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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการใชงาน ขอมูลท่ีควรจะเพ่ิมเติม และ

แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  กลุม

ประชากรท่ีศึกษาไดแก กลุมท่ี 1 เว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง ใชวิธีการสุม

ตามสะดวก (Convenient Sampling) แลวคัดเลือกเหลือเพียง 1 เว็บไซตท่ีมีนักทองเท่ียวนิยมเปดเขา

ชมมากท่ีสุด  กลุมท่ี 2 กลุมผูใชบริการเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง ใช

วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชตาราง Taro Yamane ไดจํานวนท้ังหมด 411 

คน ซ่ึงมีท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางประเทศไทย กลุมท่ี 3  กลุมผูมีบทบาทเก่ียวของกับการ

จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว โดยกําหนดเปนโควตา จาก เจาหนาท่ีจาก ททท.จังหวัด

บุรีรัมย จํานวน 5 คน เจาหนาท่ีอบต.จํานวน 5 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน รวม 15 คน 

สถิติท่ีใชในการดําเนินการวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 411 คน สวนมากเปนเพศหญิง   มีอายุอยูระหวาง อายุ  21-30  ป   มี

สถานภาพโสด  มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา / ปวส.หรือเทียบเทา มีอาชีพรับจางท่ัวไป ซ่ึงโดย

สวนมากจะเลือกใชบริการจากเว็บไซดจังหวัด โดยภายหลังจากเลือกใชบริการมีพบปญหาเก่ียวกับการ

ใชงานดานการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด อยูในระดับปานกลาง  ดานเนื้อหาภายในเว็บ

ไซด อยูในระดับ มาก และดานความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต จัดอยูในระดับ

ปานกลาง อยางไรก็ตามสวนใหญมีความเห็นวา ควรท่ีจะมีการพัฒนาเพ่ิมเติมขอมูลในเว็บไซด จัดอยูใน

ระดับ มาก โดยสิ่งท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาคือ การจัดทําเว็บไซดท่ีมีขอมูลท่ีเปนเสนทางการ

ทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง การนําเสนอเพ็จเก็จการนําเท่ียว โดยมีท่ีพักในบริเวณเมืองนางรอง  

 

คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา, เว็บไซต, การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
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ABSTRACT 

 

 This research was to study the situation of usage about the commuter work, 

the added data and tendency of website development for adding the efficiency of 

tourism in Muang Buriram. The population were as first group was the attraction 

tourism website in area of Muang Nangrong in Buriram by using Purposive Sampling and 

selected only one website which had many people followed it more, second group 

was the group used this website by Convenient Sampling about 400 persons and third 

group was the persons related with making this website about 15 persons. The statistic 

was Percentage, Mean and Standard Deviation. The results were found that the 411 

persons were mostly the female, aged 21-30 years old, single, studied in Diploma, 

made with general contractor, who those person would use this website. After used it, 

they specified that  it should improve in various parts such as monitor, website 

pattern, the matter of website and they satisfied in middle level in all part.  

 

Keywords : Tendency, Website, Addition of Efficiency   

 

บทนํา 

 พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสวนใหญท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศกอนท่ีจะ

เดินทางไปทองเท่ียว ณ  จุดใดมักจะตองมีการคนหาขอมูลของแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ  โดยการทองไปในโลก

ของอินเตอรเน็ตเพ่ือทําการเท่ียวชม  ติดตามขาวสาร  คนหาขอมูลท่ีตองการเปนเบื้องตนและการจัดทํา

ฐานขอมูลแหลงทองเท่ียวและพัฒนาเปนเว็บไซตนั้นจึงถือวาเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากตอการนําเสนอ

รายละเอียดขอมูล กิจกรรมตางๆ การจัดทําเว็บไซตท่ีพัฒนาข้ึนจึงเปรียบเสมือนกับการสรางหนาตาและ

องคประกอบตาง ๆของขอมูลท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนไดทราบ  ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูลเว็บไซตดาน

การทองเท่ียวก็เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนมากตอแหลงทองเท่ียว  สาเหตุเปนเพราะในโลกการสื่อสาร

