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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบุรี ออกแบบ สร้างแอปพลิเคชันฯ และท าการประเมินคุณภาพหลังการใช้แอปพลิเคชันฯ  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 150 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแนวทางความต้องการข้อมูล และการออกแบบ    
แอปพลิเคชันฯ ของนักท่องเที่ยว และแบบประเมินคุณภาพหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน      
ท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
(ฉบับร่าง)   
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ทั้งหมด 4 
ด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ( �̅� = 4.02 , S.D. = 0.697)   
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ( �̅�= 3.87, S.D. = 0.715)  ด้านการละเล่น (�̅� = 3.86, S.D. = 0.736) และ
ด้านประเพณี (�̅�= 3.77, S.D. = 0.794) โดยการออกแบบการสร้างแอปพลิเคชันฯ เน้นการออกแบบ
ไปที่ กลุ่ มของผู้ ใช้ งานประเภท User Experience (UX) เน้นใช้ เครื่ องหมายในการสื่ อสาร 
เชิงสัญลักษณ์ไอคอน ใช้การดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันฯ Google Map ในการเข้าถึงพิกัดที่ตั้งของ
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แหล่งท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล  Firebase ซึ่งแบ่งโมดูลการท างานออกเป็น        
4  โมดูล  คื อ  Category ,Setting Language, Travel List และ Detail ซึ่ งหลั งจากทดลองใช้ 
แอปพลิเคชันฯ แล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีผลการประเมินการใช้โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก              
( �̅�= 3.98, S.D. = 0.71) คือ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันฯ ในโมดูลต่าง ๆ  ด้านการแสดงข้อมูล
และการประมวลผล และด้านการติดตั้งโปรแกรม  
 
ค าส าคญั 
 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  นักท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research paper was to investigate data, cultural heritage of 

Phetchaburi, design and create the application, and evaluate the quality of the 
application the research samples were 150 tourists who visited Phetchaburi province. 
The tools used in this research were questionnaire for information needs and 
application design, and the quality assessment form after using the tourism    
application: Wisdom Cultural Heritage of Pribpri, Phetchaburi Province, and Chinese-
English -Thai version (draft version).  

