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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็ น
เครื่ องมือสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี โดยแบ่งการทางานเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เว็บไซต์บริ หารจัดการ
ข้อมูลการท่องเที่ ยวราชบุรี เป็ นระบบฐานข้อมูลสาหรับผูด้ ูแลระบบจัดการข้อมูลให้มีเนื้ อหาที่ ทนั สมัย และ
เชื่ อมโยงข้อมูลกับส่ วนของแอปพลิเคชัน และ 2) แอปพลิเคชัน Tour Ratchaburi ทางานบนระบบปฏิ บตั ิการ
แอนดรอยด์ โดยแสดงข้อมู ลการท่ องเที่ ยวในจังหวัดราชบุ รีแบบครบวงจร ได้แก่ สถานที่ ท่ อ งเที่ ยว ที่ พ กั
ร้านอาหาร แหล่งซื้ อของฝาก ข่าวสารและกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว สามารถค้นหาเส้นทางและนาทางผูใ้ ช้ให้
สามารถเดิ นทางไปยังสถานที่ ต่างๆ ได้ตามความต้องการผ่าน Google Map และแนะนาสถานที่ ใกล้เคี ยงกับ
สถานที่ที่คน้ หาได้ ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ พบว่า ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.23, S.D. = 0.50) โดยผูใ้ ช้ร้อยละ 92 มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อประสิ ทธิภาพของระบบในระดับสูง
คาสาคัญ: ระบบนาทางการท่องเที่ยว ราชบุรี ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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Abstract

The purpose of this research was to design and develop a smartphone-based tourism navigation
system in Ratchaburi province as a tool to support tourism in Ratchaburi province. The tourism navigation
system in Ratchaburi province are divided into two parts: 1) Data Management System: back-end of the
application has a database on a website for data management services. The database is the source of Ratchaburi
province tourism information that connects to the application. 2) Tour Ratchaburi application: offers extensive
tourist information in Ratchaburi province, including leisure attractions, restaurants, shopping places and
souvenirs, news and tourism events in Ratchaburi province.The users can use in finding accommodations and
tourist services. It also connects to Google Maps to guide tourists to various locations as their desires. The
results of the performance evaluation of the tourism navigation system showed that the satisfaction of users
who took an official tour using the application at the high level ( X = 4.23, S.D. = 0.50). 92% of the users were
satisfied with the performance of Smartphone-based tourism navigation system in Ratchaburi province.
Keywords: Tourism Navigation System, Ratchaburi Province, Android Platform.