ปจจุบัน  เว็บไซตถือวาเปนกลยุทธทางดานการตลาดหนึ่งท่ีเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพมาก   

 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยซ่ึงถือวาเปนอีกเมืองหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

ๆ เปนจํานวนมากและทําใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดมาเยี่ยมชมกันอยางตอเนื่อง

ในทุกป เนื่องจากในเมืองแหงนี้มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนโบราณสถานท่ีสําคัญ ๆ อยูหลายแหง เชน 1) 

แหลงทองเท่ียวภายในชุมชนบานโคกเมือง  2)  ปราสาทเมืองต่ํา  3)  บารายเมืองต่ํา  4)  กุฏิฤาษี  5) วัด
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ปราสาทบูรพาราม  6) เขาปลายบัด  7) พิพิธภัณฑโบราณสถาน  8) แหลงผลิตผาไหม  9)  แหลงทองเท่ียว

เชิงครัวเกษตร  10)  ปราสาทเขาพนมรุง เปนตน ซ่ึงเมืองนางรองนั้นจะประกอบไปดวยพ้ืนท่ี 5 อําเภอ

ดวยกัน ไดแก อําเภอชํานิ อําเภอปะคํา อําเภอนางรอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอละหานทราย  

ทําใหเมืองนางรองเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย  ไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  ซ่ึงทางสํานักงานการทองเท่ียวจังหวัด

บุรีรัมยไดจัดทําเว็บไซตของแหลงทองเท่ียวในเขตจังหวัดบุรีรัมย แตเว็บไซตดังกลาวขาดรายละเอียด

ขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวอีกเปนจํานวนมากอีกท้ังยังมีรูปแบบของการจัดทําเว็บไซตท่ีไมครบถวน

สมบูรณดังจะเห็นไดวาสวนใหญนั้นจะมีเฉพาะแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ เพียง 2 แหงไดแก เขาพนมรุง

และปราสาทเมืองต่ํา และไมปรากฏแหลงทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ท่ีสําคัญๆ ซ่ึงมีอยูในเขตพ้ืนท่ีเมือง

นางรอง พรอมท้ังขาดขอมูลเก่ียวกับแหลงสถานบริการตาง ๆ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอแหลง

ทองเท่ียว 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการใชงานเก่ียวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมือง

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

2.   เพ่ือศึกษาและจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมบนเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมือง

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

   3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวในเขตเมือง

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย มีวิธีการดําเนินการดังนี้  

ขอบเขตดานปริมาณ  กลุมท่ี 1 เว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง ใช

วิธีการสุมตามสะดวก (Convenient Sampling) แลวคัดเลือกเหลือเพียง 1 เว็บไซตท่ีมีนักทองเท่ียว

นิยมเปดเขาชมมากท่ีสุด   กลุมท่ี 2 กลุมผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมือง

นางรอง ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชตาราง Taro Yamane ไดจํานวน

ท้ังหมด 400 คน แบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 200 คน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไทย

จํานวน 200 คน กลุมท่ี 3 กลุมผูท่ีบทบาทเก่ียวของกับการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

โดยกําหนดเปนโควตา จาก เจาหนาท่ีจาก ททท.จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 5 คน เจาหนาท่ีอบต.จํานวน 5 
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คน นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน รวม 15 คน สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัย สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก Percentage, Mean and Standard Deviation  

  ขอบเขตดานคุณภาพ  ใชวิธีการสัมภาษณเชิง วิธีการสังเกต วิธีการจดบันทึก วิธีการ

บันทึกเสียงและภาพ การประชุมแบบ Focus Group และวิธีการรวบรวมจากเอกสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหไดแนวคิด ทฤษฏี และหลักการในการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว  

และขอมูลเชิงเนื้อหาอ่ืนๆ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  คําถามการวิจัยขอท่ี 1 สภาพปญหาการใชงานเก่ียวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปนอยางไร ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง อายุ  21-30 ป มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาอยูท่ี อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา สวนใหญมีอาชีพ รับจางท่ัวไป  