The results from studying showed that most tourists preferred 4 parts of 
application information in the following order; the part of cultural tourism                         
(�̅� = 4.02, S.D. = 0.697), the part of local wisdom (�̅� = 3.87, S.D. = 0.715), the part of 
local games ( �̅� =3.86, S.D. = 0.736), and the part of tradition ( �̅� = 3.77, S.D.= 0.794 ). 
The designing of the application focused on the Used Experience (UX), icons to 
communicate information technology to link to the Google application (Google Map) 
to facilitate smoother traveling by easy look-up of location details by storing 
multimedia data in the database through Firebase connection which divided into           
4 modules were category, setting language, travel list, and detail. The result from using 
the tourism application showed a high level of opinions (�̅� = 3.98, S.D. = 0.71) which 
are the designing of the application, information display, the processing result, and the 
program installation. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ได้มีการเน้นการพัฒนาและเร่งส่งเสริมให้เกิด
สังคมนวัตกรรมการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยใหม่  ๆ จะเป็น
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แรงผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและ
ภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนิยมสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี  
ในอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยเฉพาะการสืบค้นจากแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวจาก
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  แต่ปัจจุบันสื่อข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะของจังหวัดเพชรบุรียังคงมีน้อย ท าให้ยากแก่การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ในระดับเชิงลึกและ
ครอบคลุมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเก่าแก่ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมไปถึงการละเล่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างช้านาน  จึงพบงานสร้างสรรค์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมอยู่มากมายหลายสาขา และเนื่องจากลักษณะทาง
สังคมของคนไทยสมัยก่อนผูกพันกับศาสนาพุทธที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ดังนั้นวัดต่าง ๆ  
ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ ที่งอกงาม ซึ่งเป็นผล
จากฝีมือของชาวเพชรบุรีในยุคสมัยต่าง ๆ ที่ช่วยกันสร้างสรรค์ไว้และจรรโลงสืบต่อมา ดังที่เรียกว่า   
“ช่างสิบหมู่” ซึ่งหมายถึงหมู่ช่างศิลปะ เช่น ช่างกระจก ช่างไม้ ช่างแกะ ช่างเขียน ช่างทอง ช่าง
ดอกไม้เพลิง ฯลฯ ช่างเมืองเพชรมักจะสร้างงานที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ดังนั้นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
ศิลปะถึงได้เรียกว่า เป็นสกุลช่างเมืองเพชร (Thanarotrungrueang, 2019) ศิลปะนั้นอยู่คู่กับประเทศ
ไทยมาช้านาน “งานช่างสิบหมู่” ถือเป็นประณีตศิลป์ที่มีลักษณะวิจิตรงดงามทรงคุณค่า เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีก็มีการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมดังกล่าว
จากรุ่นสืบรุ่น ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานศิลปะโบราณที่สืบทอดกันมา ร่วมทั้งช่างฝีมือที่มีเป็น
จ านวนมากในตัวเมืองจึงเกิดการขนานนามจ าเพาะ สกุลช่างเมืองเพชร นอกจากนั้น ประเพณีและ
ความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธายังคงตกทอดมาถึงยุคปัจจุบัน อาทิ ประเพณีวัวลาน เป็นต้น และยังมี
ความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยทรงด า กะเหรี่ยง มอญ ฯลฯ โดยปัจจุบันยังคง
อนุรักษ์และมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าร่วมอยู่ตามเทศกาล และโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น (The office of Phetchaburi Culture, 2002) โดยข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านี้ยังคงเก็บรักษารวบรวมข้อมูลโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์พัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย โดยการจัดท าแอปพลิเคชันฯ ครั้ง
นี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการน าเสนอรูปแบบข้อมูลท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมือง
พริบพรีโดยตรง ซึ่งจัดท าในรูปแบบของสื่อสามภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่มาจากรากฐานความเป็นท้องถิ่น ด้านมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเมืองพริบพรี ซึ่งเป็นการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีทางด้านการท่องเที่ยว
ออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมา
ยาวนานของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมฐานข้อมูล และเผยแพร่ให้กับเยาวชน นักศึกษาชาวจีน 
นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งที่จะด ารงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป เป็น
การปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 
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 1. ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 2. ปัญหาการขาดข้อมูล และการเข้าถึงยากในส่วนของข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะของจังหวัดเพชรบุรีคืออะไร 
 3. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี 
ในรูปแบบของฐานข้อมูล Firebase ในแอปพลิเคชันบนมือถอืจะออกมาในรูปแบบใหน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
 3. เพื่อส ารวจและประเมินระบบหลังการใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี  
ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 150 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่น  ๆ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non – Probability 
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 1.1 กลุ่มนักท่องเที่ยวในส่วนของการส ารวจแนวทางความต้องการข้อมูลและ 
การออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหมดจ านวน 
100 คน 
 1.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย จ านวน 50 คน  
 หมายเหตุ:  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยว
คนละชุดกับข้อ 1.1   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ
แบบประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  
   (1) แบบสอบถามแนวทางความต้องการข้อมูล และการออกแบบ 
แอปพลิเคชันฯ ของนักท่องเที่ยว (3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) โดยประกอบ
ด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
ประเมินต่อการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในส่วนของแนวทางการพัฒนาแอป
พลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย  โดยใน
ส่วนนี้เป็นค าถามที่เกี่ยวกับการออกแบบแอปพลิเคชัน เทคนิคการวางรูปแบบแอปพลิเคชัน  การ
แสดงข้อมูลกราฟิกต่าง ๆ บนฐานข้อมูล โดยแบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือค่าความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  และท าการวิเคราะห์ดัชนีความตรง
ตามเน้ือหาของแบบทดสอบ โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
   (2)  แบบประเมินคุณภาพหลังการใช้งานแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย (ฉบับร่าง) ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจัยได้แบ่งค าถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยว  ตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย (ฉบับร่าง) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ออกแบบแอปพลิเคชันด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านการออกแบบ อาทิ รูปแบบตัวอักษร การ เลือกใช้
สัญลักษณ์ (Icon) และรูปภาพ การใช้สี พื้นหลัง หน้าจอ การแสดงผลของหน้าจอ การใช้งาน ความ
ถูกต้องของข้อมูล ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ภาพและเนื้อหาที่คล้องจองกัน เป็นต้น และตอน
ที่ 3 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยแบบประเมินมีการหาค่าความสอดคล้อง        
(Index of Item Objective Congruence : IOC) น าค่ามาวิเคราะห์ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของ
แบบประเมิน โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
  2.2 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้แขนงต่าง ๆ ตลอดจน
นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบแอปพลิเคชันฯ และในส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์และข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูล สรุปผล และบรรยายเชิงพรรณนา  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งส าคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและการออกแบบ     
แอปพลิเคชัน ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการออกแบบแอปพลิเคชันจากนักท่องเที่ยว        
ที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน  
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่น ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน 
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียงและสมุดบันทึก  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 2 (May - August 2021) 

