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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงควิจัยเพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาค

ตะวันตก 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก 

ไดแบงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมในภูมิภาคตะวันตกมีทัง้หมด 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุร ี

และประจวบคีรีขันธ โดยแยกตามประเภทมีทั้งหมด 13 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศ ประวัติศาสตร ธรรมชาติ นันทนาการ นํ้าพุรอน 

วัฒนธรรม หาด นํ้าตก ถ้ํา เกาะ แกง อาหาร และที่พัก โดยจากการสํารวจสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมใน 5 จังหวัดน้ีมีสถานที่

ยอดนิยมรวมทั้งส้ิน 539 แหง แยกเปนจังหวัดตาก 99 แหง จังหวัดกาญจนบุรี 115 แหง จังหวัดราชบุรี 123 แหง จังหวัด

เพชรบุรี 93 แหง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 109 แหง ในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมระบบจะถูกพัฒนาขึ้น โดยใช

โปรแกรม EditPlus ดวยภาษา PHP HTML ระบบการจัดการฐานขอมูลดวย MYSQL รวมกับ Google map API เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับผูที่สนใจหรือผูที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภมิูภาคตะวันตก 

ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว

ยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก จากผูใชจํานวน 25 คน พบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.20 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 

 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ  ฐานขอมูล  สถานที่ทองเที่ยว  ภูมิภาคตะวันตก 
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Abstract 

 

This research aims to: 1) to develop the Information system for recommending popular tourist 

attraction in Thailand western region. 2) Study the satisfaction of using the Information system for 

recommending popular tourist attraction in Thailand western region. The data were used in this research 

are the popular tourist attractions in the western region; Tak Province, Kanchanaburi Province, Ratchaburi 

Province, Phetchaburi Province and Prachuap Khiri Khan Province. The popular tourist attractions in the 

western region were grouped into 13 types compose of ecosystems, natural history, recreation, hot 

springs, culture, beaches, waterfalls, caves, islands, food and accommodation. The 539 most popular 

destinations were surveyed in this research; 99 places in Tak, 115 places in Kanchanaburi, 123 places in 

Ratchaburi, 93 places in Phetchaburi, and 109 places in Prachuap Khiri Khan. The processes of developing 

the program were developed using MYSQL database management system, EditPlus program, PHP, and 

Google map API. The Information system for recommending popular tourist attraction in Thailand western 

region was developed to facilitate peoples who are interested or who come to use the system for 

recommendation most popular tourist destinations in the western region. The satisfactory of 25 users 

were collected. The results are good with average score 4.20 and standard deviation 0.20.        

    

Keywords: information system, database, tourist destination, western region 
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1. บทนํา  

 

ปจจุบันการทองเที่ยวมีบทบาทความสําคัญที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจตอประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะเน่ืองจาก

จะเปนการสรางรายไดของการคาประเภทบริการแลวยังทําใหเกิดธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอีกมากมาย เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร 

ของที่ระลึก เปนตน ซ่ึงการทองเที่ยวน้ันไมไดหมายถึงเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนาน

เทาน้ัน แตการเดินทางเพื่อเปนการศึกษาหาความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมหรือพิพิธภัณฑประวัติศาสตรก็นับวาเปนการทองเที่ยว

ทั้งส้ิน ฉะน้ันปรากฏการณเก่ียวกับการทองเที่ยวในปจจุบันจึงเปนปจจัยใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูเรื่อย ๆ ถือวาเปนธุรกิจ

ที่สําคัญที่สุดในโลก ซ่ึงนักทองเที่ยวในปจจุบันนิยมวางแผนการเดินทางลวงหนาโดยการคนหาขอมูลการทองเที่ยวและการเดิน

ทางผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสามารถชวยในการวางแผนการเดินทาง เชน ขอมูล

รายละเอียดสถานที่ทองเที่ยวพอสังเขป การเดินทาง กิจกรรมการทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก และรานอาหารใกลเคียง เปนตน 

เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจและความสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังชวยในการเดินทางสามารถใชเวลาไปกับการทองเที่ยวได

อยางคุมคาที่สุดประหยัดเวลา 

ภูมิภาคตะวันตกประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปน

ภูมิภาคที่มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมาก โดยสามารถแยกประเภทไดทั้งหมด 13 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศ ประวัติศาสตร 

ธรรมชาติ นันทนาการ นํ้าพุรอน วัฒนธรรม หาด นํ้าตก ถ้ํา เกาะ แกง อาหาร และที่พัก โดยจากการสํารวจสถานที่ทองเที่ยว

ยอดนิยมใน 5 จังหวัดน้ีมีสถานที่ยอดนิยมรวมทั้งส้ิน 539 แหง แยกเปนจังหวัดตาก 99 แหง จังหวัดกาญจนบุร ี 115 แหง 

จังหวัดราชบุรี 123 แหง จังหวัดเพชรบุรี 93 แหง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 109 แหง ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวไดมีการรวบรวม

ขอมูลของเว็บไซตไวเพียงบางสวนเทาน้ัน และยังไมมีเว็บไซตไหนที่ทําการรวมรวมขอมูลและแบงประเภทขอมูลของภูมิภาค

ตะวันตกไวที่เดียวกัน 

ดังน้ันระบบแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจึงเปนเปาหมายของแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยว ผูจัดทําจึงได

นําเสนอการสรางระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายประเภทที่นาสนใจในภูมิภาคตะวันตกน้ีเพื่อเปน

ประโยชนในการเผยแพรสถานที่ที่นาสนใจตาง ๆ ใหเปนที่รูจักสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมเคยรูจักสถานที่ตาง ๆในภูมิภาค

ตะวันตกน้ีและพัฒนารูปแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมตามความตองการของผูใช

โดยใหมีการแยกประเภทขอมูลของสถานที่เที่ยวใหดูเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อที่จะไดเปนประโยชนในการใชงานงายขึ้นเพื่อ

เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วสําหรับนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจไดเขามาใชงานระบบ 

 

2. วัตถุประสงค 

 

2.1 เพื่อออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก  

2.2 เพื่อศึกษาความพอใจในการใชงานระบบระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาค

ตะวันตก  

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ณรงค พลีรักษ [1] ไดศึกษาเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวชุมชน สํารวจพฤติกรรมของ นักทองเที ่ยวเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวชุมชน และจัดทํา Web Map Services เพื่อเผยแพรขอมูลการ ทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
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ตราด โดยการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และระบบกําหนดตําแหนง

บนโลก จากการสํารวจพบวาใน 4 จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวชุมชนรวมทั้งส้ิน 132 แหง จําแนกเปนจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

และตราด เทากับ 57, 28, 25 และ 22 แหง ตามลําดับ จากการประเมินความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนของ

แตละจังหวัด มีแหลง ทองเที่ยวชุมชนทั้งส้ิน 25 แหงที่มีคะแนนนอยกวา 18 คะแนน อยูในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ 

ตราด เทากับ 17, 2, 1 และ 5 แหง ตามลําดับ สวนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีคาคะแนนสูงที่สุด ไดแก นํ้าตก ชันตาเถร อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทากับ 32 คะแนน รองลงมา คือ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบ เอ้ือง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เทากับ 

31 คะแนน และวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และวัดเขาแกว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

เทากับ 30 คะแนน 

ชาญณรงค แกวกระจาง [2] ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ มี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ใหมีคุณภาพอยูในเกณฑดีขึ้นไป และเพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ทาน และผูเขาชมเว็บไซตที่ทําแบบทดสอบถามความพึงพอใจออนไลนจนเสร็จสมบูรณจํานวน 35 คน 

โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากกการวิเคราะหขอมูล

พบวา เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชียวชาญ ดานเน้ือหาโดยรวมอยูใน