         สําหรับสภาพปญหาการใชบริการเก่ียวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขต

เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย คือ  

            1.  ดานสภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด โดยภาพรวมแลว 

เห็นวา สภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด จัดอยูในระดับปานกลาง โดยเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได ไดแก ท่ีจัดอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก การ

เชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก  การจัดรูปแบบภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน 

ขาวสารการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสม นาสนใจ  รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม สี

พ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม  เมนูครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของตัวอักษรสวยงาม 

อานงาย และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและทันสมัย ตามลําดับ  

          2.  ดานเนื้อหาภายในเว็บไซด  โดยภาพรวมแลวจัดอยูในระดับ มาก โดยเม่ือพิจารณา

ในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได ดังนี้  ท่ีจัดอยูในระดับ มาก ไดแก มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ทันตอ

เหตุการณ เนื้อหาท่ีนําเสนอบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียว มีรายละเอียดเพ็จเก็จการ

ทองเท่ียวครอบคลุมพ้ืนท่ี เนื้อหาท่ีนําเสนอเปนเรื่องท่ีนาสนใจ ชวนติดตาม มีความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหา และมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น และท่ีจัดอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก หัวขอท่ีนําเสนอมี

ความเหมาะสมและครอบคลุม มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางถูกตองและภาพท่ีใชมีความถูกตองและ

สอดคลองกับเนื้อหา  

          3.  ดาน ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลว  เห็น

วา ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต มีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง   โดยเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได ดังนี้ ท่ีมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก  การ
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ไดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวในเมืองนางรองเร็วข้ึน  การเขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว การเขาสู

ขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว การขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได การสามารถนําไปความรูท่ีได

ไปเผยแพรตอ  การไดรับความรูใหม ๆ เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และ

ขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช    

 

  คําถามการวิจัยขอท่ี 2 การจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมบนเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว

ในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยควรมีรูปแบบอยางไร ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

1. ดานการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซดโดยสวนใหญ เห็นวา การออกแบบ

จอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียด

นั้น เรียงตามลําดับสิ่งท่ีนาสนใจท่ีจะตองออกแบบ ไดแก ท่ีควรออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือเรื่อง 

ขาวสารการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสม นาสนใจ   การเชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก  การ

จัดรูปแบบภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน  เมนูครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของ

ตัวอักษรสวยงาม อานงาย และสีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม  ท่ีควรออกแบบจัดอยูในระดับ 

ปานกลาง ไดแก รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม

และทันสมัย  

2. ดานสิ่งท่ีควรจะตองเพ่ิมเติมในดานเนื้อหาภายในเว็บไซด  โดยภาพรวมแลวผูตอบ

แบบสอบถาม เห็นวา การออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก 

โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับสิ่งท่ีนาสนใจท่ีจะตองออกแบบ ไดแก ท่ีควร

ออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือเรื่อง มีเนื้อหาท่ีทันสมัยทันตอเหตุการณ  มีความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหา มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น หัวขอท่ีนําเสนอมีความเหมาะสมและครอบคลุม เนื้อหาท่ี

นําเสนอเปนเรื่องท่ีนาสนใจ ชวนติดตาม เนื้อหาท่ีนําเสนอบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของแหลง

ทองเท่ียว  มีรายละเอียดเพ็จเก็จการทองเท่ียวครอบคลุมพ้ืนท่ี มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางถูกตอง และมี

ภาพท่ีใชมีความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหา ตามลําดับ  

3. ดานความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลวผูตอบ

แบบสอบถาม เห็นวา ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต ควรมีการออกแบบอยูใน

ระดับ มาก โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับสิ่งท่ีนาสนใจท่ีจะตองออกแบบ ไดแก ท่ี

ควรออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือ เรื่อง การไดรับความรูใหม ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน

การติดตอสื่อสาร    ขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได   สามารถนําไปความรูท่ีไดไปเผยแพรตอ   

ขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช  เขาสูขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว  เขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว  

ไดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวในเมืองนางรองเร็วข้ึน   
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            คาํถามการวิจัยขอท่ี 3 แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปนอยางไร   ผลการวิจัยพบวา เม่ือทําการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นระหวางสภาพปญหาการใชบริการและแนวทางในการพัฒนาเว็บไซดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

กรทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง จะพบวา สภาพการใชงานเว็บไซดในปจจุบันภาพรวมมีปญหาในระดับ

ปานกลาง   โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา สิ่งท่ีเปนปญหามาก คือ ดานเนื้อหาภายในเว็บ

ไซด   แตเม่ือวิเคราะหถึงจุดเนนท่ีควรพัฒนา ปรากฏวาภาพรวมมีอยูในระดับ มาก   และเม่ือพิจารณา

เขาไปในรายละเอียดวา สิ่งใดท่ีจะเปนจุดเนนในการพัฒนา พบวา สิ่งท่ีจะเปนจุดเนนลําดับแรกคือ ดาน

ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต  

 

อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวในเขต

เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคอยู 3 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการใชงาน 

2) ขอมูลท่ีควรจะเพ่ิมเติม และ 3) แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวในเขต

เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงการดําเนินการวิจัยนั้นเปนลักษณะของการสรางแบบสอบถามเพ่ือ

สอบถามถึงสภาพปญหาและขอมูลท่ีควรจะเพ่ิมเติมและหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอแนะแนวทางเพ่ือ

การพัฒนาการจัดทําเว็บไซตตอไป ซ่ึงผลการวิจัย พบวา   ในขอคําถามการวิจัยขอท่ี 1 ไดแก สภาพ

ปญหาการใชงานเก่ียวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปน

อยางไร สิ่งท่ีผลการวิจัยพบก็คือ  

            1.  ดานสภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด โดยภาพรวมแลว 

เห็นวา สภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด จัดอยูในระดับปานกลาง โดยท่ีผูวิจัย

ไดคัดเลือกเว็บไซตของจังหวัดบุรีรัมยซ่ึงเปนท่ีนิยมและรูจักเพ่ือการสืบคนแหลงทองเท่ียวและแพ็คเก็จ

การทองเท่ียว อยางไรก็ตามสภาพปญหาดานการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซดถือวา จัดอยู

ในระดับท่ีดี เพราะผูใชงานประเมินวา อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงในระดับปานกลางนั้น ถือวา เว็บไซดนี้มี

การออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซดไดดีพอสมควร เพราะจอแสดงผลของเว็บไซดคอนขางจะมี

ความคมชัด สวยงาม และถูกใจ แตเม่ือพิจารณาในแงของผูใชงานก็มีขอเสนอแนะในรายละเอียดบาง

ประการท่ีจะตองแกไขปรับปรุงและเพ่ิมเติม ไดแกเรื่อง การเชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก  การ

จัดรูปแบบภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน ขาวสารการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสม 

นาสนใจ  รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม  เมนู

ครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของตัวอักษรสวยงาม อานงาย และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม 

เหมาะสมและทันสมัย ตามลําดับ ท้ังนี้สิ่งท่ีจะใหเพ่ิมเติมเหลานี้ก็ถือวาเปนขอคิดมุมหนึ่งของผูใชงาน

เพ่ือใหระบบเว็บไซดมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง รวิสรา  ทาวตื้อ (2550) ไดกลาวถึง ลักษณะของฐานขอมูล
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ท่ีดี  ควรมีลักษณะดังนี้ 1) นําเสนอและสนองตอบตอความตองการของผูใชระบบในหลายรูปแบบตรง

ตามความตองการผูใชหลายระดับ 2) ผูใชของระบบสามารถเรียกขอมูลข้ึนมาใชไดหลายวิธีตามความ

เหมาะสมของแตละหนวยงาน 3) มีการควบคุมการทํางานของหนวยเก็บรักษาขอมูลภายในระบบ

ท้ังหมด 4)  ขอมูลและโปรแกรมมีลักษณะเปนอิสระตอกัน  กลาวคือ  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคําของ

ขอมูล  ก็ไมตองแกไขโปรแกรม  หรือเม่ือแกไขโปรแกรมก็ไมควรตองแกไขโครงสรางของขอมูลดวย และ 

5) มีความสมบูรณและเชื่อถือไดของขอมูลท่ีเก็บอยูในแฟมขอมูลตาง  ๆ  ในฐานขอมูลนั้น 

          2.  ดานเนื้อหาภายในเว็บไซด  โดยภาพรวมแลวมีสภาพปญหาจัดอยูในระดับ มาก ท้ัง

อาจเปนเพราะวา ผูใชงานมีหลากหลาย ไมวา จะเปน นักทองเท่ียว นักธุรกิจ นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

เปนตน ลวนมีความตองการในขอมูลท่ีแตกตาง ๆ นักทองเท่ียวอาจตองการในรูปแบบแพ็จเก็จทัวร และ

รายละเอียดเนื้อหา นักธุรกิจตองการทราบถึงขอมูลโรงแรม สภาพเศรษฐกิจ การลงทุน การนําเท่ียว 

เปนตน นักศึกษาอาจตองการขอมูลเพ่ือการจัดทํารายงานขอมูลดานการวิจัย และประชาชนท่ัวไปอาจ

ตองการรายการกิจกรรมตาง ๆ เทศกาลตาง ๆ ในแตละทองถ่ิน หรือ การประสานงาน การรับเรื่อง

รองเรียน เปนตน ซ่ึงหากพิจารณาไปแลว จากการประเมินของคณะนักวิจัยจะพบวา ขอมูลตาง ๆ ยังมี

ไมเพียงพอ ในขณะท่ีผูใชงานตามงานวิจัยประเมินวา จัดอยูในระดับ มาก แตคณะนักวิจัยประเมินวา 

สภาพปญหาดานนี้นาจะจัดอยูในระดับ มากท่ีสุด เพราะขอมูลท่ีหลากหลายท่ีกลาวถึงหลายอยางไมมีใน

เว็บไซด อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงในสิ่งท่ีผูใชงานไดระบุวา เปนปญหา ในระดับ มาก ไดแกเรื่อง 

การมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ เนื้อหาท่ีนําเสนอบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของแหลง

ทองเท่ียว มีรายละเอียดเพ็จเก็จการทองเท่ียวครอบคลุมพ้ืนท่ี เนื้อหาท่ีนําเสนอเปนเรื่องท่ีนาสนใจ ชวน

ติดตาม มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา และมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น ซ่ึงขอมูลตาง ๆ นั้น

ควรท่ีจะจัดทําใหครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีผูใชงานทุกคนสามารถท่ีจะนําไปใชประโยชนได และการ

จัดทําขอมูลนั้นสามารถท่ีจะจัดทําและจัดเก็บในหลายรูปแบบเพ่ือการนําไปศึกษา ซ่ึงในรูปแบบของการ

จัดเก็บขอมูล มานีสงค  ปฐมวิริยะวงศ (2548) กลาวไววา ขอมูลท่ีตองการจัดเก็บนั้นอาจจะมีรูปแบบได

หลายอยาง รูปแบบสําคัญ ๆ ไดแก 1) ขอมูลแบบรูปแบบ (formatted data) เปนขอมูลท่ีรวมอักขระ

ซ่ึงอาจหมายถึงตัวอักษร ตัวเลข ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแนนอน ในแตละระเบียน ทุกระเบียนท่ีอยูใน

แฟมขอมูลจะมีรูปแบบท่ีเหมือนกันหมด ขอมูลท่ีเก็บนั้นอาจเก็บในรูปของรหัสโดยเม่ืออานขอมูลออกมา

อาจจะตองนํารหัสนั้นมาตีความหมายอีกครั้ง เชน แฟมขอมูลประวัตินักศึกษา 2)  ขอมูลแบบขอความ 

(text) เปนขอมูลท่ีเปนอักขระในแบบขอความ ซ่ึงอาจหมายถึงตัวอักษร ตัวเลข สมการฯ แตไมรวมภาพ

