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กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษำข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด รำชบุ รี
2) ออกแบบและพั ฒ นำระบบน ำทำงกำรท่ องเที่ ยวของจั งหวั ดรำชบุ รี บ นสมำร์ท โฟนและระบบ
ฐำนข้อมูล และ 3) ประเมิน ประสิ ทธิภ ำพของระบบนำทำงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดรำชบุรี กลุ่ ม
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยแบ่ งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 3 คน ได้มำจำกกำรเลือกแบบ
เจำะจง และผู้ใช้ระบบ/นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยวจังหวัดรำชบุรี จำนวน 106 คน ที่อำสำสมัคร
ด้วยควำมเต็มใจ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 1) ระบบนำทำงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดรำชบุรี และ
2) แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อ ประสิทธิภำพของระบบนำทำงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดรำชบุรี
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย
(Mean: x ) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) ผลกำรวิจัยมี ดังนี้
1. ระบบน ำทำงกำรท่องเที่ยวของจังหวัด รำชบุ รี แบ่ งกำรทำงำนออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่
1) ส่วนของแอพพลิเคชัน ทำงำนบนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน โดยนำเสนอข้อมูลกำรท่องเที่ยวในจังหวัด
รำชบุรีอย่ำงครบถ้วนในทุกๆ ด้ำน เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวและแหล่งสันทนำกำร ร้ำนอำหำร แหล่ง
ซื้อของฝำก ข่ำวสำรและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในจังหวัดรำชบุรี ซึ่งใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร
แอนดรอยด์ สำมำรถค้ น หำเส้ น ทำง ที่ พั ก และสถำนที่ ท่ องเที่ย วแบบครบวงจร และสำมำรถน ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวโดยแสดงแผนที่ Google Map เพื่อนำทำงนักท่องเที่ยวให้ สำมำรถเดินทำงไปยัง
สถำนที่ต่ำงๆ ได้ตำมต้องกำร และ 2) ส่วนของระบบฐำนข้อมูล ทำงำนบนเว็บไซต์ พัฒนำระบบโดย
ใช้ภำษำ PHP และจัดเก็บฐำนข้อมูลด้วย MySQL เป็นเว็บไซต์สำหรับกำรบริกำรจัดกำรข้อมูลสถำนที่
ต่ำงๆ ภำยในจังหวัดรำชบุรี รวมถึงข่ำวสำรและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
กับส่วนของแอพพลิเคชัน เป็นกำรทำงำนของผู้ดูแลระบบสำหรับ บริกำรจัดกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดรำชบุรีให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย
2. ผลกำรประเมิ น ประสิ ท ธิภ ำพของระบบน ำทำงกำรท่ อ งเที่ ยวของจังหวัดรำชบุ รี โดย
ผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ( x = 4.44, S.D. = 0.383)
เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมควำมพึงพอใจในด้ำนกำรตอบสนองต่อกำรใช้งำน
ระบบ (System Requirements Test) เป็นอันดับแรก ( x = 4.56, S.D. = 0.419) รองลงมำ ได้แก่
ด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนระบบ (Usability Test) ( x = 4.44, S.D. = 0.294) และ ด้ำนกำรทำได้
ตำมฟังก์ชันงำนของระบบ (Functional Test) ( x = 4.33, S.D. = 0.577) ตำมลำดับ สำหรับผลกำร

ประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ/นักท่ องเที่ยวที่มีต่อระบบน ำทำงกำรท่องเที่ ยว พบว่ำ ผู้ ใช้
ระบบ/นั กท่องเที่ย วมี ควำมพึ งพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ( x = 4.23, S.D. = 0.501) เมื่ อ
วิเครำะห์ เป็ น รำยด้ำน พบว่ำ ผู้ ใช้ระบบ/นักท่ องเที่ ยวมีควำมควำมพึงพอใจต่อระบบนำทำงกำร
ท่องเที่ยวในทุกด้ำน อยู่ในระดับ มำก โดยมีควำมควำมพึงพอใจในด้ำนประโยชน์ของระบบต่อกำร
น ำไปใช้ ง ำนเป็ น อั น ดั บ แรก ( x = 4.29, S.D. = 0.568) รองลงมำ คื อ ด้ ำ นกำรออกแบบและ
จัดรูป แบบ ( x = 4.24, S.D. = 0.542) และ ด้ำนเนื้อหำ หรือสำระที่ปรำกฏในระบบนำทำง ( x =
4.15, S.D. = 0.569) ตำมลำดับ โดยผู้ใช้ระบบ/นักท่องเที่ยวร้อยละ 92 มีควำมพึงพอใจในภำพรวม
ต่อประสิทธิภำพของระบบนำทำงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดรำชบุรี ไม่ต่ำกว่ำระดับมำก ซึ่งเป็นไปตำม
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The purpose of this research was to 1) Examine tourist attractions in
Ratchaburi Province 2) Design and develop Smartphone-based tourism navigation
systems in Ratchaburi and 3) Evaluate the effectiveness of tourism navigation systems in
Ratchaburi. The sample population in this study consisted of two groups. The first
group included three subject specialists who were specifically selected. The second
group was application users and visitors traveling to Ratchaburi, which totaled to 106
volunteers. The instruments used in the research were 1) the tourism navigation systems
in Ratchaburi, and 2) the satisfactory questionnaire to rate the performance of the
travel guide system of Ratchaburi. The statistics used in this study were the frequency,
percentage, and average (mean) and the standard deviation (S.D.). The results are as
follows.
1. The tourism navigation systems in Ratchaburi were divided into two parts.
1) The mobile application for smartphones. This Android application offers extensive
tourist information in Ratchaburi, including leisure attractions, restaurants, place for
shopping and souvenirs, news and tourism events in Ratchaburi. The app can assist
users in finding the accommodations and tourist services. It also connects to Google
Maps to guide tourists to various locations as they wish. 2) The Database. The
backend of the application has a database on a website using PHP and MySQL for
data management services. The database is the source of Ratchaburi tourism activities
information that connects to the application. Administrative service and support
associates can constantly update information of tourism in Ratchaburi using this data
management system.
2. Results of the performance evaluation of the tourism navigation systems.
The research found that the subject specialists were satisfied with the overall level
( x = 4.44, S.D. = 0.383). When the study was analyzed by segments, the results

showed the specialists were most satisfied with the responsiveness of the system
(System Requirements Test) ( x = 4.44, SD = 0.383), followed by the interface simplicity
(Usability Test) ( x = 4.44, S.D. = 0.294), and the function of the system (functional
Test) ( x = 4.33, S.D. = 0.577), respectively. In the area of satisfaction of users and
visitors who have taken an official tour using the application, users and visitors were
found to be satisfied at the high level (X = 4.23, SD = 0.501). When the study was
analyzed by segments, the results showed that the users and visitors were most
satisfied with the overall benefit of the system in promoting tourism in Ratchaburi
Province ( x = 4.29, S.D. = 0.568), followed by the interface design ( x = 4.24, S.D. =
0.542), and the content of tourism information offered on the application ( x = 4.15,
S.D. = 0.569), respectively. With the aspect ratio 92% of users and visitors were
satisfied with the performance of the Smartphone-based tourism navigation systems
in Ratchaburi. The fact that respondents expressed nothing below the mostly satisfied
category agrees with the researchers’ assumption.
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