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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาการใชงาน ขอมูลที่ควรจะเพิ่มเติม และ
แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย กลุม
ประชากรที่ศึกษาไดแก กลุมที่ 1 เว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง ใชวิธีการสุม
ตามสะดวก (Convenient Sampling) แลวคัดเลือกเหลือเพียง 1 เว็บไซตที่มีนักทองเที่ยวนิยมเปดเขา
ชมมากที่สุด กลุมที่ 2 กลุมผูใชบริการเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง ใช
วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชตาราง Taro Yamane ไดจํานวนทั้งหมด 411
คน ซึ่งมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางประเทศไทย กลุมที่ 3 กลุมผูมีบทบาทเกี่ยวของกับการ
จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดเปนโควตา จาก เจาหนาที่จาก ททท.จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 5 คน เจาหนาที่อบต.จํานวน 5 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน รวม 15 คน
สถิติที่ใชในการดําเนินการวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 411 คน สวนมากเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง อายุ 21-30 ป มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา / ปวส.หรือเทียบเทา มีอาชีพรับจางทั่วไป ซึ่งโดย
สวนมากจะเลือกใชบริการจากเว็บไซดจังหวัด โดยภายหลังจากเลือกใชบริการมีพบปญหาเกี่ยวกับการ
ใชงานดานการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด อยูในระดับปานกลาง ดานเนื้อหาภายในเว็บ
ไซด อยูในระดับ มาก และดานความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต จัดอยูในระดับ
ปานกลาง อยางไรก็ตามสวนใหญมีความเห็นวา ควรที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมขอมูลในเว็บไซด จัดอยูใน
ระดับ มาก โดยสิ่งที่เปนแนวทางในการพัฒนาคือ การจัดทําเว็บไซดที่มีขอมูลที่เปนเสนทางการ
ทองเทีย่ วในเขตเมืองนางรอง การนําเสนอเพ็จเก็จการนําเที่ยว โดยมีที่พักในบริเวณเมืองนางรอง
คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา, เว็บไซต, การเพิ่มประสิทธิภาพ
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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
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสวนใหญทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศกอนที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยว ณ จุดใดมักจะตองมีการคนหาขอมูลของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ โดยการทองไปในโลก
ของอินเตอรเน็ตเพื่อทําการเที่ยวชม ติดตามขาวสาร คนหาขอมูลที่ตองการเปนเบื้องตนและการจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและพัฒนาเปนเว็บไซตนั้นจึงถือวาเปนสวนที่มีความสําคัญมากตอการนําเสนอ
รายละเอียดขอมูล กิจกรรมตางๆ การจัดทําเว็บไซตที่พัฒนาขึ้นจึงเปรียบเสมือนกับการสรางหนาตาและ
องคประกอบตาง ๆของขอมูลที่ตองการใหบุคคลอื่นไดทราบ ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูลเว็บไซตดาน
การทองเที่ยวก็เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนมากตอแหลงทองเที่ยว สาเหตุเปนเพราะในโลกการสื่อสาร
ปจจุบัน เว็บไซตถือวาเปนกลยุทธทางดานการตลาดหนึ่งที่เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพมาก
เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยซึ่งถือวาเปนอีกเมืองหนึ่งในประเทศไทยที่มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ๆ เปนจํานวนมากและทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดมาเยี่ยมชมกันอยางตอเนื่อง
ในทุกป เนื่องจากในเมืองแหงนี้มีแหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถานที่สําคัญ ๆ อยูหลายแหง เชน 1)
แหลงทองเที่ยวภายในชุมชนบานโคกเมือง 2) ปราสาทเมืองต่ํา 3) บารายเมืองต่ํา 4) กุฏิฤาษี 5) วัด
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ปราสาทบูรพาราม 6) เขาปลายบัด 7) พิพิธภัณฑโบราณสถาน 8) แหลงผลิตผาไหม 9) แหลงทองเที่ยว
เชิงครัวเกษตร 10) ปราสาทเขาพนมรุง เปนตน ซึ่งเมืองนางรองนั้นจะประกอบไปดวยพื้นที่ 5 อําเภอ
ดวยกัน ไดแก อําเภอชํานิ อําเภอปะคํา อําเภอนางรอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอละหานทราย
ทําใหเมืองนางรองเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งทางสํานักงานการทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมยไดจัดทําเว็บไซตของแหลงทองเที่ยวในเขตจังหวัดบุรีรัมย แตเว็บไซตดังกลาวขาดรายละเอียด
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวอีกเปนจํานวนมากอีกทั้งยังมีรูปแบบของการจัดทําเว็บไซตที่ไมครบถวน
สมบูรณดังจะเห็นไดวาสวนใหญนั้นจะมีเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ เพียง 2 แหงไดแก เขาพนมรุง
และปราสาทเมืองต่ํา และไมปรากฏแหลงทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ที่สําคัญๆ ซึ่งมีอยูในเขตพื้นที่เมือง
นางรอง พรอมทั้งขาดขอมูลเกี่ยวกับแหลงสถานบริการตาง ๆ และขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอแหลง
ทองเที่ยว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการใชงานเกี่ยวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมือง
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อศึกษาและจัดทําขอมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมือง
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย
3. เพื่ อศึ กษาแนวทางการพัฒ นาเว็ บ ไซตเพื่ อเพิ่ม ประสิทธิภ าพการทอ งเที่ ย วในเขตเมือ ง
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย
วิธีดําเนินการวิจัย
แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย มีวิธีการดําเนินการดังนี้
ขอบเขตดานปริมาณ กลุมที่ 1 เว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง ใช
วิธีการสุมตามสะดวก (Convenient Sampling) แลวคัดเลือกเหลือเพียง 1 เว็บไซตที่มีนักทองเที่ยว
นิยมเปดเขาชมมากที่สุด กลุมที่ 2 กลุมผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมือง
นางรอง ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชตาราง Taro Yamane ไดจํานวน
ทั้งหมด 400 คน แบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 200 คน และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศไทย
จํานวน 200 คน กลุมที่ 3 กลุมผูที่บทบาทเกี่ยวของกับการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
โดยกําหนดเปนโควตา จาก เจาหนาที่จาก ททท.จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 5 คน เจาหนาที่อบต.จํานวน 5
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คน นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน รวม 15 คน สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก Percentage, Mean and Standard Deviation
ขอบเขตดานคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิง วิธีการสังเกต วิธีการจดบันทึก วิธีการ
บันทึกเสียงและภาพ การประชุมแบบ Focus Group และวิธีการรวบรวมจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดแนวคิด ทฤษฏี และหลักการในการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
และขอมูลเชิงเนื้อหาอื่นๆ
สรุปผลการวิจัย
คํา ถามการวิจัยขอที่ 1 สภาพปญหาการใชงานเกี่ย วกับ เว็บไซตป ระชาสัมพัน ธแหลง
ทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปนอยางไร ผลการวิจัยพบ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาอยูที่ อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา สวนใหญมีอาชีพ รับจางทั่วไป
สําหรับสภาพปญหาการใชบริการเกี่ยวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขต
เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย คือ
1. ดานสภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด โดยภาพรวมแลว
เห็นวา สภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด จัดอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได ไดแก ที่จัดอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก การ
เชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก การจัดรูปแบบภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน
ขาวสารการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสม นาสนใจ รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม สี
พื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม เมนูครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของตัวอักษรสวยงาม
อานงาย และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและทันสมัย ตามลําดับ
