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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุน
ของนักท่องเท่ียว กรณีศึกษาการท่องเท่ียวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพ่ือประเมิน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวตามต้นทุนของนักท่องเท่ียว ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบระบบจํานวน 400 คน ซึ่งกําหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Roscoe การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของ
ระบบ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านที่มีต่อระบบ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยนี้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนนําเข้า สําหรับกําหนดเงื่อนไข
การท่องเที่ยว ได้แก่ งบประมาณ จํานวนสถานท่ีท่องเที่ยว ท่ีพัก และจุดหมายปลายทาง 2) ส่วนประมวลผล ทําหน้าท่ี
จับคู่ข้อมูลการท่องเที่ยวกับเงื่อนไขความต้องการที่ได้ระบุไว้ โดยให้ผลลัพธ์จํานวน 10 เส้นทางท่องเที่ยว และ 
3) ส่วนผลลัพธ์ จะแสดงผลรายการโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่าน www.travelubon.com/webtravel/ ผู้วิจัยได้
ทําการประเมินระบบใน 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน พบว่า (1) ระบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และ (3) ระบบมี
ความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก และ 2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจํานวน 400 คน พบว่า (1) ระบบนี้มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมตามต้นทุนของนักท่องเที่ยว (2) ผู้ใช้สามารถ
ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีด้วยตัวเอง และ (3) การออกแบบองค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ ปุ่มสัมผัส 
มีความเหมาะสม ใช้งานง่าย 
 
คําสําคัญ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  โปรแกรมการท่องเที่ยว  ต้นทุนของนักท่องเที่ยว 
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Abstract 

 
 This research aims to create decision support system for generating tourism plan with 
flexible cost of travelers, a case study of Pakse city tourism in the Lao People’ s Democratic Republic, 
and to evaluate this system. Researchers define 2 sample groups:  5 experts and 400 people who 
are interested in testing this system. Sample size is defined by the Roscoe formula. Data is gathered by 
questionnaires to evaluate the system usability and the users’  satisfaction toward this system. 
Statistics used for this research are mean and standard deviation.  This system consists of 3 parts: 
1)  the input part mainly assigns tourism conditions such as budget, number of attractions, hotels, 
and destination, 2)  the process part directly functions the data matching with tourist requirements. 
This system finds out 10 trip route solutions based on the defined conditions, and 3)  the output 
part also displays lists of the tourism plan via www.travelubon.com/webtravel/. Researchers define 
2 evaluated patterns:  1)  the system usability by 5 experts, results indicate that ( 1)  the system 
effectiveness is at a high level, (2) the system performance is at a good level, and (3) the system 
flexibility is at a good level, and 2)  the satisfaction of 400 users, results indicate that ( 1)  this system 
clearly defines objectives to help appropriate tourism plans with flexible cost of travelers, ( 2)  users 
can also use this system by themselves very well, and ( 3)  the system components such as images 
and touch-screen buttons are very easy to use. 
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1.  บทนํา 
การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงที่ผ่านมารายได้รวมจาก     

การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างมาก จากสถิติในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 รายได้รวมเท่ากับ 1,531,092 ล้านบาท 
1,605,701 ล้านบาท และ 1,861,873 ล้านบาท ตามลําดับ [1] รัฐบาลจึงได้กําหนดแนวทางดําเนินงานด้านการท่องเท่ียว
ไว้ดังนี้ 1) ประกาศให้ปี 2558-2560 เป็นปีท่องเท่ียววิถีไทย 2) ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 3) เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ 4) ปรับระบบการให้บริการ 5) ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 6) พัฒนากลุ่มจังหวัดท่องเท่ียวเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรอง 7) สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
ตํารวจท่องเท่ียว มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 8) ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
นอกจากน้ีนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2560-2564 กําหนดการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก [2] จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีแนวพรมแดนส่วนใหญ่
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จะติดกับเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านช่องเม็ก [3] เมืองปากเซถือเป็น
เมืองใหม่ ตั้งอยู่ปากแม่น้ําเซโดยท่ีบรรจบกับแม่น้ําโขง และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตอนใต้ 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ รวมท้ังอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็เช่นกัน นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยข้อมูลจํานวนมากทําให้นักท่องเที่ยว
ไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวจากจุดใด และตัดสินใจไม่ได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวใดควรไปเท่ียว อีกท้ังบริษัท
หรือตัวแทนนําเท่ียวจะจัดแผนการท่องเท่ียวสําเร็จรูปให้กับนักท่องเท่ียวไว้แล้ว ขาดความยืดหยุ่นในด้านสถานท่ี 
ระยะทาง งบประมาณ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจําเป็นต้องท่องเที่ยวไปตามแผนการท่องเท่ียวท่ีจัดไว้ให้ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ตรง
กับความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเท่ียว และเม่ือพิจารณาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะทําได้เพียงแค่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ [4] 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นคุณค่าและความสําคัญในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรม      
การท่องเที่ยวตามต้นทุน โดยนักท่องเท่ียวสามารถวางแผนโปรแกรมการท่องเท่ียวได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง           
เว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงจะทําให้นักท่องเท่ียวสามารถบริหารเวลา เส้นทาง และต้นทุนงบประมาณ
ท่ีเหมาะสมในการท่องเที่ยวตามต้องการได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวตามต้นทุนของนักท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.2 เพ่ือประเมินระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุนของนักท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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เว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงจะทําให้นักท่องเท่ียวสามารถบริหารเวลา เส้นทาง และต้นทุนงบประมาณ
ท่ีเหมาะสมในการท่องเที่ยวตามต้องการได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวตามต้นทุนของนักท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.2 เพ่ือประเมินระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวตามต้นทุนของนักท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบท่ีซับซ้อนสําหรับเหตุการณ์หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอน หรือก่ึงโครงสร้าง [5] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจใช้กับบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่ม
ก็ได้ [6] กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การใช้ความคิด
ประกอบเหตุผล เป็นขั้นตอนที่รับรู้และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสที่เกิดข้ึน 2) การออกแบบ เป็นขั้นตอนของ    
การพัฒนาและวิเคราะห์ทางเลือกในการปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ 3) การคัดเลือก ผู้ตัดสินใจจะเลือกแนวทางเลือกท่ี
เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์มากที่สุด และ 4) การนําไปใช้ เป็นข้ันตอนท่ีนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติและ
ติดตามผลของการปฏิบัติ [7] 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกได้เป็น 2 ประเภท [8] คือ 1) ระบบท่ีใช้รูปแบบเป็นหลัก (Model-driven DSS) 
ใช้วิธีการจําลองสถานการณ์ (Simulation) และรูปแบบการวิเคราะห์ต่าง ๆ จะเป็นแบบโครงสร้าง (Structural 
Decision) หรือแบบกําหนดไว้ล่วงหน้า (Programmed) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจํา และ 
2) ระบบที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS) โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลองค์กร 
ข้อมูลในคลังข้อมูล ฯลฯ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured Decision) หรือ
แบบไม่ได้กําหนดล่วงหน้า (Non-programmed) [9] 
 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในหลายด้าน เช่น ระบบการค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว
ในประเทศไทยด้วยหลักการออนโทโลยีและเนมแมทชิ่ง (Ontology and Name Matching) [10] การพัฒนาระบบ
ตัวแทนอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย [11] การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทยกับเวียดนาม [12] และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยอาศัยระบบการสนับสนุนและ
ตัดสินใจเพื่อเลือกที่อยู่อาศัยสําหรับชาวญี่ปุ่น [13] โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแนะนําเว็บแอปพลิเคชัน 
และการใช้งาน และส่วนแอปพลิเคชันค้นหาท่ีอยู่อาศัยตามเกณฑ์ท่ีผู้ใช้เลือก 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
     คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 
 4.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