ระดับดีมาก และดานส่ือโดยรวมอยูในระดับดี 

จิรพรรณ เล่ียนพานิช [3] ไดศึกษาเก่ียวกับเว็บไซตบริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอม โดยการพัฒนาเว็บไซต

บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมเปน เว็บไซตที่จัดทําขึ้น เพื่อใหบริการขอมูลสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก รานอาหาร 

สถานที่ราชการ รวมถึงแผนที่การ เดินทางในการเลือกใชเสนทางที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเว็บไซตบริการขอมูล

การทองเที่ยวอําเภอขนอม ซ่ึงเปนทางเลือกอีกชองทางหน่ึงในการเพิ่มความสะดวกให นักทองเที่ยวที่ตองการขอมูลการ

ทองเที่ยวของอําเภอขนอม ซ่ึงในสวนของผูใชงานระบบ สามารถดูรายละเอียดสถานที่ ทองเที่ยวได สามารถคนหาเสนทางจาก

แผนที่โดยกําหนด ขอมูลการคนหาได จากจุดเริ่มตนการเดินทางและจุดหมาย ปลายทาง ในขณะเดียวกันเว็บไซตที่จัดทําขึ้นยัง

มีประโยชน ตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมีเว็บไซต บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมแบบครบวงจร

และ นักทองเที่ยวสามารถเลือกเสนทางการเดินทางจากเว็บไซต บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมไดนอกจากน้ียังเปน 

การสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศดวย 

 วิวัฑฒน สมตน [4] ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน นิสิต บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูสนใจที่เขาชมเว็บไซต ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 135 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย และแบบ

ประเมินความพึงพอใจเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ 

พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และจาก

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และผูใชมีความพึงพอใจตอเว็บไซตประชาสัมพันธอยูในระดับดีมาก 

ชัยวัฒน สมศรี [5] ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดของผูประกอบการ โรงแรมรมไม

กรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูประกอบการ เจาหนาที่ธุรการ 

ผูใชบริการ หองพัก นักทองเที่ยวในการใชเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด และพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด 

ของผูประกอบการ โรงแรมรมไมกรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง คือ เจาของสถานประกอบการ โรงแรม

รมไมกรีนพารค เจาหนาที่ธุรการ ผูใชบริการหองพัก นักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญการประเมินระบบ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา 
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โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม รวมถึงระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และใช โปรแกรม PHP เปนเครื่องมือที่ใชในการ

พัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาเว็บไซตน้ีเปนไปตามความตองการของผูประกอบการ เจาหนาที่ธุรการ ผูใชบริการ

หองพักหรือนักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญการประเมินระบบ สามารถเพิ่มชองทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซตและ

เฟสบุค สงผลใหสวนแบงทางการตลาดของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

ผูวิจัยไดนําเอาหลักการแนวคิดของทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มา

ใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี 

1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) ผูวิจัยไดเริ่มจากการศึกษาความตองการและปญหาของระบบเดิม จากน้ัน

ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น กําหนดขอบเขต กลุมประชากรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา และได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ขั้นตอนน้ีเปนการกําหนดปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบ

และการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสียคาใชจายและ เวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม  

3. วิเคราะห (Analysis) เขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของ

หนวยงานน้ัน ในกรณีน้ีจะเปนการออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร จึงตองทําการเก็บที่มีอยู ไดแก 

ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ เอกสารที่มีอยู

ไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตาง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ  

4. ออกแบบ (Design) เม่ือไดขอมูลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 แลว ขั้นตอนน้ีจะเปนการออกแบบระบบ ซ่ึงผลลัพธ

ที่ไดในขั้นตอนน้ี คือ DFD และ ER-Diagram พจนานุกรมฐานขอมูล 

5. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus, PHP, HTML เพื่อใชงานรวมกับ

ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL 

6. การปรับเปล่ียน (Conversion) เปนขั้นตอนของการติดตั้งและใชงานระบบหากระบบมีขอผิดพลาดตองดําเนินการ