2. ดานเนื้อหาภายในเว็บไซด โดยภาพรวมแลวจัดอยูในระดับ มาก โดยเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได ดังนี้ ที่จัดอยูในระดับ มาก ไดแก มีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ เนื้อหาที่นําเสนอบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยว มีรายละเอียดเพ็จเก็จการ
ทองเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ เนื้อหาที่นําเสนอเปนเรื่องที่นาสนใจ ชวนติดตาม มีความชัดเจนในการอธิบาย
เนื้อหา และมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น และที่จัดอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก หัวขอที่นําเสนอมี
ความเหมาะสมและครอบคลุม มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางถูกตองและภาพที่ใชมีความถูกตองและ
สอดคลองกับเนื้อหา
3. ดาน ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลว เห็น
วา ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต มีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได ดังนี้ ที่มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก การ
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ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวในเมืองนางรองเร็วขึ้น การเขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว การเขาสู
ขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว การขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได การสามารถนําไปความรูที่ได
ไปเผยแพรตอ การไดรับความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และ
ขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช
คําถามการวิจัยขอที่ 2 การจัดทําขอมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยควรมีรูปแบบอยางไร ผลการวิจัยพบ ดังนี้
1. ดานการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซดโดยสวนใหญ เห็นวา การออกแบบ
จอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
นั้น เรียงตามลําดับสิ่งที่นาสนใจที่จะตองออกแบบ ไดแก ที่ควรออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือเรื่อง
ขาวสารการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสม นาสนใจ การเชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก การ
จัดรูปแบบภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน เมนูครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของ
ตัวอักษรสวยงาม อานงาย และสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม ที่ควรออกแบบจัดอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม
และทันสมัย
2. ดานสิ่งที่ควรจะตองเพิ่มเติมในดานเนื้อหาภายในเว็บไซด โดยภาพรวมแลวผูตอบ
แบบสอบถาม เห็นวา การออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก
โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับสิ่งที่นาสนใจที่จะตองออกแบบ ไดแก ที่ควร
ออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือเรื่อง มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ มีความชัดเจนในการอธิบาย
เนื้อหา มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น หัวขอที่นําเสนอมีความเหมาะสมและครอบคลุม เนื้อหาที่
นําเสนอเปนเรื่องที่นาสนใจ ชวนติดตาม เนื้อหาที่นําเสนอบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยว มีรายละเอียดเพ็จเก็จการทองเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางถูกตอง และมี
ภาพที่ใชมีความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหา ตามลําดับ
3. ดานความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลวผูตอบ
แบบสอบถาม เห็นวา ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต ควรมีการออกแบบอยูใน
ระดับ มาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับสิ่งที่นาสนใจที่จะตองออกแบบ ไดแก ที่
ควรออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือ เรื่อง การไดรับความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตอสื่อสาร ขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได สามารถนําไปความรูที่ไดไปเผยแพรตอ
ขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช เขาสูขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว เขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวในเมืองนางรองเร็วขึ้น