 

6 

  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ งานวิจัย วารสาร ต ารา บทความ 
เอกสาร   ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบประเมิน คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย เป็นแบบมาตราประมาณค่า ดังนี ้
 ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ผลการวิจัย 
 สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแยกอธิบายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ผลการรวบรวมข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี พบว่า จังหวัด
เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ในทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึง
การละเล่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างช้านาน ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านเมืองเพชร ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงพบเห็นกันในปัจจุบัน โดยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น จะคลอบคลุมถึง 
พิพิธภัณฑ์ สถานที่หรือแหล่งรวบรวมและจัดแสดงองค์ความรู้ ผลงาน ข้อมูลวิถีการด าเนินชีวิตและ
การแสดงออกของชาวเพชรบุรี ที่มีคุณค่า มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ โดยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี หมายถึง องค์
ความรู้ ผลงาน วิถีการด าเนินชีวิต หรือการแสดงออกที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น แสดง
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
 1 ) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง พิพิธภัณฑ์ สถานที่หรือแหล่งรวบรวมและจัด 
แสดงองค์ความรู้ ผลงาน ข้อมูลวิถีการด าเนินชีวิตและการแสดงออกของชาวเพชรบุรี ที่มีคุณค่า       
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ 
ประกอบด้วย 
 -  สวนตาลลุงถนอม  - มิวเซี่ยมเพชรบุร ี
 - พิพิธภัณฑ์วัดเกาะ  - พิพิธภัณฑ์วชิรปราสาทวัดเพชรพลี 
 - พิพิธภัณฑ์ปานถนอม  - พิพิธภัณฑ์กัลยาวุฒิกรฯ วัดเขากระจิว 
 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีร ี - ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  
 - ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี 
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 2 ) ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเพชร  หมายถึง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอัน  
ดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีและปัจจุบันยังคงอนุรักษ์และ     
มีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าร่วมอยู่ตามเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ  ประกอบด้วย  
 - งานประเพณีข้าวห่อกระเหรี่ยง - ประเพณีงานปีผีมด 
 - ประเพณีงานกระจาด    - ประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดเพชรบุรี  
 - ประเพณีใต้ดอกไม ้   - ประเพณีแห่สลากภัต  
 3 ) การละเล่นพื้นบ้าน  หมายถึง กิจกรรม มหรสพการแสดงต่างๆเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  เฉพาะถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่อาจจะทราบที่มาหรือไม่ทราบที่มา แต่ว่าได้รับการยอมรับ
จากสังคมท้องถิ่น และมีการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาโดยไม่ขาดสาย  ประกอบไปด้วย  
 - วัวเทียมเกวียน   - วัวลาน 
  - เพลงปรบไก่ขอฝน   - ละครชาตรี 
 4 ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
ความคิด ความเชื่อ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนการกระท าต่าง ๆ ที่เป็น
วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น ประกอบด้วย  
 -  วิถีตาลเมืองเพชร  -  งานสกุลช่างเมืองเพชร  -   การท านา เกลื อ
 -  หาบสลากภัต   -  พวงมโหตร  
 2. ผลการออกแบบและการสร้างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย สามารถแสดงได้ดังนี ้
 ผลการศึกษาแนวทางออกแบบแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทยตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว พบว่า   

