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บทคัดยอ 

วัดไดทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของชุมชนไทยมาเปนระยะเวลานาน ตลอดท้ังปจะมีกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นที่วัด 
เพื่อเชิญชวนใหประชาชนมารวมงาน แตหากขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง อาจทําใหกิจกรรมนั้นๆ ไม
ประสบความสําเรจ็เทาที่ควร ในยคุที่เทคโนโลยีเขาถึงในทุกพื้นที่นี้ การนําเสนอวัดในรูปแบบภาพเคลือ่นไหว     
3 มิติ และกิจกรรมตางๆ บนเว็บไซต อาจทําใหนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดความสนใจและมาเขารวมกิจกรรม
กันมากยิ่งข้ึน จุดประสงคของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบ 2) พัฒนาระบบ และ          
3) ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลองสามมติิ แหลงทองเที่ยวเชิงพุทธ ภายในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งการวิเคราะหและออกแบบระบบไดใชแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสขอมลู และแผนผัง
ความสัมพันธขอมลู จากน้ันออกแบบตารางในฐานขอมูล เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนโดยใชภาษา 
HTML PHP และระบบจดัการฐานขอมูล MySql นอกจากน้ียังไดพฒันาเว็บไซตของวัด จํานวน 8 วัด ท่ีสามารถ
ใชงานรวมกันกับระบบสารสนเทศออนไลนนี้ โดยแตละวัดไดรบัการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูดูแลระบบแตละวัดเปนหลัก อยางไรก็ตามทุกเว็บไซตของวัด จะประกอบไปดวยเนื้อหาประวัติวดั ขาวสาร 
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ประชาสัมพันธ อาคาร/สิ่งกอสรางภายในวัด ท้ังในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมไปถึงลิงคไปยังวิดีโอแสดง
สิ่งกอสรางในแบบ 3 มิติ การประเมินระบบสารสนเทศน้ี พบวาในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไป
นอย ดังน้ี คือ (1) ดานความตองการของผูใชระบบ ( =4.67) (2) ดานการทํางานตามหนาท่ี ( =4.60) (3) ดาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ( =4.47) และ (4) ดานความยากงายในการใชงานระบบ ( =4.11)  
 

คําสําคัญ : แหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ / แบบจําลองสามมิติ / ระบบสารสนเทศออนไลน 
 

ABSTRACT 

Temples have played a major role as Thai community centers for a long period of time. 

Throughout the year, there are activities and events held in the temples in order to invite 

local people to join. However, the activities may not be successful as expected without the 

comprehensive public relations. In the technology era, temple presentations in aspects of 3D 

video including activities on websites may attract cultural tourists to attend the activities. The 

objectives of this study is to 1) analyze and design the system, 2) develop the system, and     

3) evaluate the performance of the online information system and 3D models for Buddhist 

tourist attractions in Muang District, Kamphaengphet. The system was analyzed and designed 

through context diagram, data flow diagrams and entity-relationship diagram including 

database tables. In order to develop the online system, HTML, PHP and MySql database 

management system were employed. Moreover, eight websites for temples in the sample 

were developed to work in collaboration with the main online system. Even though the 

individual websites were developed according to web administers’ requirements, every 

website consisted of contents such as the temple history, news, buildings in aspects of 2D and 

3D including web links to 3D video for each building. In terms of online system evaluation, it 

was found that in general the test aspects was ordered in descending order as following: 

functional requirement test ( =4.67), functional test ( =4.60), security test ( =4.47) and 

usability test ( =4.11). 
 

Keywords : Buddhist Tourist Attractions / 3D Models / Online System 
 

บทนํา 
วัดเปนสิ่งที่อยูคูวัฒนธรรมไทยมาเปนระยะเวลานาน จากเดมิที่มีบทบาทในฐานะท่ีเปนสถานท่ีปฏิบตัิกจิ