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คําถามการวิจัยขอที่ 3 แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปนอยางไร ผลการวิจัยพบวา เมื่อทําการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นระหวางสภาพปญหาการใชบริการและแนวทางในการพัฒนาเว็บไซดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กรทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จะพบวา สภาพการใชงานเว็บไซดในปจจุบันภาพรวมมีปญหาในระดับ
ปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา สิ่งที่เปนปญหามาก คือ ดานเนื้อหาภายในเว็บ
ไซด แตเมื่อวิเคราะหถึงจุดเนนที่ควรพัฒนา ปรากฏวาภาพรวมมีอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณา
เขาไปในรายละเอียดวา สิ่งใดที่จะเปนจุดเนนในการพัฒนา พบวา สิ่งที่จะเปนจุดเนนลําดับแรกคือ ดาน
ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวในเขต
เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคอยู 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการใชงาน
2) ขอมูลที่ควรจะเพิ่มเติม และ 3) แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวในเขต
เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งการดําเนินการวิจัยนั้นเปนลักษณะของการสรางแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามถึงสภาพปญหาและขอมูลที่ควรจะเพิ่มเติมและหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอแนะแนวทางเพื่อ
การพัฒนาการจัดทําเว็บไซตตอไป ซึ่งผลการวิจัย พบวา ในขอคําถามการวิจัยขอที่ 1 ไดแก สภาพ
ปญหาการใชงานเกี่ยวกับเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปน
อยางไร สิ่งที่ผลการวิจัยพบก็คือ
1. ดานสภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด โดยภาพรวมแลว
เห็นวา สภาพปญหาการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด จัดอยูในระดับปานกลาง โดยที่ผูวิจัย
ไดคัดเลือกเว็บไซตของจังหวัดบุรีรัมยซึ่งเปนที่นิยมและรูจักเพื่อการสืบคนแหลงทองเที่ยวและแพ็คเก็จ
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามสภาพปญหาดานการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซดถือวา จัดอยู
ในระดับที่ดี เพราะผูใชงานประเมินวา อยูในระดับปานกลาง ซึ่งในระดับปานกลางนั้น ถือวา เว็บไซดนี้มี
การออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซดไดดีพอสมควร เพราะจอแสดงผลของเว็บไซดคอนขางจะมี
ความคมชัด สวยงาม และถูกใจ แตเมื่อพิจารณาในแงของผูใชงานก็มีขอเสนอแนะในรายละเอียดบาง
ประการที่จะตองแกไขปรับปรุงและเพิ่มเติม ไดแกเรื่อง การเชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก การ
จัดรูปแบบภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน ขาวสารการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสม
นาสนใจ รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม เมนู
ครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของตัวอักษรสวยงาม อานงาย และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม
เหมาะสมและทันสมัย ตามลําดับ ทั้งนี้สิ่งที่จะใหเพิ่มเติมเหลานี้ก็ถือวาเปนขอคิดมุมหนึ่งของผูใชงาน
เพื่อใหระบบเว็บไซดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง รวิสรา ทาวตื้อ (2550) ไดกลาวถึง ลักษณะของฐานขอมูล
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ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 1) นําเสนอและสนองตอบตอความตองการของผูใชระบบในหลายรูปแบบตรง
ตามความตองการผูใชหลายระดับ 2) ผูใชของระบบสามารถเรียกขอมูลขึ้นมาใชไดหลายวิธีตามความ
เหมาะสมของแตละหนวยงาน 3) มีการควบคุมการทํางานของหนวยเก็บรักษาขอมูลภายในระบบ
ทั้งหมด 4) ขอมูลและโปรแกรมมีลักษณะเปนอิสระตอกัน กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคําของ
ขอมูล ก็ไมตองแกไขโปรแกรม หรือเมื่อแกไขโปรแกรมก็ไมควรตองแกไขโครงสรางของขอมูลดวย และ
5) มีความสมบูรณและเชื่อถือไดของขอมูลที่เก็บอยูในแฟมขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูลนั้น
2. ดานเนื้อหาภายในเว็บไซด โดยภาพรวมแลวมีสภาพปญหาจัดอยูในระดับ มาก ทั้ง
อาจเปนเพราะวา ผูใชงานมีหลากหลาย ไมวา จะเปน นักทองเที่ยว นักธุรกิจ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
เปนตน ลวนมีความตองการในขอมูลที่แตกตาง ๆ นักทองเที่ยวอาจตองการในรูปแบบแพ็จเก็จทัวร และ
รายละเอียดเนื้อหา นักธุรกิจตองการทราบถึงขอมูลโรงแรม สภาพเศรษฐกิจ การลงทุน การนําเที่ยว
เปนตน นักศึกษาอาจตองการขอมูลเพื่อการจัดทํารายงานขอมูลดานการวิจัย และประชาชนทั่วไปอาจ