บทนา

จังหวัด ราชบุ รีมีจุดเด่ น ในด้านศิ ลปะ ประเพณี วัฒ นธรรม ตลอดจนความสัม พัน ธ์ด้านชนเผ่า ซึ่ ง
ประกอบด้วยเชื้ อสาย 8 ชนเผ่า จึ งเป็ นทุ นทางสังคมที่ จะส่ งเสริ มการพัฒนาด้านการท่ องเที่ ยว อี กทั้งจังหวัด
ราชบุ รีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวที่ สาคัญ คื อ การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน์ การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม และ
วิถี ชี วิต ชุมชน ด้วยความอุดมสมบู รณ์ ของธรรมชาติ และระยะทางที่ ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลให้
จังหวัดราชบุรีได้รับความนิ ยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีนกั ท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นแนวโน้มที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี [1] จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
การเปิ ดเสรี บริ การด้านการท่องเที่ ยว ซึ่ งรวมถึงธุ รกิ จท่องเที่ ยวและบริ การที่ เกี่ ยวเนื่ องภายใต้กรอบอาเซี ยนมี
แนวโน้ม การแข่ งขัน ของเพื่ อ นบ้านในกลุ่ม อาเซี ยนเพิ่ มมากขึ้ น ผูป้ ระกอบการไทยควรเร่ งปรั บ ตัวโดยใช้
ประโยชน์ จ ากการเป็ นอาเซี ยนปรั บ กลยุท ธ์ท างธุ รกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ส่ วนแบ่ งตลาด หนึ่ งในกลยุท ธ์ ที่ ส าคัญ คื อ
เทคโนโลยี ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับลักษณะ
ของอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในศตวรรษที่ 21 คื อ การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่ วยอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว [2-3] นอกจากนี้ ควรมีการจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวหรื อ ห่ วงโซ่ อุปทานด้านการท่องเที่ ยว
(Tourism Supply Chain) อย่างครบองค์ประกอบ เริ่ มตั้งแต่การวางแผนการท่องเที่ ยว การติดต่อโรงแรมที่ พกั
การจองตัว๋ เครื่ องบิน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ที่ใช้ในการเดินทาง ให้เป็ นไป
อย่างราบรื่ นตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว [4] ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน
ได้แก่ 1) การขนส่ง 2) ที่พกั 3) สิ่ งดึงดูดใจ กิจกรรม และสิ่ งอานวยความสะดวก และ 5) การขาย [5]
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การวิจยั ในครั้งนี้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริ มและ
บริ การข้อมูลการท่องเที่ ยวในจังหวัดราชบุรี และใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นการท่ องเที่ ยวของจังหวัดราชบุ รี
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) [6] เป็ นกระบวนการในการวิเคราะห์
ออกแบบและสร้ างระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น ตอน ได้แก่ การวางแผนระบบ (Systems
Planning) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design) การพัฒนาและติดตั้ง
ระบบ (Systems Implementation) และการดูแลและรักษาระบบ (Systems Support and Security) ซึ่ งระบบแบ่ง
การทางานเป็ น 2 ส่ วน คือ เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวราชบุรี เป็ นระบบฐานข้อมูลสาหรับผูด้ ูแล
ระบบจัดการข้อมูลให้มีเนื้ อหาที่ ทันสมัย และ แอปพลิ เคชัน Tour Ratchaburi แสดงข้อมูล การท่ องเที่ ยวใน
จังหวัดราชบุรีแบบครบวงจร ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ร้านอาหาร แหล่งซื้ อของฝาก ข่าวสารและกิจกรรม
การท่องเที่ยว สามารถค้นหาเส้นทางและนาทางผูใ้ ช้ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการผ่าน
Google Map แนะนาสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ปัจจุบนั เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ในการตัดสิ นใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียงตามความต้องการของผูใ้ ช้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันสามารถแสดงคาศัพท์เบื้องต้น
ในกลุ่มท่องเที่ ยวของแต่ละประเทศในอาเซี ยน สาหรับผูป้ ระกอบการในจังหวัดใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
เบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวเพื่อเตรี ยมพร้อมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ปั จจุบนั มีผพู ้ ฒั นาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ การ
ให้บริ การข้อมูลการท่องเที่ยวและวางแผนเส้นทางการเดินทางผ่านแผนที่กูเกิ้ล (Google Map) และเทคโนโลยี
การรู ้จาภาพ (Image Recognition) โดยอาศัยฟังก์ชนั การทางานของ GPS บนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนและคิวอาร์
โค้ด (QR Code) สาหรับนักท่องเที่ยวที่ เดิ นทางมาท่องเที่ยวโบราณสถาน ที่ เมืองนิ วไทเป ประเทศไต้หวัน [7]
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับสมาร์ ทโฟนเพื่อพัฒนาการแนะนานักท่องเที่ ยวด้วยตนเอง ณ เมืองเว้ ประเทศ
เวียดนาม สาหรับใช้เป็ นช่องทางในการให้ขอ้ มูลการเดินทางท่ องเที่ ยว โดยมีระบบการสแกน QR Code เพื่อ
เข้าถึงเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวและสามารถแชร์ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวบนสื่ อสังคมออนไลน์ได้ [8]
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Traveling เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาเที่ ยวประเทศ