  4.1.1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเงื่อนไขความต้องการของนักท่องเที่ยว การสัมภาษณ์ การศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการแอปพลิเคชันท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุนของตัวเอง [4] 

 

  4.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเท่ียวในเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 
รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในตัวเมืองและรอบ ๆ ตัวเมืองปากเซ เส้นทางรถยนต์ รายละเอียดท่ีพัก และ
งบประมาณ 

  4.1.3  การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS Engine) 
 

 
 

รูปที่ 1 การทํางานของระบบ 
 
 4.1.4 การทดสอบระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญทําการทดลองใช้ระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
และการปรับปรุงระบบ โดยพิจารณาจากความถูกต้องของการประมวลผล การจับคู่ข้อมูลการท่องเที่ยวกับเงื่อนไข
ของนักท่องเที่ยว 
 4.1.5  การใช้งานระบบจริงบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ผ่าน www.travelubon.com/webtravel/ 
 4.2   การประเมินระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 ในการประเมินระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถใน   
การใช้งานได้ของระบบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ประเมินโดยผู้ใช้งานจริง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และ 2) กลุ่มผู้ท่ีมี

ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมทดสอบระบบ จํานวนข้ันตํ่า 384 คน คํานวณโดยใช้สูตรของ Roscoe [14] 
  4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน ทดลองใช้ระบบและตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
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งบประมาณ 

  4.1.3  การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS Engine) 
 

 
 

รูปที่ 1 การทํางานของระบบ 
 
 4.1.4 การทดสอบระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญทําการทดลองใช้ระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
และการปรับปรุงระบบ โดยพิจารณาจากความถูกต้องของการประมวลผล การจับคู่ข้อมูลการท่องเที่ยวกับเงื่อนไข
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 4.1.5  การใช้งานระบบจริงบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ผ่าน www.travelubon.com/webtravel/ 
 4.2   การประเมินระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
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การใช้งานได้ของระบบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ประเมินโดยผู้ใช้งานจริง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ และคณะผู้วิจัยได้ทําการประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การ
ใช้งานระบบด้วยการจัดอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท้ังหมด 5 คณะ คณะละ 
2 คร้ัง คร้ังละ 40 คน คร้ังท่ีหนึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาจารย์ประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ครั้งท่ีสองจัดให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมและทดสอบระบบ รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ซ่ึงมากกว่า
จํานวนข้ันตํ่าของการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Roscoe [14] 

  4.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบระบบจํานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําค่า x� ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนน ดังน้ี 
    คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง มีความสามารถของระบบ/ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์น้อยท่ีสุด 

 คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง มีความสามารถของระบบ/ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์น้อย 
 คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง มีความสามารถของระบบ/ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

   คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มีความสามารถของระบบ/ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์มาก 
   คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มีความสามารถของระบบ/ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

 
5.  สรุปผลการวิจัย 

     5.1  ผลการพัฒนาระบบ 
           จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1) พบว่า ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวตาม
ต้นทุนของนักท่องเท่ียว ระบบจะมีการทํางานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงสามารถแสดง
สถาปัตยกรรมของระบบได้ดังรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ 
 
 จากรูปท่ี 2 ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ Mobile API ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบผ่าน
อินเตอร์เฟสบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ใช้งานได้ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) โดยระบบจะนําอินพุตจากผู้ใช้มา
ประมวลผลในส่วนที่ 2 คือ Server ซ่ึงจะใช้ฐานข้อมูลส่วนที่ 3 คือ DBMS เป็นหลักในการประมวลผลเพ่ือหาผลลัพธ์เป็น
รายการโปรแกรมการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมที่สุดให้กับผู้ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ท่ี www.travelubon.com/webtravel/  

 

ซ่ึงจะเข้าสูร่ะบบ ดังนี ้
 

 
 

