัน้ีเน่ืองจากเป็นระบบท่ีใหบ้ริการผูใ้ชท้ ัว่ไปในกลุ่มนกัท่องเท่ียวจึง
ตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียกใชง้านระบบท่ีอาจจะมีการเติบโตท่ีสูงข้ึน 
ผสานเขา้กบัธุรกิจท่องเท่ียวและบริการโดยน าแนวคิดทางการตลาดท่ีเรียกวา่  บริการระบุต าแหน่ง 
(Location-Based Services :LBS)  มาใช้เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางการคน้หาข้อมูลของ
นกัท่องเท่ียว โดยสนับสนุนช่องทางการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการรวมไปถึงส่วนลดจาก



4 
 

ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินถึงผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว และช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
และบริการในทอ้งถ่ินกบันักท่องเท่ียวโดยผลการคน้หาท่ีได้รับจะข้ึนกบัต าแหน่งท่ีเรียกใช้งาน
ระบบผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 ในการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมุ่งหวงัท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัระบบคน้หาขอ้มูลสินคา้
และบริการในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อช่วยให้นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะคน้หาร้านคา้และขอ้เสนอจาก
ร้านคา้ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่อนัไดแ้ก่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ท
โฟน และ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือในการให้
ขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการพฒันาระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย
ใชบ้ริการระบุต าแหน่ง บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการ iOS 
 1.2.2  เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์บนสภาพแวดลอ้มการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 29110 
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 ได้ช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการระหว่างภาคธุรกิจท้องถ่ินและผูบ้ริโภคอนั
ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว หรือ ผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินโดยผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
คน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  
 1.3.1 ภาคธุรกิจทอ้งถ่ินจะไดรั้บช่องทางในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการรวมไป
จนถึงแผนส่งเสริมการขายไปสู่ผูบ้ริโภคทั้งในทิ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการ
โฆษณาสินคา้และบริการของตนเอง ซ่ึงระบบจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดใ้นตลาดท่องเท่ียวภายในประเทศ 
 1.3.2 นักท่อง เ ท่ียวสามารถเข้า ถึงข้อมูล สินค้าและบริการในท้อง ถ่ินโดยอาศัย
ความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการหาพิกดัท่ีอยูซ่ึ่งท างานร่วมกบัระบบฐานขอ้มูลสินคา้และ
บริการท่ีมีการบนัทึกไวใ้นระบบ 
 
1.4  ขอบเขตของระบบงาน 
 ในการคน้ควา้แบบอิสระน้ี  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการศึกษาจึงก าหนดขอบเขตของ
การคน้ควา้แบบอิสระ โดยผูว้ิจยัจะท าการจ าลองขอ้มูลของสินคา้และบริการรวมไปจนถึงแผน
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ส่งเสริมการขายข้ึนมาเพื่อใช้ในการท าการทดสอบการท างานของซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์ท่ีจะ
พฒันาข้ึนจะแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั  ดงัต่อไปน้ี 
 1.4.1 ระบบงานส าหรับภาคธุรกิจท่ีใช้ในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการรวมไป
จนถึงพิกดัท่ีตั้งของร้านคา้และแผนส่งเสริมการขายท่ีเสนอใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยระบบงานส าหรับ
ภาคธุรกิจท่ีจะพฒันาข้ึนในการคน้ควา้แบบอิสระจะเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ โดยมีขอบเขต
การท างานดงัต่อไปน้ี  

1. รองรับการลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิก 
2. รองรับการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้ เช่น ช่ือร้าน พิกดัท่ีตั้งร้านบนแผนท่ี 
3. รองรับการจดัการขอ้มูลแผนส่งเสริมการขายของร้านคา้ 

 1.4.2 ระบบงานส าหรับนกัท่องเท่ียว เพื่อใชใ้นการคน้หาสินคา้และบริการรวมไปจนถึง
แผนส่งเสริมการขายซ่ึงเป็นข้อเสนอจากผูใ้ห้บริการโดยใช้พิกัดต าแหน่งท่ีคน้หาได้จากระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลกในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีขอบเขตการท างานดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนผา่นโทรศพัท ์
2. ระบบสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นได ้
3. สามารถคน้หาสินคา้และบริการโดยใชข้อ้มูลพิกดัต าแหน่งจากโทรศพัท ์
4. สามารถท าการจองแผนส่งเสริมการขายจากผูใ้หบ้ริการไดผ้า่นโทรศพัท ์
5. มีการจดัเก็บประวติัการบริโภคสินคา้และบริการ 