อินโดนี เซี ย โดยการสแกนรู ปภาพสถานที่ ท่องเที่ ยวเพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยว ข้อมูลกิ จกรรม สถานี
ตารวจที่ และโรงพยาบาล ที่ใกล้เคียงกับสถานที่ปัจจุบนั โดยอาศัยฟังก์ชนั การทางานของ Google Cloud Vision
Application Program Interface (API) เพื่อจดจาและเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ ยว [9] การพัฒนาแอปพลิเคชัน
Visit Samosir สาหรับแนะนาการท่องเที่ยวเกาะ Samosir Island ประเทศอินโดนี เซี ย โดยสามารถแชร์ขอ้ มูลบน
สื่ อสังคมออนไลน์ได้ [10] การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวท้องถิ่นและแนะนานักท่องเที่ยว
ให้ไปยังเว็บไซต์ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเน้นความสนใจไปที่การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านและ
การแนะน าเส้น ทางในเขตลาดชัน เพื่ อ กระตุ ้น ให้ เกิ ด การออกก าลังกาย [11] การพัฒ นาระบบน าทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านดาวเทียมบอกพิกดั โดยใช้ Google Map ระบุตาแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวร่ วมกับ
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GPS บนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน ช่วยหาตาแหน่ งของนักท่องเที่ ยวและนาทางไปยังสถานที่ท่องเที่ ยวที่ ตอ้ งการ
และแสดงประวัติความเป็ นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นในรู ปของเสี ยง [12] เป็ นต้น
เมื่อเที ยบกับงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอระบบบริ การข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชันผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Map ในการอานวยความสะดวกให้แก่ ผูใ้ ช้ในการเข้าถึ ง
ข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยว และทาให้ผูใ้ ช้สามารถวางแผนการเดิ นทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ ยวที่
สนใจด้วยตัว เอง โดยสามารถแนะน าสถานที่ ใกล้เคี ย งกับ สถานที่ ปั จ จุ บัน ได้แ ก่ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ พ ัก
ร้านอาหาร และ แหล่งซื้ อของฝาก เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ในการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวในบริ เวณ
ใกล้เคียงตามความต้องการ [1] แต่ยงั ไม่มีระบบการสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมูล [6-7] การแสดงผลข้อมูล
สถานที่ ท่องเที่ยวในรู ปแบบเสี ยง [8] และการแชร์ ขอ้ มูลบนสื่ อสังคมออนไลน์ [2, 7] แต่มีส่วนที่แตกต่างจาก
งานวิจ ัยดังกล่ าว คื อ มี ก ารแสดงค าศัพ ท์ เบื้ อ งต้น ในกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะประเทศในอาเซี ย น สาหรั บ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว และมีระบบบริ หารจัดการข้อมูล
การท่องเที่ยวราชบุรี เป็ นระบบฐานข้อมูลที่ดูแลข้อมูลโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ดังนั้น ข้อมูลจึง
มีความทันสมัย เป็ นปั จจุบัน และเชื่ อถือได้ และจากการศึ กษาแอปพลิเคชันแนะนาการท่ องเที่ ยวในจังหวัด
ราชบุรีบน Google Paly พบว่ามีแอปพลิเคชันที่ นาเสนอข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยวจังหวัดราชบุรี ได้แก่ สวนผึ้ง
D+Plus Guide แนะน าที่ พ กั สถานที่ ท่ องเที่ ยว และร้ านอาหาร ในอาเภอสวนผึ้ง Get Ratchaburi Go แนะน า
ข้อมูลที่พกั ในจังหวัดราชบุรี RatchaburiInfo ให้บริ การข้อมูลสถานี ตารวจ โรงพยาบาล ห้างสรรพสิ นค้า และ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี และ Western Thailand แนะนาการท่องเที่ยว ที่พกั และร้านอาหารในจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งทั้งสี่ แอปพลิเคชันมีระบบนาทางผ่าน Google Map แต่ยงั ไม่
มีฟังชันการแนะนาสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ปัจจุบนั และการให้ขอ้ มูลข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัดราชบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม เป้ าหมายในการวิจ ัย ได้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาเที่ ยวจังหวัด ราชบุ รี บุ ค ลากรของการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด ราชบุ รี และผู ้ป ระกอบการในจังหวัด ราชบุ รี โดยกลุ่ ม ตัว อย่างในการวิจัย คื อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาเที่ ย วจัง หวัด ราชบุ รี บุ ค ลากรของการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด ราชบุ รี และ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดราชบุรี ที่อาสาสมัครด้วยความเต็มใจ (Volunteer Sampling) จานวน 106 คน
ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้ วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล ด้านละ
3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ระบบนาทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบนาทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
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วิธีดาเนินการวิจยั
1. ระบบนาทางการท่ องเทีย่ วของจังหวัดราชบุรี การออกแบบและพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดราชบุรี ใช้กระบวนการ SDLC [6] ซึ่งมีข้ นั ตอนและรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
การวางแผน

