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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพฒันาระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือสนบัสนุนการท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี เป็นระบบฐานขอ้มูลส าหรับผูดู้แลระบบจดัการขอ้มูลให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยั และ
เช่ือมโยงขอ้มูลกบัส่วนของแอปพลิเคชนั และ 2) แอปพลิเคชนั Tour Ratchaburi ท างานบนระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ โดยแสดงข้อมูลการท่องเท่ียวในจังหวดัราชบุรีแบบครบวงจร ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั 
ร้านอาหาร แหล่งซ้ือของฝาก ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเท่ียว สามารถคน้หาเส้นทางและน าทางผูใ้ชใ้ห้
สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการผ่าน Google Map และแนะน าสถานท่ีใกลเ้คียงกับ
สถานท่ีท่ีคน้หาได ้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบวา่ ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.23, S.D. = 0.50) โดยผูใ้ชร้้อยละ 92 มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อประสิทธิภาพของระบบในระดบัสูง 
 

ค าส าคญั: ระบบน าทางการท่องเท่ียว ราชบุรี ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
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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.   
 

บทน า 
 จงัหวดัราชบุรีมีจุดเด่นในด้านศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์ด้านชนเผ่า ซ่ึง
ประกอบดว้ยเช้ือสาย 8 ชนเผ่า จึงเป็นทุนทางสังคมท่ีจะส่งเสริมการพฒันาด้านการท่องเท่ียว อีกทั้ งจงัหวดั
ราชบุรีมีศักยภาพดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ
วิถีชีวิตชุมชน ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และระยะทางท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้
จงัหวดัราชบุรีไดรั้บความนิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียวมากข้ึน มีนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นแนวโนม้ท่ีดีของการท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี [1] จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
การเปิดเสรีบริการดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึงธุรกิจท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองภายใตก้รอบอาเซียนมี
แนวโน้มการแข่งขันของเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ผูป้ระกอบการไทยควรเร่งปรับตวัโดยใช้
ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีส าคัญ คือ 
เทคโนโลยี ควรน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนขอ้มูลการท่องเท่ียวให้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 คือ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียว [2-3] นอกจากน้ี ควรมีการจดัการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวหรือ ห่วงโซ่อุปทานดา้นการท่องเท่ียว 
(Tourism Supply Chain) อย่างครบองคป์ระกอบ เร่ิมตั้งแต่การวางแผนการท่องเท่ียว การติดต่อโรงแรมท่ีพกั 
การจองตัว๋เคร่ืองบิน สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ท่ีใชใ้นการเดินทาง ใหเ้ป็นไป
อยา่งราบร่ืนตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว [4] ซ่ึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) การขนส่ง 2) ท่ีพกั 3) ส่ิงดึงดูดใจ กิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวก และ 5) การขาย [5]  
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การวจิยัในคร้ังน้ีมีแนวคิดในการพฒันาระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี เพื่อส่งเสริมและ
บริการขอ้มูลการท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี และใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี 
โดยใชว้งจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) [6] เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์
ออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนระบบ (Systems 
Planning) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design) การพฒันาและติดตั้ง
ระบบ (Systems Implementation) และการดูแลและรักษาระบบ (Systems Support and Security) ซ่ึงระบบแบ่ง
การท างานเป็น 2 ส่วน คือ เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี เป็นระบบฐานขอ้มูลส าหรับผูดู้แล
ระบบจัดการข้อมูลให้มีเน้ือหาท่ีทันสมยั และ แอปพลิเคชัน Tour Ratchaburi แสดงขอ้มูลการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัราชบุรีแบบครบวงจร ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่งซ้ือของฝาก ข่าวสารและกิจกรรม
การท่องเท่ียว สามารถคน้หาเส้นทางและน าทางผูใ้ชใ้ห้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดต้ามตอ้งการผา่น 
Google Map แนะน าสถานท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีปัจจุบนัเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้นอกจากน้ี แอปพลิเคชนัสามารถแสดงค าศพัทเ์บ้ืองตน้
ในกลุ่มท่องเท่ียวของแต่ละประเทศในอาเซียน ส าหรับผูป้ระกอบการในจังหวดัใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสาร
เบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียวเพ่ือเตรียมพร้อมการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรีเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือใชส้นบัสนุนขอ้มูลการท่องเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การ

ใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวและวางแผนเส้นทางการเดินทางผ่านแผนท่ีกูเก้ิล (Google Map) และเทคโนโลยี
การรู้จ าภาพ (Image Recognition) โดยอาศยัฟังก์ชนัการท างานของ GPS บนโทรศพัท์สมาร์ทโฟนและคิวอาร์
โคด้ (QR Code) ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวโบราณสถาน ท่ีเมืองนิวไทเป ประเทศไตห้วนั [7] 
การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับสมาร์ทโฟนเพ่ือพฒันาการแนะน านกัท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ณ เมืองเว ้ประเทศ
เวียดนาม ส าหรับใชเ้ป็นช่องทางในการให้ขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียว โดยมีระบบการสแกน QR Code เพื่อ
เขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวและสามารถแชร์ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวบนส่ือสงัคมออนไลน์ได ้[8] 
การพฒันาแอปพลิเคชนั Smart Traveling เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศ
อินโดนีเซีย โดยการสแกนรูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ขอ้มูลกิจกรรม สถานี
ต ารวจท่ี และโรงพยาบาล ท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีปัจจุบนั โดยอาศยัฟังกช์นัการท างานของ Google Cloud Vision 
Application Program Interface (API) เพ่ือจดจ าและเขา้ถึงขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว [9] การพฒันาแอปพลิเคชนั 
Visit Samosir ส าหรับแนะน าการท่องเท่ียวเกาะ Samosir Island ประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถแชร์ขอ้มูลบน
ส่ือสังคมออนไลน์ได ้[10] การพฒันาแอปพลิเคชนัเพ่ือให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและแนะน านกัท่องเท่ียว
ให้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์สนใจเก่ียวกบัวฒันธรรมพ้ืนบา้น โดยเนน้ความสนใจไปท่ีการศึกษาวฒันธรรมพ้ืนบา้นและ
การแนะน าเส้นทางในเขตลาดชันเพ่ือกระตุ ้นให้เกิดการออกก าลังกาย [11] การพัฒนาระบบน าทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผ่านดาวเทียมบอกพิกดั โดยใช ้Google Map ระบุต าแหน่งของสถานท่ีท่องเท่ียวร่วมกบั 
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GPS บนโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ช่วยหาต าแหน่งของนักท่องเท่ียวและน าทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ 
และแสดงประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นในรูปของเสียง [12] เป็นตน้  

เม่ือเทียบกบังานวิจยัดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอระบบบริการขอ้มูลบนเวบ็แอปพลิเคชนัผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Map ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้ในการเขา้ถึง
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว และท าให้ผูใ้ชส้ามารถวางแผนการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สนใจด้วยตัวเอง โดยสามารถแนะน าสถานท่ีใกล้เคียงกับสถานท่ีปัจจุบัน ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก 
ร้านอาหาร และ แหล่งซ้ือของฝาก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในบริเวณ
ใกลเ้คียงตามความตอ้งการ [1] แต่ยงัไม่มีระบบการสแกน QR Code เพื่อเขา้ถึงขอ้มูล [6-7] การแสดงผลขอ้มูล
สถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบเสียง [8] และการแชร์ขอ้มูลบนส่ือสังคมออนไลน์  [2, 7] แต่มีส่วนท่ีแตกต่างจาก
งานวิจัยดังกล่าว คือ มีการแสดงค าศัพท์เบ้ืองต้นในกลุ่มท่องเท่ียวของแต่ละประเทศในอาเซียน ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารเบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียว และมีระบบบริหารจดัการขอ้มูล
การท่องเท่ียวราชบุรี เป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีดูแลขอ้มูลโดยการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี ดงันั้น ขอ้มูลจึง
มีความทันสมยั เป็นปัจจุบัน และเช่ือถือได้ และจากการศึกษาแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ราชบุรีบน Google Paly พบวา่มีแอปพลิเคชนัท่ีน าเสนอขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ สวนผึ้ง 
D+Plus Guide แนะน าท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว และร้านอาหาร ในอ าเภอสวนผึ้ ง Get Ratchaburi Go แนะน า
ขอ้มูลท่ีพกัในจงัหวดัราชบุรี RatchaburiInfo ให้บริการขอ้มูลสถานีต ารวจ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี และ Western Thailand แนะน าการท่องเท่ียว ท่ีพกั และร้านอาหารในจงัหวดั
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงทั้งส่ีแอปพลิเคชนัมีระบบน าทางผา่น Google Map แต่ยงัไม่
มีฟังชนัการแนะน าสถานท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีปัจจุบนั และการใหข้อ้มูลข่าวสารและกิจกรรมภายในจงัหวดัราชบุรี  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวดัราชบุรี บุคลากรของการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัราชบุรี และผู ้ประกอบการในจังหวดัราชบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวดัราชบุรี บุคลากรของการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัราชบุรี และ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัราชบุรี ท่ีอาสาสมคัรดว้ยความเตม็ใจ (Volunteer Sampling) จ านวน 106 คน  

ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแอปพลิเคชนัและผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล ดา้นละ 
3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1.  ระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
1. ระบบน าทางการท่องเทีย่วของจังหวดัราชบุรี การออกแบบและพฒันาระบบน าทางการท่องเท่ียวของ

จงัหวดัราชบุรี ใชก้ระบวนการ SDLC [6] ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี 
 

1) การวางแผนระบบ ศึกษาความเป็นไปไดโ้ดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดความตอ้งการ
และองค์ประกอบในการพฒันาระบบ โดยวตัถุประสงคข์องการพฒันาระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดั
ราชบุรี เพ่ือส่งเสริมและบริการขอ้มูลการท่องเท่ียวในจังหวดัราชบุรี และใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัราชบุรี บุคลากรของการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี และผูป้ระกอบการในจงัหวดัราชบุรี 

2) การวิเคราะห์ระบบ ผูว้ิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มเพ่ือรับทราบความตอ้งการและขอ้เสนอแนะ 
แนวทาง รูปแบบ รายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเท่ียวของจังหวดัราชบุรี จาก
บุคลากรของการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี ตวัแทนประชาชน และผูป้ระกอบการในจงัหวดัราชบุรีเพื่อ
เป็นตวัแทนของคนทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ร่วมกับการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามจากแหล่งปฐมภูมิ แลว้น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาระบบน าทางการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัราชบุรี 

3) การออกแบบระบบ  เป็นการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interfaces Design) ได้แก่ การ
แสดงผลบนจอภาพแอปพลิเคชนั (Screen Format) ส่วนน าเขา้ขอ้มูล (Input Interface) ส่วนแสดงผลขอ้มูล 
(Output Interface) การจดัวางองคป์ระกอบหนา้จอ พ้ืนหลงั และรูปแบบตวัอกัษร โดยเนน้การออกแบบท่ีง่ายต่อ
การใช้งาน และมีสีสันสดใส  การออกแบบรายละเอียดของเน้ือหา (Content) ท่ีจะปรากฏอยู่ในระบบ ซ่ึง
บุคลากรของการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรีช่วยให้ค  าแนะน า ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม
ของขอ้มูลในการจดัท า  

ผูใ้ช ้

ระบบน าทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดราชบุรี 
 

 
Online Database 

 
แอปพลิเคชนั  

Tour Ratchaburi 

 
เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี 

การวิเคราะห์ 

การพฒันาและติดตั้ง 

การดูแลและรักษา 

การออกแบบ 

การวางแผน 
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4) การพฒันาและติดตั้งระบบ เป็นการพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้น าระบบท่ีพฒันามาทดสอบ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง จนมัน่ใจว่าถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการ พร้อมท่ีจะน าไปติดตั้งเพ่ือใชง้านบน
สถานการณ์จริง  

4.1) การพฒันาระบบ เป็นการเขียนโปรแกรมตามท่ีไดอ้อกแบบ โดยพฒันาแอปพลิเคชนัดว้ย
ภาษา JAVA บนโปรแกรม Eclipse พฒันาเวบ็ไซต์ด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานขอ้มูล MySQL 
หลงัจากพฒันาระบบเสร็จแลว้ท าการทดสอบการท างานเบ้ืองตน้ โดยการน าระบบท่ีพฒันาเสร็จแลว้มาท าการ
ทดสอบแบบ Black Box Testing เพ่ือทดสอบฟังก์ชนัการท างานของระบบ ซ่ึงพิจารณาจากความถูกตอ้งของขอ้มูล
น าเข้า และผลลัพธ์ท่ีได้ โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ (System 
Requirements Test) ด้านการท าได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) ซ่ึงเป็นการทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแอปพลิเคชนั จ านวน 3 ท่าน จากนั้นปรับแกร้ะบบ
ตามขอ้เสนอแนะ 