ตาง ๆ นํามารวมกันโดยไมมีรูปแบบท่ีแนนอนในแตละระเบียน เชน ระบบการจัดเก็บขอความตาง ๆ 

ลักษณะการจัดเก็บแบบนี้จะไมตองนําขอมูลท่ีเก็บมาตีความหมายอีก ความหมายจะถูกกําหนดแลวใน

ขอความ  3) ขอมูลแบบภาพลักษณ (images) เปนขอมูลท่ีเปนภาพ อาจเปนภาพกราฟท่ีถูกสรางข้ึน

จากขอมูลแบบรูปแบบรูปภาพ หรือภาพวาด คอมพิวเตอรสามารถเก็บภาพและจัดสงภาพเหลานี้ไปยัง
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คอมพิวเตอรอ่ืนได เหมือนกับการสงขอความ โดยคอมพิวเตอรจะทําการแปลงภาพเหลานี้ ซ่ึงจะทําให

คอมพิวเตอรสามารถท่ีจะปรับขยายภาพและเคลื่อนยายภาพเหลานั้นไดเหมือนกับขอมูลแบบขอความ 

4) ขอมูลแบบเสียง (audio) เปนขอมูลท่ีเปนเสียง ลักษณะของการจัดเก็บก็จะเหมือนกับการจัดเก็บ

ขอมูลแบบภาพ คือ คอมพิวเตอรจะทําการแปลงเสียงเหลานี้ใหคอมพิวเตอรสามารถนําไปเก็บได 

ตัวอยางไดแก การตรวจคลื่นหัวใจ จะเก็บเสียงเตนของหัวใจ และ 5) ขอมูลแบบภาพและเสียง (video) 

เปนขอมูลท่ีเปนเสียงและรูปภาพ ท่ีถูกจัดเก็บไวดวยกัน เปนการผสมผสานรูปภาพและเสียงเขาดวยกัน 

ลักษณะของการจัดเก็บขอมูล คอมพิวเตอรจะทําการแปลงเสียงและรูปภาพนี้ เชนเดียวกับขอมูลแบบ

เสียงและขอมูลแบบภาพลักษณะซ่ึงจะนํามารวมเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน 

          3.  ดาน ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลว  เห็น

วา ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต มีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง โดยเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได คือเรื่อง การไดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวใน

เมืองนางรองเร็วข้ึน  การเขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว การเขาสูขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว การ

ขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได การสามารถนําไปความรูท่ีไดไปเผยแพรตอ  การไดรับความรูใหม 

ๆ เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช ซ่ึง

ความรวดเร็วในการคนหาขอมูลนั้นข้ึนอยูกับเหตุผล 2 ประการ ไดแก การสงขอมูลจากเว็บไซด และ

ตัวรับสัญญาณของหนวยงานวามีความเร็วหรือไม อยางไรก็ตามผูใชงานประเมินวา จัดอยูในระดับปาน

กลาง ซ่ึงความเร็วในการคนหาขอมูลนั้น รวิสรา  ทาวตื้อ (2550)  ควรมีการสงโดยใชหลักการ 2 

ประการ กลาวคือ ประการท่ี 1 ใชแบบจําลองฐานขอมูลเครือขาย ซ่ึงแบบนี้ สามารถรองรับ

ความสัมพันธของขอมูลท่ีมีความสัมพันธซับซอนยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงกวาแบบลําดับชั้น แต

อยางไรก็ตาม แบบโครงสรางฐานขอมูลเครือขายยังคงมีโครงสรางท่ีคลายกับโครงสรางแบบลําดับชั้น ซ่ึง

ก็คือยังคงไวซ่ึงลําดับชั้นแบบบนลงลาง แตจะแตกตางตรงท่ีแตละโหนดสามารถมีความสัมพันธกับโหนด

อ่ืนๆ ไดหลายโหนด กลาวคือ แตละโหนดสามารถมีหลายพอได ซ่ึงแตกตางจากแบบจําลองฐานขอมูล

ลําดับชั้นท่ีสามารถมีไดเพียงเดียวเทานั้น และประการท่ี 2 คือ )  แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