การวิเคราะห์

ระบบนาทางการท่ องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดราชบุรี
แอปพลิเคชัน
Tour Ratchaburi

Online Database

การออกแบบ
การพัฒนาและติดตั้ง
การดูแลและรักษา

เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวราชบุรี

ผูใ้ ช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
1) การวางแผนระบบ ศึกษาความเป็ นไปได้โดยการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง กาหนดความต้องการ
และองค์ประกอบในการพัฒนาระบบ โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ ยวของจังหวัด
ราชบุ รี เพื่ อส่ งเสริ ม และบริ ก ารข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ยวในจังหวัด ราชบุ รี และใช้เป็ นเครื่ องมื อ สนับ สนุ น การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดราชบุรี บุคลากรของการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี และผูป้ ระกอบการในจังหวัดราชบุรี
2) การวิเคราะห์ ระบบ ผูว้ ิจัยได้จ ัดการสนทนากลุ่มเพื่ อรั บทราบความต้องการและข้อเสนอแนะ
แนวทาง รู ป แบบ รายละเอี ยดของข้อมู ลเกี่ ยวกับ ห่ วงโซ่ อุ ป ทานด้านการท่ องเที่ ยวของจังหวัด ราชบุ รี จาก
บุคลากรของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ตัวแทนประชาชน และผูป้ ระกอบการในจังหวัดราชบุรีเพื่อ
เป็ นตัวแทนของคนทุ กกลุ่ม จานวน 10 คน ได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง ร่ วมกับการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ภาคสนามจากแหล่งปฐมภูมิ แล้วนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดราชบุรี
3) การออกแบบระบบ เป็ นการออกแบบส่ ว นติ ดต่ อ กับ ผูใ้ ช้ (User Interfaces Design) ได้แก่ การ
แสดงผลบนจอภาพแอปพลิ เคชัน (Screen Format) ส่ วนน าเข้าข้อ มูล (Input Interface) ส่ วนแสดงผลข้อ มู ล
(Output Interface) การจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ พื้นหลัง และรู ปแบบตัวอักษร โดยเน้นการออกแบบที่ง่ายต่อ
การใช้ง าน และมี สีสั น สดใส การออกแบบรายละเอี ยดของเนื้ อ หา (Content) ที่ จ ะปรากฏอยู่ในระบบ ซึ่ ง
บุคลากรของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีช่วยให้คาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของข้อมูลในการจัดทา
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4) การพัฒนาและติดตั้งระบบ เป็ นการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ นาระบบที่พฒั นามาทดสอบ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมัน่ ใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ พร้อมที่ จะนาไปติดตั้งเพื่อใช้งานบน
สถานการณ์จริ ง
4.1) การพัฒนาระบบ เป็ นการเขี ยนโปรแกรมตามที่ ได้ออกแบบ โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วย
ภาษา JAVA บนโปรแกรม Eclipse พัฒ นาเว็บ ไซต์ด้วยภาษา PHP ร่ วมกับ ระบบจัดการฐานข้อมู ล MySQL
หลังจากพัฒนาระบบเสร็ จแล้วทาการทดสอบการทางานเบื้องต้น โดยการนาระบบที่พฒั นาเสร็ จแล้วมาทาการ
ทดสอบแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชนั การทางานของระบบ ซึ่ งพิจารณาจากความถูกต้องของข้อมูล
น าเข้ า และผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ โดยประเมิ น 3 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นการตอบสนองต่ อ การใช้ ง านระบบ (System
Requirements Test) ด้านการท าได้ต ามฟั งก์ชัน งานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ ายต่ อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) ซึ่ งเป็ นการทดสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จานวน 3 ท่าน จากนั้นปรับแก้ระบบ
ตามข้อเสนอแนะ
4.2) การติดตั้งระบบ หลังจากทดสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการทางานของระบบ
ในแต่ละหน้าที่ แล้ว ขั้นถัดไปติดตั้งเว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการท่ องเที่ ยวราชบุ รีบนเครื่ องแม่ข่าย และ
อัป โหลดแอปพลิ เคชัน Tour Ratchaburi เข้าสู่ โทรศัพ ท์มือ ถื อระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ จากนั้น ท าการ
ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้ (Beta Testing) ซึ่งเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบในสถานที่
จริ ง และใช้ขอ้ มูลจริ งทั้งหมดในการทดสอบ โดยประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบโดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนด
หลังจากการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ ได้ปรับปรุ งแก้ไข และส่ งมอบให้กบั การท่องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดราชบุรี องค์การบริ หารส่วนตาบลสวนผึ้ง และชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี เพื่อนาไป
เผยแพร่ ให้นกั ท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการ และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
5) การดูแลและรักษาระบบ หลังจากการติดตั้งการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดราชบุรี ดาเนิ นการเก็บรวบรวมคาร้อง ข้อเสนอแนะจากการใช้งานระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับปรุ งการ
ทางานของระบบ
2. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบนาทางการท่ องเที่ยวของจังหวัดราชบุ รี
สร้างแบบประเมิน สาหรับใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูใ้ ช้ นาแบบประเมิ นไปตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวัดและประเมิ นผล จานวน 3 ท่ าน ตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหาและความถูกต้องในสานวนภาษา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยค่า
ดัชนี ค วามสอดคล้องรายข้อ ต่ าสุ ด คื อ 0.67 และสู งสุ ด คื อ 1.00 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ 0.50 ที่ ต้ งั ไว้ จากนั้น น าแบบ
ประเมินที่ผา่ นการแก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กบั นักท่องเที่ยว จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้เท่ากับ 0.931 จากนั้นนาแบบประเมินที่สมบูรณ์ไปใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ผลการวิจัย