4.2) การติดตั้งระบบ หลงัจากทดสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของการท างานของระบบ
ในแต่ละหน้าท่ีแลว้ ขั้นถดัไปติดตั้งเว็บไซต์บริหารจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรีบนเคร่ืองแม่ข่าย และ
อปัโหลดแอปพลิเคชัน Tour Ratchaburi เข้าสู่โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากนั้ นท าการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ช ้(Beta Testing) ซ่ึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบในสถานท่ี
จริง และใชข้อ้มูลจริงทั้งหมดในการทดสอบ โดยประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบโดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีก าหนด   

หลงัจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ไดป้รับปรุงแกไ้ข และส่งมอบให้กบัการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดัราชบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง และชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี เพ่ือน าไป
เผยแพร่ใหน้กัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี 

5) การดูแลและรักษาระบบ หลงัจากการติดตั้งการใชง้านระบบเจา้หนา้ท่ีของการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัราชบุรี ด าเนินการเก็บรวบรวมค าร้อง ขอ้เสนอแนะจากการใชง้านระบบ เพ่ือน ามาวเิคราะห์และปรับปรุงการ
ท างานของระบบ 

2. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
สร้างแบบประเมินส าหรับใชป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ช้  น าแบบประเมินไปตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของเน้ือหาและความถูกตอ้งในส านวนภาษา และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(IOC) โดยค่า
ดัชนีความสอดคล้องรายขอ้ต ่าสุด คือ 0.67 และสูงสุด คือ 1.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้ งไว ้จากนั้ นน าแบบ
ประเมินท่ีผา่นการแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใชก้บันกัท่องเท่ียว จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษา และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดเ้ท่ากบั 0.931 จากนั้นน าแบบประเมินท่ีสมบูรณ์ไปใชก้ารเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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ผลการวจัิย 
1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบน าทางการท่องเที่ยวของจงัหวัดราชบุรี แบ่งการท างานออกเป็น 

2 ส่วน ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั Tour Ratchaburi ท างานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์และเวบ็ไซตบ์ริหารจดัการ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี ท างานบนเวบ็ไซต ์

1.1 แอปพลิเคชนั Tour Ratchaburi น าเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี โดยแสดงขอ้มูล
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ ประกอบดว้ย เมนู ร้านอาหาร (Restaurants) แหล่งท่ีพกั (Hotels & Resorts) สถานท่ีท่องเท่ียว 
(Tourist Attractions) สถานท่ีซ้ือของฝาก (Gift) ค้นหา (Search) แผนท่ี (Map) ข่าวสารและกิจกรรม (News) 
และภาษาอาเซียนส าหรับนกัท่องเท่ียว (Language AEC For Tourist) (a) โดยแสดงขอ้มูลรายละเอียดของแต่ละ
สถานท่ีท่ีเลือกดู (b) สามารถคน้หาเส้นทางและน าทางผูใ้ช้ให้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ได้ตาม
ตอ้งการผ่าน Google Map (c) เม่ือผูใ้ชแ้ตะปุ่ม “สถานท่ีใกลเ้คียง” ระบบจะแนะน าสถานท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ี
ปัจจุบนัอยา่งครบวงจร (d)โดยท าการคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร และ แหล่งซ้ือของฝากท่ีอยูใ่น
อ าเภอเดียวกนัข้ึนมาแสดง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้แสดงไดด้งัภาพท่ี 2   

 

                
 
 

ภาพที ่2 หนา้จอแสดงขอ้มูลการท่องเท่ียวและการน าทาง 
 

 ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร และแหล่งซ้ือของฝาก 
โดยเลือกเมนู ค้นหา (Search) ซ่ึงสามารถค้นหาข้อมูลได้หลายวิธี เช่น  การใส่ค าส าคัญ  (Keyword) ของ 
ร้านอาหาร ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว และแหล่งซ้ือของฝาก ท่ีตอ้งการคน้หา อาทิ คน้หาท่ีพกัดว้ยช่วงราคาของท่ี
พกั คน้หาร้านอาหารโดยรายการอาหาร คน้หาสถานท่ีตามอ าเภอท่ีตั้ง หรือคน้หาตามหมวดหมู่สถานท่ี เป็นตน้ 
โดยบุคลากรของการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรีเป็นผูดู้แลระบบบริหารจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี 
ซ่ึงเช่ือมโยงขอ้มูลกบัแอปพลิเคชนั ดงันั้น ขอ้มูลจึงมีความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั และเช่ือถือได ้ 
 นอกจากน้ี แอปพลิเคชันสามารถแสดงค าศพัท์เบ้ืองตน้ในกลุ่มท่องเท่ียว ได้แก่ หมวดการ
ทกัทาย (Greet) อาหาร (Food) การนับเลข (Count) ชอ้ปป้ิง (Shopping) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) 