แบบจําลองชนิดนี้ถือเปนแบบจําลองท่ีมีความแพรหลายมากท่ีสุดในปจจุบัน สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นก็

เพราะวาแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธนี้นําเสนอมุมมองของขอมูลในลักษณะตาราง (Table) ซ่ึง

สามารถสื่อสัมพันธกับมนุษยไดเขาใจงาย โดยตารางหนึ่งจะประกอบดวยแถวและคอลัมน ขอมูลท่ี

จัดเก็บอยูในตารางสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธกับตารางอ่ืน ๆ ได ไมวาจะเปนความสัมพันธแบบ 

one-to-many หรือแบบ many-to-many โดยจะใชคียในการอางอิงถึงตารางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงคีย

ดังกลาวยังสามารถเปนไดท้ังคียหลัก (Primary Key) และคียรอง (Secondary Key) รวมถึงการกําหนด

ลําดับดัชนีเพ่ือเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
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  สําหรับการจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมบนเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเขตเมือง

นางรอง จังหวัดบุรีรัมยควรมีรูปแบบอยางไร ผลการวิจัยพบ ดังนี้  1) ดานการออกแบบจอภาพและ

รูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ซ่ึงโชวเรื่อง ขาวสารการ

ประชาสัมพันธ ใหมีความเหมาะสม นาสนใจ   การเชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก  การจัดรูปแบบ

ภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน  เมนูครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของตัวอักษร

สวยงาม อานงาย และสีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม  ท่ีควรออกแบบจัดอยูในระดับ ปาน

กลาง ไดแก รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและ

ทันสมัย  2)  ดานสิ่งท่ีควรจะตองเพ่ิมเติมในดานเนื้อหาภายในเว็บไซด  โดยภาพรวมแลวผูตอบ

แบบสอบถาม เห็นวา การออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก 

โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับสิ่งท่ีนาสนใจท่ีจะตองออกแบบ ไดแก ท่ีควร

ออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือเรื่อง มีเนื้อหาท่ีทันสมัยทันตอเหตุการณ  มีความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหา มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น หัวขอท่ีนําเสนอมีความเหมาะสมและครอบคลุม เนื้อหาท่ี

นําเสนอเปนเรื่องท่ีนาสนใจ ชวนติดตาม เนื้อหาท่ีนําเสนอบงบอกถึงความเปน อัตลักษณของแหลง

ทองเท่ียว  มีรายละเอียดเพ็จเก็จการทองเท่ียวครอบคลุมพ้ืนท่ี มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางถูกตอง และมี

ภาพท่ีใชมีความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหา ตามลําดับ  และ 3) ดานความเร็ว ประโยชน และการ

นําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ความเร็ว ประโยชน และการ

นําไปใชของอินเทอรเน็ต ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียง

ตามลําดับสิ่งท่ีนาสนใจท่ีจะตองออกแบบ ไดแก ท่ีควรออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือ เรื่อง การไดรับ

ความรูใหม ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได  

สามารถนําไปความรูท่ีไดไปเผยแพรตอ ขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช  เขาสูขอมูลท่ีตองการไดอยาง

รวดเร็ว เขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว  ไดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวในเมืองนางรองเร็วข้ึน   

  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

          ควรมีการปรับปรุงขอมูลดานเนื้อหาภายในเว็บไซด จัดแบงหัวขอท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ิมความเร็ว

ในการโหลดขอมูลของเว็บไซด การออกแบบสีสัน การโชวรายการท่ีนาสนใจเปนขอมูลท่ีผูใชงานจะตอง

พบในครั้งแรก รวมท้ังการอัพเดทขอมูลปจจุบันตลอดเวลา และควรมีผูทําหนาทีในการจัดขอมูลประจํา

หนวยงาน  

 ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป  

 ควรมีการศึกษาเพ่ือสรางเว็บไซดรูปแบบใหมท่ีมาจากกระบวนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชงานของเว็บไซด และอํานวยความสะดวกตอการสืบคนขอมูลของผูใชงาน  
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