1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบนาทางการท่ องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี แบ่งการทางานออกเป็ น
2 ส่วน ได้แก่ แอปพลิเคชัน Tour Ratchaburi ทางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และเว็บไซต์บริ หารจัดการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวราชบุรี ทางานบนเว็บไซต์
1.1 แอปพลิเคชัน Tour Ratchaburi นาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี โดยแสดงข้อมูล
ไว้เป็ นหมวดหมู่ ประกอบด้วย เมนู ร้านอาหาร (Restaurants) แหล่งที่พกั (Hotels & Resorts) สถานที่ท่องเที่ยว
(Tourist Attractions) สถานที่ ซ้ื อของฝาก (Gift) ค้นหา (Search) แผนที่ (Map) ข่ าวสารและกิ จ กรรม (News)
และภาษาอาเซียนสาหรับนักท่องเที่ยว (Language AEC For Tourist) (a) โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ
สถานที่ ที่เลื อกดู (b) สามารถค้น หาเส้น ทางและน าทางผูใ้ ช้ให้ส ามารถเดิ น ทางไปยังสถานที่ ต่ างๆ ได้ตาม
ต้องการผ่าน Google Map (c) เมื่อผูใ้ ช้แตะปุ่ ม “สถานที่ใกล้เคียง” ระบบจะแนะนาสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่
ปั จจุบนั อย่างครบวงจร (d)โดยทาการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ร้านอาหาร และ แหล่งซื้อของฝากที่อยูใ่ น
อาเภอเดียวกันขึ้นมาแสดง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ในการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้ แสดงได้ดงั ภาพที่ 2

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวและการนาทาง
ผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยว ที่ พกั ร้านอาหาร และแหล่งซื้ อของฝาก
โดยเลื อ กเมนู ค้น หา (Search) ซึ่ งสามารถค้น หาข้อ มู ล ได้ห ลายวิธี เช่ น การใส่ ค าส าคัญ (Keyword) ของ
ร้านอาหาร ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งซื้ อของฝาก ที่ตอ้ งการค้นหา อาทิ ค้นหาที่พกั ด้วยช่วงราคาของที่
พัก ค้นหาร้านอาหารโดยรายการอาหาร ค้นหาสถานที่ตามอาเภอที่ต้ งั หรื อค้นหาตามหมวดหมู่สถานที่ เป็ นต้น
โดยบุคลากรของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีเป็ นผูด้ ูแลระบบบริ หารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวราชบุรี
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชัน ดังนั้น ข้อมูลจึงมีความทันสมัย เป็ นปั จจุบนั และเชื่อถือได้
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันสามารถแสดงคาศัพท์เบื้ องต้นในกลุ่มท่ องเที่ ยว ได้แก่ หมวดการ
ทักทาย (Greet) อาหาร (Food) การนับเลข (Count) ช้อปปิ้ ง (Shopping) สิ่ งอานวยความสะดวก (Facilities)

การพัฒนาระบบน�ำทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจรฯ
พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และคณะ

104

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
Thaksin.J., Vol.22 (1) January-June 2019