(a) (b) (c) (d) 
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สกุลเงิน (Currency) และการเดินทาง (Travel) ของแต่ละประเทศในอาเซียน ซ่ึงจะแสดงค าอ่าน การออกเสียง 
และความหมายของค าศัพท์ ส าหรับผู ้ประกอบการในจังหวดัใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารเบ้ืองต้นกับ
นกัท่องเท่ียว เพ่ือเตรียมพร้อมการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรีเขา้สู่ประชาคมอาเซียน แสดงไดด้งัภาพท่ี 3 
 

   
 

ภาพที ่3 หนา้จอแสดงค าศพัทเ์บ้ืองตน้ในกลุ่มท่องเท่ียวของแต่ละประเทศในอาเซียน 

 

1.2 เวบ็ไซต์บริหารจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี เป็นระบบฐานขอ้มูลส าหรับผูดู้แลระบบ
จดัการขอ้มูลใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั และเช่ือมโยงขอ้มูลกบัส่วนของแอปพลิเคชนั ซ่ึงประกอบดว้ยเมนู หนา้หลกั 
ร้านอาหาร แหล่งท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว แหล่งซ้ือของฝาก ภาษาอาเซียน ข่าวสาร และ Sign Out ดงัภาพท่ี 4 

 

 

 
 

ภาพที ่4 หนา้จอการจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวราชบุรี 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเที่ยว โดยผู้เช่ียวชาญ เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเท่ียว โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแอปพลิเคชนั จ านวน 3 ท่าน พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ( X = 4.44, S.D. = 0.38) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น 
พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใชง้านระบบ เป็นอนัดับแรก ( X = 4.56, S.D. = 0.42) 
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รองลงมาได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใชง้านระบบ ( X = 4.44, S.D. = 0.29) และดา้นการท าได้ตามฟังก์ชันงานของ
ระบบ (X = 4.33, S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
โดยผู้ใช้  เป็นการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี 
โดยกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 106 คน ท่ีอาสาสมคัรดว้ยความเตม็ใจ พบวา่ ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.23, S.D. = 0.50) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเน้ือหาหรือสาระท่ีปรากฏในระบบน าทาง มีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.57) หวัขอ้ท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีขอ้มูลแหล่งขายของฝากหรือของท่ีระลึก สอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ี ( X = 4.21, S.D. = 0.69) 
มีขอ้มูลร้านอาหารแนะน า พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการเลือกตดัสินใจ เช่น รสชาติ ราคา ความสะอาด เป็นตน้ 
( X = 4.18, S.D. = 0.66) และมีขอ้มูลโรงแรม/ท่ีพกั ท่ีครบถว้นครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ( X = 4.13, S.D. = 0.69) 
ตามล าดบั 

ดา้นการออกแบบและจดัรูปแบบ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั มาก ( X = 4.24, S.D. = 0.54) 
หัวขอ้ท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รูปแบบและวิธีการน าเสนอขอ้มูลมีความเหมาะสม เขา้ใจง่าย 
( X = 4.29, S.D. = 0.60) การจดัวางองค์ประกอบหน้าจอมีความสวยงาม ไดส้ัดส่วน ( X = 4.28, S.D. = 0.67) 
และสีตวัอกัษร พ้ืนหลงั และภาพประกอบ มีความชดัเจน ( X = 4.27, S.D. = 0.63) ตามล าดบั 

ดา้นประโยชน์ของระบบต่อการน าไปใชง้าน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั มาก ( X = 4.29, 
S.D. = 0.57) หัวขอ้ท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นช่องทางท่ีดีส าหรับเป็นขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวในจังหวดัราชบุรี ( X = 4.37, S.D. = 0.69) ภาพรวมของระบบน าทางมีประสิทธิภาพ และเหมาะส าหรับ
น าไปใชง้านจริง ( X = 4.30, S.D. = 0.69) และ สามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับศึกษาหาความรู้ได ้( X = 4.27, 
S.D. = 0.68) ตามล าดบั 

ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบน าทางการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรี โดยผูใ้ช ้จ านวน 106 คน พบว่า ผูใ้ชร้้อยละ 92 มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
ประสิทธิภาพของระบบในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00) 