1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบุรีโดยเฉพาะ 

2) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าข้อมูล
แอปพลิเคชันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี 

3) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการละเล่น และด้านประเพณ ี

4) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พระนครคีรี  

5) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านประเพณี 
ในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง   

6) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านการละเล่น 
ในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือการละเล่นวัวลาน วัวเทียมเกวียน 

7) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือ วิถีตาลเมืองเพชร 
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 ผลการสร้างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย  โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี แล้ว
ท าการออกแบบโดยเน้นไปที่กลุ่มของผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ (User Experience หรือ UX) ใช้งาน
แอปพลิเคชัน ฯ ประเภทอื่นบนมือถือมาบ้างแล้วในระดับหนึ่ง 
 หลักการออกแบบเน้นใช้เครื่องหมายในการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ไอคอน ใช้ความคุ้นเคย เข้าใจ
ง่ายและไม่ซับซ้อน เสมือนได้ใช้แอปพลิเคชัน ฯ ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว 
แอปพลิเคชัน ฯ และผู้ใช้ โดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อใช้สื่อสารทางข้อมูลทางสารสนเทศที่เรียบเรียงในลักษณะ
ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียชนิดภาพถ่าย การแสดงที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวได้ภายใน 
แอปพลิเคชัน โดยในกลุ่มเนื้อหาจะถูกจัดกลุ่มประเภทต่างที่จ าแนกได้สี่กลุ่มคือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชร และการละเล่นพื้นบ้าน 
 การเก็บข้อมูลส าหรับข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียชนิดภาพถ่ายจะถูก
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Firebase ซึ่งแบ่งโมดูลการท างานบน 
แอปพลิเคชันออกเป็น 4 โมดูล คือ โมดูลการเลือกประเภท (Category)  โมดูลการเลือกภาษา 
(Setting Language)  โมดูลรายการท่องเที่ยว (Travel List) และโมดูลแสดงรายละเอียด (Detail) 
 ในส่วนของการเข้าถึงพิกัดที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้การดึงข้อมูล
จากแอปพลิเคชัน Google Map เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ผู้ใช้สามารถเข้าไปดู
รายละเอียดของที่ตั้ง เส้นทางการเดินทาง และระยะเวลาของการเดินทางได้ง่ายขึ้น 
 ตัวอย่างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย   
 

 
 
ภาพที่ 1 การออกแบบแอปพลิเคชันท่องเที่ยวแยกตามเนื้อหาของภาษา 
 
 ภาพที่ 1 เป็นการก าหนดรูปแบบให้ผู้ใช้งานเลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยการออกแบบ
สามารถเขียนรปูแบบการใช้งานของผู้ใช้ได้ตามการท างาน 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
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ภาพที่ 2  โมดูลการเลือกประเภทและการเปลี่ยนภาษา 
 
 ภาพที่ 2 เป็นโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเลือกประเภทข้อมูล ภาษา โดยก าหนด
ไอคอนให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้แอปพลิเคชัน ท าการเลือกไอคอนอย่างใดอย่างหนึ่งบนหน้าจอ  
แอปพลิเคชันจะท าการอัพโหลดข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล Firestore (Cloud storage) ที่ได้ท า
การจัดเก็บไว้แล้ว 
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ภาพที่ 3  โมดูลรายการท่องเที่ยวตามการเลือกชุดภาษา 
 

 ภาพที่ 3  เป็นโมดูลแสดงรายละเอียด (Detail) การใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถเข้า
กดเลือกรายการที่ผู้ใช้สนใจจากรายการที่อยู่ในโมดูลรายการท่องเที่ยว (Travel List) 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
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ภาพที่ 4  การเช่ือมต่อกับการเดินทางจากแอปพลิเคชัน Google Map 