ของสงฆและสถานท่ีจัดทําศาสนพิธีตางๆ รวมทั้งเปนสถานท่ีใชประโยชนรวมกันของคนในชุมชน ตอมาไดเพิม่
บทบาทในการเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงพุทธเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวจากท่ัวประเทศ นอกจากน้ีโครงการสงเสริม
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การทองเที่ยวเสนทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ป พ.ศ. 2557 โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม        
ยังสนับสนุนใหใชทุนทางวัฒนธรรมของทองถิ่นมาเปนแหลงดึงดูดนกัทองเที่ยวอีกดวย (กรรณิกา, 2558) 
เมื่อวัดไดจัดกิจกรรมข้ึนมา ไมวาจะเปนกิจกรรมตามประเพณี ศาสนกิจ หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ตางกม็ี
จุดประสงคที่จะใหมีประชาชนไปเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก จงึไดประชาสัมพันธตามรูปแบบท่ีเคยปฏิบัติ 
ไมวาจะเปนการติดปายโฆษณา หรือกระจายเสยีงไปตามหมูบานและชุมชน แตถาหากนักทองเท่ียวท่ีมีความ
ประสงคจะเขารวมกิจกรรมของวัดที่ไมไดอยูในชุมชนของตนเอง หรือตองการทํากิจกรรมเฉพาะอยาง เชน การ
ทําบุญ 9 วัดเนื่องในวันปใหม การทําบุญกอกองทรายเนื่องในวันสงกรานต การสรงน้ําพระ การปดทองลูกนิมิต 
การทําบุญยกชอฟาใบระกา การเปนเจาภาพอุปสมบทหมู เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ ผูที่ไมไดอยูในพื้นที่ของวัด
มักจะไมทราบถึงกิจกรรมดังกลาว ทําใหประชาชนขาดโอกาสเขารวมกิจกรรม และวดัเองก็ประสบปญหาในการ
ดึงดูดผูเขารวมกจิกรรม นอกจากน้ีนักทองเท่ียวเองก็ตองการใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพุทธ โดยตองการ
ใหมีการพัฒนาดานการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การสงเสริมการวิปสสนา กิจกรรมการสนทนาธรรม
กับพระสงฆ การสะเดาะเคราะห การแกกรรม และการดดูวง ซึ่งอยูในระดับมาก (มาโนช และคนอ่ืนๆ, 2556) 
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวสูงอายุสวนใหญ เลือกเขารวมกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางบารมีและบุญกศุล เชน กิจกรรมการ
ทําบุญไหวพระ ท่ีใชระยะเวลาเพียงสั้นๆ สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นไดภายใน 1 วัน (สุดาทิพย, 2555) 

การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังกอใหเกิดประโยชนท้ังแกวัด และชุมชน ในแงของ
การกอใหเกิดรายไดและกระแสหมุนเวียนของเงิน ทั้งยังกอใหเกิดประโยชนแกนักทองเที่ยวและสังคม ในแงของ
การเปนแหลงความรูเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี สถาปตยกรรม ศลิปศาสตร เมื่อนักทองเที่ยวได
เยี่ยมชมศาสนสถานตางๆ ภายในวัด เชน โบสถ วิหาร เจดีย สถูป พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ พระปรางค  
หอไตร และกุฏิ เปนตน ดังน้ันการเชิญชวนและประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมดังกลาว จะชวยใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้นมากยิ่งข้ึน ชองทางการประชาสัมพันธท่ี
ไดรับความนิยมและเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา นั่นคือการนําเสนอผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออนไลน เชน เว็บไซต เปนตน เนือ่งจากเว็บไซตมีการนําเสนอขอมลูที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถ
ดูขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา ดังนัน้การพัฒนาเว็บไซตแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดวยการจดัทําวิดีโอขอมูลประวัติ
สถานท่ีทองเท่ียวเปนอีกหนึ่งชองทางในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว (กรรณิกา, 2558) ไดอยางดี 

แตถาหากแตละวัดมีเว็บไซตสําหรบัประชาสมัพันธของตนเอง โดยไมมีความเกี่ยวของกันแลว ประชาชน
เองก็ยังประสบปญหาในการคนหาขอมูลการจดักิจกรรมของวัด ท่ีตนสนใจเปนพิเศษ โดยจะตองคนหาจาก
เว็บไซตของทุกวัดไปจนกวาจะพบสิ่งท่ีตนเองตองการ ถึงแมจะมีการนําเสนอผานทางเว็บไซตของหนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของแตก็อาจประสบปญหาในการดูแลเว็บไซตและความเปนเจาของเว็บไซตได ดังนั้นการจัดทํา
เว็บไซตสวนกลางเพ่ือใหทุกวัดสามารถนําขอมลูขาวสารกิจกรรมตางๆ มานําเสนอไวเพียงที่เดียวจะสงผลใหเกิด
ความสะดวกในการคนหากิจกรรมที่นักทองเที่ยวหรือประชาชนสนใจไดงายย่ิงข้ึน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือการวิจัย 

  1.1 ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยแนวคําถามเปนแบบปลายเปด ซึ่งเปดโอกาสใหผูให
ขอมูลเลาประสบการณ บทบาทของตน ความตองการท่ีมีตอระบบ รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  1.2 ภาษา PHP 

  1.3 Xampp 

  1.4 MySQL 

  1.5 Javascript 

  1.6 Adobe Dreamweaver  

  1.7 Web browser เชน Google Chrome, Mozilla Firefox และ Microsoft Edge 

2. กลุมเปาหมาย 

  2.1 ประชากร คือ วัดที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร          
รวม 157 วัด 