(ก)     (ข) (ค) 
 

รูปที่ 3 การใช้งานระบบ เริ่มจาก (ก) หน้าจอหลัก (ข) การกําหนดเงือ่นไข (ค) เส้นทางท่ีเลือกท่องเที่ยว 
 

จากรูปท่ี 3 (ก) ผู้ใช้เลือกเมนู My Trip Routes จะปรากฏหน้าจอดังรูปท่ี 3 (ข) ให้ผู้ใช้เลือกจุดหมายปลายทาง
ท่ีต้องการ จากตัวอย่างเลือกเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระบบจะทําการคํานวณงบประมาณ
ขั้นตํ่าให้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ จากนั้นให้สัมผัสบริเวณ “ตกลง” เพ่ือให้ระบบเร่ิมต้นประมวลผล
ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ผู้ใช้สัมผัสบริเวณ “RESULTS” และเลือกแสดงผลเส้นทางท่ี 3 ระบบจะคํานวณระยะทางรวม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าท่ีพัก เม่ือผู้ใช้สัมผัสบริเวณ “ATTRACTIONS” จะปรากฏดังรูปท่ี 3 (ค) ซ่ึงจะแสดง
สถานท่ีท่องเที่ยวบนพิกัดในแผนที่ตามเส้นทางท่ี 3 

5.2   ผลการประเมินระบบ 
  จากวัตถุประสงคก์ารวิจัยข้อท่ี 4.2 ผู้วิจัยได้ประเมินระบบใน 2 ดา้น คือ 1) ด้านความสามารถในการใชง้านได้
ของระบบ ซ่ึงประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน และ 2) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซ่ึงประเมินโดยผู้ใช้งาน
จริง จํานวน 400 คน ผลการประเมินระบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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ซ่ึงจะเข้าสูร่ะบบ ดังนี ้
 

 
 

(ก)     (ข) (ค) 
 

รูปที่ 3 การใช้งานระบบ เริ่มจาก (ก) หน้าจอหลัก (ข) การกาํหนดเงือ่นไข (ค) เส้นทางท่ีเลือกท่องเที่ยว 
 

จากรูปท่ี 3 (ก) ผู้ใช้เลือกเมนู My Trip Routes จะปรากฏหน้าจอดังรูปท่ี 3 (ข) ให้ผู้ใช้เลือกจุดหมายปลายทาง
ท่ีต้องการ จากตัวอย่างเลือกเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระบบจะทําการคํานวณงบประมาณ
ขั้นตํ่าให้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ จากนั้นให้สัมผัสบริเวณ “ตกลง” เพ่ือให้ระบบเร่ิมต้นประมวลผล
ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ผู้ใช้สัมผัสบริเวณ “RESULTS” และเลือกแสดงผลเส้นทางท่ี 3 ระบบจะคํานวณระยะทางรวม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าท่ีพัก เม่ือผู้ใช้สัมผัสบริเวณ “ATTRACTIONS” จะปรากฏดังรูปท่ี 3 (ค) ซ่ึงจะแสดง
สถานท่ีท่องเที่ยวบนพิกัดในแผนที่ตามเส้นทางท่ี 3 

5.2   ผลการประเมินระบบ 
  จากวัตถุประสงคก์ารวิจัยข้อท่ี 4.2 ผู้วิจัยได้ประเมินระบบใน 2 ดา้น คือ 1) ด้านความสามารถในการใชง้านได้
ของระบบ ซ่ึงประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน และ 2) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซ่ึงประเมินโดยผู้ใช้งาน
จริง จํานวน 400 คน ผลการประเมินระบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบในแต่ละด้าน (ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน) 
 

ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบในแต่ละด้าน x� S.D. ระดับ 
1. ด้านประสิทธิภาพ 4.19 0.56 มาก 
2. ด้านประสิทธิผล 4.22 068 มากท่ีสุด 
3. ด้านความยืดหยุ่น 3.88 0.81 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.36 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้งานได้ของระบบโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x� = 4.09) เม่ือพิจารณาความสามารถแต่ละด้านของระบบโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.22) รองลงมาระบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก (x �= 4.19) และระบบมีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก (x �= 3.88)  

การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลังจากท่ีได้ทดลอง
ใช้งานระบบ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นไว้หลายประเด็น ดังนี้ 1)  ควรปรับโดเมนเนมให้สอดคล้องกับชื่อของงาน 
เพื่อให้สามารถจดจําได้ง่าย 2) ระบบควรมีความสามารถในการเลือกจุดเริ่มต้นการเดินทางได้ และ 3) การกําหนด
เงื่อนไขงบประมาณ ควรมีรายละเอียดของการเดินทางข้ามประเทศ เช่น ค่าผ่านแดน ค่าภาษี ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเข้าชม
สถานท่ีต่าง ๆ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ (n = 400) 
 

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ x� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.   ระบบมีความหนาแน่นของตัวอักษร และการสะกดคํา ได้อย่าง

เหมาะสม 
3.65 0.64 มาก 

2.   ระบบมีสีท่ีดูเรียบง่าย สะอาด สบายตา 3.60 0.54 มาก 
3.   ระบบมีการจัดชุดข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 3.40 0.89 ปานกลาง 
4.   ระบบใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่เหมาะสม ชัดเจน 3.55 0.73 มาก 
5.   ผู้ใช้เห็นว่าระบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ดี 3.58 0.60 มาก 
6.   ท่านสามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีด้วยตัวเอง 4.82 0.77 มากท่ีสุด 
7.   การออกแบบองค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ ปุ่มสัมผัส มี

ความเหมาะสม ใช้งานงา่ย 
4.04 0.58 มาก 

 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ x� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
8.   ระบบนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพ่ือช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยว

ท่ีหลากหลายตามต้นทุนของผู้ใช้งาน 
4.89 0.32 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.94 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.94) สิ่งท่ีผู้ใช้งานระบบพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ระบบนี้มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตามต้นทุนของผู้ใช้งาน (x� = 4.89) รองลงมา คือ ท่าน
สามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีด้วยตัวเอง (x� = 4.82) และการออกแบบองค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ 
ปุ่มสัมผัส มีความเหมาะสม ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x��= 4.04) 

 
6.  การอภิปรายผลการวิจัย 

ในการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุนของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา
การท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ และ 2) ขั้นตอนการประเมินผลระบบ ซ่ึงส่วนประกอบหลักของระบบมี 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) ส่วนนําเข้า (Input) เป็นส่วนท่ีนักท่องเที่ยวต้องระบุเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง ได้แก่ งบประมาณ 
จํานวนสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก และจุดหมายปลายทาง 2) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนนี้ทําหน้าท่ีในการจับคู่
ข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีเก็บอยู่ในฐานข้อมูลกับเงื่อนไขความต้องการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงระบบจะได้ผลลัพธ์เป็น
เส้นทางการท่องเท่ียวจํานวน 10 เส้นทาง การประมวลผลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การทํางานของ Data-driven DSS 
Engine และ 3) ส่วนผลลัพธ์ (Output) ส่วนนี้เป็นส่วนการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้ก็คือ โปรแกรมรายการท่องเท่ียวตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี [5] 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาหมึกปรุงรส [9] การออกแบบและพัฒนาระบบตัวแทนอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวไทย [11] และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยอาศัยระบบการสนับสนุนและตัดสินใจ เพ่ือเลือกที่อยู่อาศัย
สําหรับชาวญี่ปุ่น กรณีศึกษาอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [13] โดยระบบงานท้ังหมดจะทํางานภายใต้ Data-driven 
DSS ซ่ึงเป็นการอาศัยข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์และสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ 

การวิจัยครั้งนี้ทําการประเมินระบบใน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1) ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ซ่ึง
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า (1) ระบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ x� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
8.   ระบบนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพ่ือช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยว

ท่ีหลากหลายตามต้นทุนของผู้ใช้งาน 
4.89 0.32 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.94 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.94) สิ่งท่ีผู้ใช้งานระบบพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ระบบนี้มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตามต้นทุนของผู้ใช้งาน (x� = 4.89) รองลงมา คือ ท่าน
สามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีด้วยตัวเอง (x� = 4.82) และการออกแบบองค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ 
ปุ่มสัมผัส มีความเหมาะสม ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x��= 4.04) 

 
6.  การอภิปรายผลการวิจัย 

ในการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุนของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา
การท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ และ 2) ขั้นตอนการประเมินผลระบบ ซ่ึงส่วนประกอบหลักของระบบมี 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) ส่วนนําเข้า (Input) เป็นส่วนท่ีนักท่องเที่ยวต้องระบุเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง ได้แก่ งบประมาณ 
จํานวนสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก และจุดหมายปลายทาง 2) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนนี้ทําหน้าท่ีในการจับคู่
ข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีเก็บอยู่ในฐานข้อมูลกับเงื่อนไขความต้องการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงระบบจะได้ผลลัพธ์เป็น
เส้นทางการท่องเท่ียวจํานวน 10 เส้นทาง การประมวลผลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การทํางานของ Data-driven DSS 
Engine และ 3) ส่วนผลลัพธ์ (Output) ส่วนนี้เป็นส่วนการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้ก็คือ โปรแกรมรายการท่องเท่ียวตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี [5] 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาหมึกปรุงรส [9] การออกแบบและพัฒนาระบบตัวแทนอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวไทย [11] และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยอาศัยระบบการสนับสนุนและตัดสินใจ เพื่อเลือกท่ีอยู่อาศัย
สําหรับชาวญี่ปุ่น กรณีศึกษาอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [13] โดยระบบงานท้ังหมดจะทํางานภายใต้ Data-driven 
DSS ซ่ึงเป็นการอาศัยข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์และสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ 

การวิจัยครั้งนี้ทําการประเมินระบบใน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1) ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ซ่ึง
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า (1) ระบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

33
Vol. 8  No. 1  January - June 2018

Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University



 

และ (3) ระบบมีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] โดยทําการประเมินระบบในด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านความยืดหยุ่น และด้านความสามารถในการเรียนรู้ได้ ด้านที่ 2) การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก สิ่งท่ีทําให้ผู้ทดลองใช้ระบบ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระบบนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย
ตามต้นทุนของผู้ใช้งาน และรองลงมาคือ ท่านสามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดีด้วยตนเอง และการออกแบบ
องค์ประกอบในการจัดวาง เช่น รูปภาพ ปุ่มสัมผัส มีความเหมาะสม ใช้งานง่ายอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ [13] 
โดยทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้าน (1) ความสามารถของระบบท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(2) ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (3) ความสามารถของระบบในการติดต่อกับผู้ใช้ (4) ด้านประสิทธิภาพ 
และ (5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการท่องเท่ียวส่วนบุคคลน้ัน ยังมีรายละเอียดและปัจจัย 
อ่ืน ๆ ท่ีต้องคํานึงถึงในการวางแผนการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง เช่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม กิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เป็นต้น สําหรับการวิจัยครั้งต่อไปน้ัน ผู้ท่ีสนใจควรศึกษาเพิ่มเติมและต่อยอดการวิจัยในเรื่องของปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีนํามาเป็นเงื่อนไขในการจัดแผนการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางจริง ซ่ึงน่าจะมีความคลาดเคลื่อน
มาก เนื่องจากเส้นทางถนนของเมืองปากเซยังไม่สะดวกสบายมากนัก 2) การพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย เช่น 
ค่าผ่านแดน ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยว ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเช่ารถ ค่าท่ีจอดรถ เป็นต้น  
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