ตองการรายการกิจกรรมตาง ๆ เทศกาลตาง ๆ ในแตละทองถิ่น หรือ การประสานงาน การรับเรื่อง
รองเรียน เปนตน ซึ่งหากพิจารณาไปแลว จากการประเมินของคณะนักวิจัยจะพบวา ขอมูลตาง ๆ ยังมี
ไมเพียงพอ ในขณะที่ผูใชงานตามงานวิจัยประเมินวา จัดอยูในระดับ มาก แตคณะนักวิจัยประเมินวา
สภาพปญหาดานนี้นาจะจัดอยูในระดับ มากที่สุด เพราะขอมูลที่หลากหลายที่กลาวถึงหลายอยางไมมีใน
เว็บไซด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงในสิ่งที่ผูใชงานไดระบุวา เปนปญหา ในระดับ มาก ไดแกเรื่อง
การมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ เนื้อหาที่นําเสนอบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยว มีรายละเอียดเพ็จเก็จการทองเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ เนื้อหาที่นําเสนอเปนเรื่องที่นาสนใจ ชวน
ติดตาม มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา และมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งขอมูลตาง ๆ นั้น
ควรที่จะจัดทําใหครอบคลุมในทุกประเด็นที่ผูใชงานทุกคนสามารถที่จะนําไปใชประโยชนได และการ
จัดทําขอมูลนั้นสามารถที่จะจัดทําและจัดเก็บในหลายรูปแบบเพื่อการนําไปศึกษา ซึ่งในรูปแบบของการ
จัดเก็บขอมูล มานีสงค ปฐมวิริยะวงศ (2548) กลาวไววา ขอมูลที่ตองการจัดเก็บนั้นอาจจะมีรูปแบบได
หลายอยาง รูปแบบสําคัญ ๆ ไดแก 1) ขอมูลแบบรูปแบบ (formatted data) เปนขอมูลที่รวมอักขระ
ซึ่งอาจหมายถึงตัวอักษร ตัวเลข ซึ่งเปนรูปแบบที่แนนอน ในแตละระเบียน ทุกระเบียนที่อยูใน
แฟมขอมูลจะมีรูปแบบที่เหมือนกันหมด ขอมูลที่เก็บนั้นอาจเก็บในรูปของรหัสโดยเมื่ออานขอมูลออกมา
อาจจะตองนํารหัสนั้นมาตีความหมายอีกครั้ง เชน แฟมขอมูลประวัตินักศึกษา 2) ขอมูลแบบขอความ
(text) เปนขอมูลที่เปนอักขระในแบบขอความ ซึ่งอาจหมายถึงตัวอักษร ตัวเลข สมการฯ แตไมรวมภาพ
ตาง ๆ นํามารวมกันโดยไมมีรูปแบบที่แนนอนในแตละระเบียน เชน ระบบการจัดเก็บขอความตาง ๆ
ลักษณะการจัดเก็บแบบนี้จะไมตองนําขอมูลที่เก็บมาตีความหมายอีก ความหมายจะถูกกําหนดแลวใน
ขอความ 3) ขอมูลแบบภาพลักษณ (images) เปนขอมูลที่เปนภาพ อาจเปนภาพกราฟที่ถูกสรางขึ้น
จากขอมูลแบบรูปแบบรูปภาพ หรือภาพวาด คอมพิวเตอรสามารถเก็บภาพและจัดสงภาพเหลานี้ไปยัง
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คอมพิวเตอรอื่นได เหมือนกับการสงขอความ โดยคอมพิวเตอรจะทําการแปลงภาพเหลานี้ ซึ่งจะทําให
คอมพิวเตอรสามารถที่จะปรับขยายภาพและเคลื่อนยายภาพเหลานั้นไดเหมือนกับขอมูลแบบขอความ
4) ขอมูลแบบเสียง (audio) เปนขอมูลที่เปนเสียง ลักษณะของการจัดเก็บก็จะเหมือนกับการจัดเก็บ
ขอมูลแบบภาพ คือ คอมพิวเตอรจะทําการแปลงเสียงเหลานี้ใหคอมพิวเตอรสามารถนําไปเก็บได
ตัวอยางไดแก การตรวจคลื่นหัวใจ จะเก็บเสียงเตนของหัวใจ และ 5) ขอมูลแบบภาพและเสียง (video)
เปนขอมูลที่เปนเสียงและรูปภาพ ที่ถูกจัดเก็บไวดวยกัน เปนการผสมผสานรูปภาพและเสียงเขาดวยกัน
ลักษณะของการจัดเก็บขอมูล คอมพิวเตอรจะทําการแปลงเสียงและรูปภาพนี้ เชนเดียวกับขอมูลแบบ
เสียงและขอมูลแบบภาพลักษณะซึ่งจะนํามารวมเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน
3. ดาน ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลว เห็น
วา ความเร็ว ประโยชน และการนําไปใชของอินเทอรเน็ต มีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับปญหาได คือเรื่อง การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวใน
เมืองนางรองเร็วขึ้น การเขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว การเขาสูขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว การ
ขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได การสามารถนําไปความรูที่ไดไปเผยแพรตอ การไดรับความรูใหม
ๆ เพิ่มขึ้น การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช ซึ่ง
ความรวดเร็วในการคนหาขอมูลนั้นขึ้นอยูกับเหตุผล 2 ประการ ไดแก การสงขอมูลจากเว็บไซด และ
ตัวรับสัญญาณของหนวยงานวามีความเร็วหรือไม อยางไรก็ตามผูใชงานประเมินวา จัดอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งความเร็วในการคนหาขอมูลนั้น รวิสรา ทาวตื้อ (2550) ควรมีการสงโดยใชหลักการ 2
ประการ กลาวคือ ประการที่ 1 ใชแบบจําลองฐานขอมูลเครือขาย ซึ่งแบบนี้ สามารถรองรับ
ความสัมพันธของขอมูลที่มีความสัมพันธซับซอนยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงกวาแบบลําดับชั้น แต
อยางไรก็ตาม แบบโครงสรางฐานขอมูลเครือขายยังคงมีโครงสรางที่คลายกับโครงสรางแบบลําดับชั้น ซึ่ง