 

สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี มีส่วนของแอปพลิเคชนัท่ีน าทางการท่องเท่ียวใน
จงัหวดั โดยแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่งซ้ือของฝาก ข่าวสารและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงใชง้านบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์สามารถคน้หาเสน้ทางและน าทางผูใ้ช้
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ใหเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดต้ามตอ้งการผา่น Google Map และแนะน าสถานท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีปัจจุบนั 
โดยระบบท าการคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร และแหล่งซ้ือของฝาก ท่ีอยูใ่นอ าเภอเดียวกนัข้ึนมา
แสดงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงตามความตอ้งการ 
นอกจากน้ี แอปพลิเคชนัสามารถแสดงค าศพัท์เบ้ืองตน้ในกลุ่มท่องเท่ียวของแต่ละประเทศในอาเซียน ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารเบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียว เพ่ือเตรียมพร้อมการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัราชบุรีเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณิชานันท์ เอ่ียมเพ็ชร [2] และโศรยา 
หอมช่ืน [3] ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 คือ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มา
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวมากข้ึน เพ่ือให้ขอ้มูลแก่นักท่องเท่ียว และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Yang & Hsu [7] Nguyen [8] 
Meiliana et al. [9] Tobing [10] Chao et al. [11] และฉวีวรรณ ทุ่งสิบสาม [12] ในการน าเสนอระบบบริการ
ขอ้มูลบนเวบ็แอปพลิเคชนัผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ดว้ยการประยกุตใ์ช ้Google Map สามารถเพ่ิมความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียวในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวได้ และท าให้นักท่องเท่ียวสามารถ 
วางแผนการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจดว้ยตวัเอง นอกจากน้ี ระบบน าทางการท่องเท่ียวมีส่วนของ
ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลกบัส่วนของแอปพลิเคชนั ส าหรับผูดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการขอ้มูล
การท่องเท่ียวให้ทันสมยัผ่านเว็บไซต์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ และคณะ [13] 
เก่ียวกบัคุณภาพของระบบฐานขอ้มูลท่องเท่ียวออนไลน์ ควรมีความทนัสมยัและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การ
เช่ือมโยงขอ้มูลมีรูปแบบท่ีง่ายและชดัเจน รวมถึงการน าเน้ือหาและขอ้มูลไปใชง้านจริง 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X = 4.23, S.D. = 0.50) เน่ืองจากระบบน าทางการท่องเท่ียวเป็น
ช่องทางท่ีดี ส าหรับเป็นขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี เหมาะส าหรับน าไปใชง้านจริง เป็นแหล่งขอ้มูล
ส าหรับศึกษาหาความรู้ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรกมล 
ระหาญนอก [14] เก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบในรูปแบบฐานขอ้มูล เพ่ือให้สามารถจดัเก็บ เรียกคน้ 
แกไ้ขขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ระบบมีการออกแบบรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลให้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย จัดวาง
องค์ประกอบหน้าจออย่างสวยงามไดส้ัดส่วนสีตวัอกัษร พ้ืนหลงั และภาพประกอบ มีความชดัเจน ใชง้านง่าย 
เมนูไม่ซับซ้อน ตอบสนองตามค าสั่งของผูใ้ช้ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ 
ญาณะนันท์ และคณะ [13] เก่ียวกบัคุณภาพของระบบฐานขอ้มูลท่องเท่ียวออนไลน์ ควรมีการน าเสนอขอ้มูล
เป็นระบบ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขอ้มูลมีความหลากหลาย และมีรูปแบบการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีง่าย
และชดัเจน นอกจากน้ี ระบบสามารถน าเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรีอยา่งครบถว้นในทุกๆ ดา้น 
ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่งซ้ือของฝาก พร้อมทั้ งขอ้มูลประกอบ การเลือกตดัสินใจ เช่น 
รสชาติ ราคา ความสะอาด เป็นตน้ ท่ีครอบคลุมกบัแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ี มีการน าเสนอข่าวสารและ
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กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาพร มากแจ้ง [15] ท่ีได้น าเสนอเก่ียวกับ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ธุรกิจการขนส่ง 
ธุรกิจอาหารและการพกัแรม และ ธุรกิจการน าเท่ียว และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิริยุพา เลิศกาญจนาพร 
[5] เก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 

ค าขอบคุณ 
 งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนับสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
และมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
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