 
 ภาพที่ 4 เป็นส่วนของการเข้าถึงพิกัดที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ใช้สามารถเข้าไปดู
รายละเอียดของที่ตั้ง เส้นทางการเดินทาง และระยะเวลาของการเดินทางได้โดยดึงข้อมูลจาก Google 
Map โดยการกดปุ่มที่ตั้งที่แอปพลิเคชันได้ตั้งค่าไว้ให้ แอปพลิจูดจะท าการเชื่อมต่อกับ Google Map 
อัตโนมัติเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางกับการใช้งานกูเกิ้ลแมพ 
 3. ผลการประเมินของนักท่องเที่ยว หลังจากทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ  

   3.1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และเป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42  มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาด้วย 21 – 30 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 34 และ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา ได้แก่ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ โดยนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามเป็นชาวไทย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58  รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งได้แก่ จีน แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร ์ตามล าดับ 

3.2 ผลการประเมินของนักท่องเที่ยว หลังจากทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ มีผลการประเมินการใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.98, S.D. = 0.71) โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินตามล าดับที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันในโมดูล
ต่าง ๆ ด้านการแสดงข้อมูลและการประมวลผล และด้านการติดต้ัง  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวหลังทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ 
 

  
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินของนักท่องเที่ยวด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน

ในโมดูลต่าง ๆ  ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่แสดง ความยาวในการน าเสนอแต่ละเรื่อง การเลือกใช้สัญลักษณ์ 
รูปภาพ สี สื่อ ปุ่มเมนู การใช้รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรและภาษาที่ใช้ฯ อยู่ในระดับมาก  
(�̅�=4.02, S.D. = 0.67) ด้านการแสดงข้อมูล ความถูกต้อง ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลแอปพลิเคชันฯ มีความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.98, S.D. = 
0.71) และด้านการติดตั้งโปรแกรมฯ มีความสะดวกและใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.94, S.D. = 
0.71)  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถสรุปผลของการวิจัย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการออกแบบแอปพลิเคชันท่องเที่ยว : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี
ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย  สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป นิยมใช้โปรแกรมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบเชื่อมต่อแผน
ที่กูเกิ้ลเพื่อแสดงต าแหน่งสถานที่และรายละเอียดเส้นทางการเดินทาง ( Juanthawadee, 2014)  
ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้มีการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย อาทิ 
แอปพลิเคชัน ThaiTravel  แอปพลิเคชัน Tourism Thailand App และแอปพลิเคชัน Thailand 
Travel Guide เป็นต้น ผู้วิจัยพบว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้จะน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีเป็นลักษณะภาพรวม แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันฯ  
ที่เป็นของการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะ ดังนั้น การจัดท าแอปพลิเคชันฯ นี้จะเป็น  
แอปพลิเคชันที่เป็นการน าเสนอรูปแบบข้อมูลท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี
โดยตรง ซึ่งจัดท าในรูปแบบของสื่อสามภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น  
โดยนักท่องเที่ยวต้องการให้แอปพลิเคชันฯ นี้เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ ส าคัญ
อย่างน่าสนใจและครบถ้วน Noymahawat & Longpradit (2016) กล่าวว่าการจัดท าแอปพลิเคชันฯ 
เฉพาะเจาะจงพื้นที่ เป็นการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริง และได้ผลการท างานอย่างสมบูรณ์มากกว่า
การใช้แอปพลิเคชันแบบทั่วไป โดยผลการประมวลข้อมูลมีความสมบูรณ์กว่าแอปพลิเคชันที่ใช้
โดยทั่วไป   

เกณฑ์การประเมินแอปพลิเคชันฯ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล/
ระดับ 

ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันในโมดูลต่างๆ 4.02 0.67 มาก 
ด้านการแสดงข้อมูลและการประมวลผล 3.98 0.71 มาก 
ด้านการติดตั้งโปรแกรมฯ  3.94 0.79 มาก 
รวม  3.98 0.71 มาก 
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 2. การพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากที่ผู้วิจัยได้จัดท าและพัฒนาคู่มือ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานสกุลช่างเมืองเพชร ฉบับจีน - อังกฤษ – ไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะวัฒนธรรม การละเล่นและ
ประเพณีเมืองเพชร และท าการออกแบบโดยเน้นไปที่กลุ่มของผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ (User 
Experience หรือ UX) ซึ่งหลักการออกแบบเน้นใช้เครื่องหมายในการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ไอคอน  
ใช้ความคุ้นเคย เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เสมือนได้ใช้แอปพลิเคชันทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแอปพลิเคชันและผู้ใช้ โดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลทาง
สารสนเทศที่เรียบเรียงในลักษณะข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียชนิดภาพถ่าย การแสดง
ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวได้ภายในแอปพลิเคชันฯ โดยในกลุ่มเนื้อหายังคงเน้นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แต่เจาะลึกการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด 
และท าการจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชร และการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการน าเอาองค์ความรู้ที่มาจาก
รากฐานความเป็นท้องถิ่นถ่ายทอดลงบนนวัตกรรม เทคโนโลยีฐานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนอ านวยความสะดวก
เฉพาะด้านแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่มีความสนใจ ตลอดจนผู้ประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น ให้อนุรักษ์ สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป    
  3.  ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมือง
พริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย ในครั้งนี้พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ด้านการออกแบบแอปพลิ เคชันในโมดูลต่า ง ๆ มากที่สุด  
โดยนักท่องเที่ยวได้ให้คะแนนในส่วนของการแสดงข้อมูลฯมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   ความ
รวดเร็วของแอปพลิเคชันฯ ในการประมวลผลข้อมูล อีกทั้งปุ่มเมนูสื่อความหมายชัดเจน และง่ายต่อ
การใช้ เมื่อแอปพลิเคชันฯ สามารถตอบสนองความต้องการในการค้นหาข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว  
ซึ่งแตกต่างจากการค้นหาข้อมูลที่นักท่องเที่ยวเคยใช้ จะเห็นได้ว่าความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hohum & Rangsri (2013) ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้ในการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติในประเทศไทย การประเมินผลการใช้งาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของการใช้งานอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก และ Juanthawadee (2014) ได้พัฒนาโปรแกรมแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมฯ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pulsawat & Kulkitcharuean (2016) ซึ่ง
ท าการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือส าหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
เพื่อให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจส่วนของประสาทหินพนมรุ้งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพ 
แอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย ในครั้งนี้
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ประสบความส าเร็จในด้านการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนปัจจุบัน ซึ่งให้ความส าคัญและใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้  
  1.1 ด้านการคัดเลือกข้อมูลของทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพริบพรี มีความล าบากพอสมควร เพราะจากข้อจ ากัดบางอย่าง ท าให้
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบางจุดไม่สามารถเข้าถึงได้ บางแหล่งท่องเที่ยวฯมีการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไม่สะดวกต่อการเข้าชมของนักท่องเที่ยว หรืออย่างเช่น งานประเพณีและ
การละเล่นบางประเภท มีการจ ากัดพื้นที่และช่วงเวลา โอกาสในการจัดกิจกรรม ไม่ ได้มีก าหนดการ
และวันเวลาที่แน่นอน ฉะนั้นจึงต้องสร้างกรอบ ค านิยาม และขอบเขตของการคัดเลือกให้รอบคอบ
มากขึ้น เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูล 
  1.2 ควรพิจารณาเพิ่มเติม ข้อมูลที่พักและโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรีใส่ลงไปใน 
แอปพลิเคชันด้วย เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการพัฒนา หรือขยายแอปพลิเคชัน (Application) ทางด้านอื่น ๆ ให้
ครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาของผู้วิจัยครั้งนี้ พบว่า ในการพัฒนาแอปพลิเคชันควรค านึงการแสดงข้อมูลควร
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม ตลอดจน
การออกแบบหน้าจอ การเลือกใช้สัญลักษณ์และรูปภาพ ฯลฯ  
  2.2 ควรศึกษาวิจัย (Application) ทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพริบพรี (ฉบับร่าง) กรณีศึกษา การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติเฉกเช่นกับการท่องเที่ยวไปเรียนรู้ไป 
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