แกไขปรับปรุงใหถูกตองตามความตองการทันท ี

7. บํารุงรักษา (Maintenance) เม่ือทําการติดตั้งโปรแกรมไปแลวยังมีความจําเปนตองดูแลระบบ ปองกันกรณีมี

ขอผิดพลาดเกิดขึ้น 

 

5. ผลการดําเนินงาน  

 

 5.1 ผลการออกแบบระบบ  

 ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
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รูปที่ 1 แผนภําพ Data Flow Diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศ 

สําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก 

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพ E-R Diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก 

 

 5.2 ผลการพัฒนาโปรแกรม 

 ผลการพัฒนาโปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดได โดยเริ่มจากการเขาสูของ admin เพื่อที่จะเก็บขอมูลสถานที่

ทองเที่ยว ดังแสดงไดจากรูปที ่3 - 7 
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รูปที่ 3 เขาสูระบบ 

 

 
 

รูปที่ 4 ลบขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 
 

 
 

รูปที่ 5 เมนูประเภทสถานที่ทองเที่ยว 13 ประเภท 
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รูปที่ 6 แสดงเมนูจังหวัด อําเภอ กราฟ พิกัดของสถานที่ทองเที่ยว  
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รูปที่ 7 แสดงรายชื่อ พิกัด รูปภาพ รายละเอียดตาง ๆ ของสถานที่ทองเที่ยว  

 

5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบจะทําโดยการวิเคราะหหาคาสถิติคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และทําการแปลความหมาย คาสถิติ เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผูใชงานจํานวน 25 คน ดัง

แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 1) การนําเขาสูระบบคาเฉล่ียอยูที่ 4.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.577 ประสิทธิภาพอยูในระดับ มากที่สุด 2) การประเมินผลหนวยประมวลผล คาเฉล่ียอยูที่ 3.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.577 ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 3) การแสดงผลลัพธคาเฉล่ียอยูที่ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577 

ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 4) การประเมินผลการจัดเก็บขอมูลคาเฉล่ียอยูที่ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577 

ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 5) การประเมินผลขั้นตอนการทํางาน คาเฉล่ียอยูที่ 4.00 ประสิทธิภาพอยูในระดับ 1.00 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 มาก จากผลการประเมินแสดงวา ประสิทธิภาพของระบบมีคุณภาพอยูใน

ระดับมาก 

 

6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานไดดังตอไปน้ี 

6.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหารายละเอียดขอมูลไดอยางถูกตอง 

6.1.2 สามารถทําใหเว็บไซตใชงานไดอยางงาย เจาะจง รวดเร็ว อํานวยความสะดวก ไมซับซอน เปนปจจุบันใหมาก

ที่สุด และมีประสิทธิภาพในการใชงาน  

6.1.3 ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก โดยใชแบบสอบถามพบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 

6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1 ผูพัฒนาควรเพิ่มเติมขอมูลหรือเพิ่มหัวขอในการใชงานเพื่อเปนการพัฒนาของระบบที่ดียิ่งขึ้น 

6.2.2 ผูพัฒนาควรที่จะศึกษาหาขอมูลและทําการพัฒนาเว็บไซตโดยใหขอมูลที่เปนปจจุบันใหมากที่สุด 

6.2.3 ผูพัฒนาควรจะออกแบบเว็บไซตใหมีการใชงานไดอยางงาย ไมซับซอน เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูที่เขามา

ใชงาน 
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7. เอกสารอางอิง 

 

จิรพรรณ เล่ียนพานิช, (2558), เว็บไซตบริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอม, สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร .ศรีวิชัย.  

ชัยวัฒน สมศรี และธนกร นอยทองเล็ก (2558), การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดของผูประกอบการ โรงแรม

รมไมกรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5, 

ภูเก็ต.  

ชาญณรงค แกวกระจาง,(2555), การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่, สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณรงค พลีรักษ, (2557), โครงการการจัดการการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด, คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิวัฑฒน สมตน, (2557), การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