ก็คือยังคงไวซึ่งลําดับชั้นแบบบนลงลาง แตจะแตกตางตรงที่แตละโหนดสามารถมีความสัมพันธกับโหนด
อื่นๆ ไดหลายโหนด กลาวคือ แตละโหนดสามารถมีหลายพอได ซึ่งแตกตางจากแบบจําลองฐานขอมูล
ลําดับชั้นที่สามารถมีไดเพียงเดียวเทานั้น และประการที่ 2 คือ ) แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
แบบจําลองชนิดนี้ถือเปนแบบจําลองที่มีความแพรหลายมากที่สุดในปจจุบัน สาเหตุที่เปนเชนนั้นก็
เพราะวาแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธนี้นําเสนอมุมมองของขอมูลในลักษณะตาราง (Table) ซึ่ง
สามารถสื่อสัมพันธกับมนุษยไดเขาใจงาย โดยตารางหนึ่งจะประกอบดวยแถวและคอลัมน ขอมูลที่
จัดเก็บอยูในตารางสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธกับตารางอื่น ๆ ได ไมวาจะเปนความสัมพันธแบบ
one-to-many หรือแบบ many-to-many โดยจะใชคียในการอางอิงถึงตารางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งคีย
ดังกลาวยังสามารถเปนไดทั้งคียหลัก (Primary Key) และคียรอง (Secondary Key) รวมถึงการกําหนด
ลําดับดัชนีเพื่อเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
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สําหรับการจัดทําขอมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตเมือง
นางรอง จังหวัดบุรีรัมยควรมีรูปแบบอยางไร ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 1) ดานการออกแบบจอภาพและ
รูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ซึ่งโชวเรื่อง ขาวสารการ
ประชาสัมพันธ ใหมีความเหมาะสม นาสนใจ การเชื่อมโยงในเว็บไซดมีความสะดวก การจัดรูปแบบ
ภายในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน เมนูครอบคลุม ชัดเจน รูปแบบและขนาดของตัวอักษร
สวยงาม อานงาย และสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม ที่ควรออกแบบจัดอยูในระดับ ปาน
กลาง ไดแก รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงาม และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและ
ทันสมัย 2) ดานสิ่งที่ควรจะตองเพิ่มเติมในดานเนื้อหาภายในเว็บไซด โดยภาพรวมแลวผูตอบ
แบบสอบถาม เห็นวา การออกแบบจอภาพและรูปแบบของเว็บไซด ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก
โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียงตามลําดับสิ่งที่นาสนใจที่จะตองออกแบบ ไดแก ที่ควร
ออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือเรื่อง มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ มีความชัดเจนในการอธิบาย
เนื้อหา มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น หัวขอที่นําเสนอมีความเหมาะสมและครอบคลุม เนื้อหาที่
นําเสนอเปนเรื่องที่นาสนใจ ชวนติดตาม เนื้อหาที่นําเสนอบงบอกถึงความเปน อัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยว มีรายละเอียดเพ็จเก็จการทองเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางถูกตอง และมี
ภาพที่ใชมีความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหา ตามลําดับ และ 3) ดานความเร็ว ประโยชน และการ
นําไปใชของอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ความเร็ว ประโยชน และการ
นําไปใชของอินเทอรเน็ต ควรมีการออกแบบอยูในระดับ มาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้น เรียง
ตามลําดับสิ่งที่นาสนใจที่จะตองออกแบบ ไดแก ที่ควรออกแบบจัดอยูในระดับ มาก คือ เรื่อง การไดรับ
ความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ขอมูลสามารถใชเปนแหลงความรูได
สามารถนําไปความรูที่ไดไปเผยแพรตอ ขอมูลมีประโยชนตอการนําไปใช เขาสูขอมูลที่ตองการไดอยาง
รวดเร็ว เขาสูเว็บไซดไดอยางรวดเร็ว ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวในเมืองนางรองเร็วขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ควรมีการปรับปรุงขอมูลดานเนื้อหาภายในเว็บไซด จัดแบงหัวขอที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเร็ว
ในการโหลดขอมูลของเว็บไซด การออกแบบสีสัน การโชวรายการที่นาสนใจเปนขอมูลที่ผูใชงานจะตอง
พบในครั้งแรก รวมทั้งการอัพเดทขอมูลปจจุบันตลอดเวลา และควรมีผูทําหนาทีในการจัดขอมูลประจํา
หนวยงาน
ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเพื่อสรางเว็บไซดรูปแบบใหมที่มาจากกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชงานของเว็บไซด และอํานวยความสะดวกตอการสืบคนขอมูลของผูใชงาน
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