สกุลเงิ น (Currency) และการเดิ นทาง (Travel) ของแต่ละประเทศในอาเซี ยน ซึ่ งจะแสดงคาอ่าน การออกเสี ยง
และความหมายของค าศัพ ท์ ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการในจังหวัด ใช้เป็ นช่ อ งทางในการสื่ อ สารเบื้ อ งต้น กับ
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรี ยมพร้อมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แสดงได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงคาศัพท์เบื้องต้นในกลุ่มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียน
1.2 เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการท่องเที่ ยวราชบุ รี เป็ นระบบฐานข้อมูลสาหรับผูด้ ูแลระบบ
จัดการข้อมูลให้มีเนื้อหาที่ทนั สมัย และเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนของแอปพลิเคชัน ซึ่ งประกอบด้วยเมนู หน้าหลัก
ร้านอาหาร แหล่งที่พกั แหล่งท่องเที่ยว แหล่งซื้อของฝาก ภาษาอาเซียน ข่าวสาร และ Sign Out ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวราชบุรี
2. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบนาทางการท่ องเที่ยว โดยผู้เชี่ ยวชาญ เป็ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบนาทางการท่องเที่ ยว โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จานวน 3 ท่าน พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี

ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.44, S.D. = 0.38) เมื่อวิเคราะห์ เป็ นรายด้าน

พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ เป็ นอันดับแรก ( X = 4.56, S.D. = 0.42)
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รองลงมาได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ( X = 4.44, S.D. = 0.29) และด้านการทาได้ตามฟั งก์ชันงานของ

ระบบ ( X = 4.33, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบนาทางการท่ องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
โดยผู้ใช้ เป็ นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบนาทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 106 คน ที่อาสาสมัครด้วยความเต็มใจ พบว่า ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.23, S.D. = 0.50) เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้ อหาหรื อสาระที่ปรากฏในระบบนาทาง มีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.57) หัวข้อที่ผใู ้ ช้มีความพึงพอใจสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่

มีขอ้ มูลแหล่งขายของฝากหรื อของที่ระลึก สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ( X = 4.21, S.D. = 0.69)
มีขอ้ มูลร้านอาหารแนะนา พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการเลือกตัดสิ นใจ เช่น รสชาติ ราคา ความสะอาด เป็ นต้น

( X = 4.18, S.D. = 0.66) และมี ขอ้ มูลโรงแรม/ที่ พ กั ที่ ครบถ้วนครอบคลุมทุ กพื้นที่ ( X = 4.13, S.D. = 0.69)
ตามลาดับ

ด้านการออกแบบและจัดรู ปแบบ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก ( X = 4.24, S.D. = 0.54)
หัวข้อที่ผใู ้ ช้มีความพึงพอใจสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ รู ปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม เข้าใจง่าย
( X = 4.29, S.D. = 0.60) การจัดวางองค์ประกอบหน้าจอมี ความสวยงาม ได้สัดส่ วน ( X = 4.28, S.D. = 0.67)

และสี ตวั อักษร พื้นหลัง และภาพประกอบ มีความชัดเจน ( X = 4.27, S.D. = 0.63) ตามลาดับ

ด้านประโยชน์ของระบบต่อการนาไปใช้งาน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก ( X = 4.29,
S.D. = 0.57) หัวข้อที่ผใู ้ ช้มีความพึงพอใจสูงสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ เป็ นช่องทางที่ดีสาหรับเป็ นข้อมูลด้านการ

ท่ องเที่ ยวในจังหวัดราชบุ รี ( X = 4.37, S.D. = 0.69) ภาพรวมของระบบน าทางมี ประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสาหรั บ

นาไปใช้งานจริ ง ( X = 4.30, S.D. = 0.69) และ สามารถใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับศึ กษาหาความรู ้ได้ ( X = 4.27,
S.D. = 0.68) ตามลาดับ
ผลการประเมิ น ร้ อ ยละความพึ งพอใจในภาพรวมที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพของระบบน าทางการ
ท่องเที่ ยวของจังหวัดราชบุ รี โดยผูใ้ ช้ จานวน 106 คน พบว่า ผูใ้ ช้ร้อยละ 92 มี ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
ประสิ ทธิภาพของระบบในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00)

สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ระบบนาทางการท่ องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี มีส่วนของแอปพลิเคชันที่นาทางการท่องเที่ ยวใน
จังหวัด โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ร้านอาหาร แหล่งซื้ อของฝาก ข่าวสารและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สามารถค้นหาเส้นทางและนาทางผูใ้ ช้
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ให้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการผ่าน Google Map และแนะนาสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ปัจจุบนั
โดยระบบทาการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ร้านอาหาร และแหล่งซื้อของฝาก ที่อยูใ่ นอาเภอเดียวกันขึ้นมา
แสดงเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้ในการตัดสิ นใจเดิ นทางท่ องเที่ ยวในบริ เวณใกล้เคียงตามความต้องการ
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันสามารถแสดงคาศัพท์เบื้องต้นในกลุ่มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซี ยน สาหรับ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว เพื่อเตรี ยมพร้อมการท่องเที่ ยว
ของจังหวัดราชบุรีเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณิ ชานันท์ เอี่ยมเพ็ชร [2] และโศรยา
หอมชื่น [3] ที่กล่าวว่า ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 คือ การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ช่วยอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ ยว ผูป้ ระกอบการควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุ นข้อมูลการ
ท่องเที่ ยวมากขึ้ น เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ นักท่ องเที่ ยว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yang & Hsu [7] Nguyen [8]
Meiliana et al. [9] Tobing [10] Chao et al. [11] และฉวีวรรณ ทุ่ งสิ บสาม [12] ในการน าเสนอระบบบริ การ
ข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Map สามารถเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ นักท่ องเที่ ยวในการเข้าถึ งข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยวได้ และทาให้นักท่ องเที่ ยวสามารถ
วางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ระบบนาทางการท่องเที่ยวมีส่วนของ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนของแอปพลิเคชัน สาหรับผูด้ ูแลระบบสามารถบริ หารจัดการข้อมูล
การท่ องเที่ ยวให้ทันสมัยผ่านเว็บไซต์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ และคณะ [13]
เกี่ยวกับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ ควรมีความทันสมัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
เชื่อมโยงข้อมูลมีรูปแบบที่ง่ายและชัดเจน รวมถึงการนาเนื้อหาและข้อมูลไปใช้งานจริ ง
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อประสิ ทธิภาพของระบบนาทางการท่ องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.23, S.D. = 0.50) เนื่องจากระบบนาทางการท่องเที่ยวเป็ น
ช่องทางที่ดี สาหรับเป็ นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เหมาะสาหรับนาไปใช้งานจริ ง เป็ นแหล่งข้อมูล
สาหรับศึกษาหาความรู ้ สามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรกมล
ระหาญนอก [14] เกี่ ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบในรู ปแบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บ เรี ยกค้น
แก้ไขข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ ว และสามารถประยุกต์ใช้ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวรวมถึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของ
ชุ ม ชน ระบบมี ก ารออกแบบรู ป แบบและวิธี ก ารน าเสนอข้อมู ลให้ มี ความเหมาะสมและเข้าใจง่ าย จัดวาง
องค์ประกอบหน้าจออย่างสวยงามได้สัดส่ วนสี ตวั อักษร พื้นหลัง และภาพประกอบ มีความชัดเจน ใช้งานง่าย
เมนู ไ ม่ ซับ ซ้อ น ตอบสนองตามค าสั่ งของผูใ้ ช้ไ ด้อ ย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ดาราวรรณ
ญาณะนันท์ และคณะ [13] เกี่ ยวกับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลท่องเที่ ยวออนไลน์ ควรมีการนาเสนอข้อมูล
เป็ นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูลมีความหลากหลาย และมีรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ง่าย
และชัดเจน นอกจากนี้ ระบบสามารถนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีอย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน
ได้แก่ สถานที่ ท่องเที่ ยว ที่ พกั ร้านอาหาร แหล่งซื้ อของฝาก พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ การเลื อกตัดสิ นใจ เช่ น
รสชาติ ราคา ความสะอาด เป็ นต้น ที่ ครอบคลุมกับแหล่งท่องเที่ ยวในแต่ละพื้นที่ มีการนาเสนอข่าวสารและ
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กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวที่ ทัน สมัย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของ สุ ภาพร มากแจ้ง [15] ที่ ได้น าเสนอเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการท่ องเที่ ยว ประกอบด้วย ธุ รกิ จการขนส่ ง
ธุรกิจอาหารและการพักแรม และ ธุรกิ จการนาเที่ยว และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สิ ริยุพา เลิศกาญจนาพร
[5] เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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