    2.2 กลุมตัวอยาง คือ วัดที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ที่มี
ความประสงคจะใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธวัด และมีอุปกรณเครื่องมือพรอมสําหรับ
ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 7 วัด 

3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี  
  3.1 การวางแผนโครงการ ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดสมัภาษณผูดูแลระบบสวนกลางถึงปญหา 
อุปสรรค และความตองการในการใชงานเว็บไซตประชาสมัพันธ จากน้ันทําการวิเคราะหความเปนไปไดของงาน 
ดังนี้ 1) ความเปนไปไดดานการดําเนินงาน 2) ความเปนไปไดดานเทคนิค 3) ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร 
4) ความเปนไปไดดานระยะเวลาการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาดานระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานตามวงจรการ
พัฒนาระบบแลว พบวา สามารถดําเนินงานใหเสร็จสิ้นไดภายใน 1 ป ซึ่งทันตอความตองการใชงานของผูใชงาน 

  3.2 การวิเคราะห ผูวิจัยไดสัมภาษณพระผูดูแลระบบสวนกลางจํานวน 1 รูป และพระผูดูแล
ระบบของวัดจํานวน 3 รูป จากวัดเสด็จ วดับอสามแสน และวัดประดูลาย จากนั้นรวบรวมความตองการใชงาน 
ซึ่งจากความตองการของผูใชงานผูวิจัยนําไปสรางแผนภาพบริบทของระบบ ดังภาพท่ี 1 



สักทอง : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.)

ปที่ 7  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
61

ผูดูแลระบบ ผูใชเว็บไซต

ระบบสารสนเทศออนไลน
เพ่ือประชาสัมพันธวัด

ขาวประชาสัมพันธ

- ขอมูลวัด
- ขอมูลส่ิงกอสราง
- ขอมูลผูดูแลระบบ
- ขอมูลขาว

- ขาวประชาสัมพันธ
- ประวัติวัดและอาคาร

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศออนไลนเพื่อประชาสัมพันธวัด 

 

 จากแผนภาพบริบทสามารถนํามาเขียนรายละเอยีดเปนแผนภาพการไหลของขอมูลไดดังภาพท่ี 2 

1

จัดการขอมูลผูดูแลระบบ

3

จัดการขอมูลขาว

ผูดูแลระบบ

ขอมูลผูดูแลระบบ

2

จัดการขอมูลวัด

 ขอมูลขาว

- ขอมูลวัด
- ขอมูลส่ิงกอสราง

ผูใชเว็บไซต

ขอมูลผูดูแลระบบ

ขอมูลส่ิงกอสราง

ขอมูลขาว

ขาวประชาสัมพันธ

ขาวประชาสัมพันธ

 ขอมูลขาวท่ีปรับปรุง

ขอมูลส่ิงกอสรางท่ี
ปรับปรุง

ขอมูลผูดูแลระบบท่ี
ปรับปรุง

ขอมูลวัด
 ขอมูลวัดท่ีปรับปรุง

ประวัติวัดและอาคาร

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพการไหลของขอมูลระบบสารสนเทศออนไลนเพื่อประชาสมัพันธวัด ระดับที่ 1 
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  3.3 การออกแบบ ในข้ันตอนน้ี ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของในระบบสารสนเทศ 
ไดถูกนํามาออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล การจัดเก็บขอมูลรวมถึงการติดตอกับผูใช ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพความสมัพันธของขอมูลระบบสารสนเทศออนไลนเพื่อประชาสมัพันธวัด 

 

  3.4 เมื่อออกแบบสวนตางๆ เสร็จสิ้นแลว จึงไดสรางฐานขอมูลโดยใชระบบจัดการฐานขอมูล 
MySQL และภาษา PHP ในการเช่ือมตอระหวางหนาเว็บไซตกบัฐานขอมูลที่สรางขึ้นมา ตามสถาปตยกรรมแบบ
ไคลเอนท-เซิรฟเวอร 
  3.5 การบํารุงรักษา หลังการใชงาน 1 เดือน ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามในการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูดูแลระบบ โดยใชระดับความคิดเห็นแบบ 5 ระดับ (Likert 

Scale) 

4. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน ดังนี้   
 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงระดบัมากที่สุด   คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงระดบัมาก   
 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงระดบัปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงระดบันอย  
 คาเฉลี่ย 1.01-1.50 หมายถึงระดบันอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการวเิคราะหและออกแบบระบบ  
   ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพระผูดูแลระบบจากวัดเสด็จ วัดบอสาม

แสน และวัดประดูลาย รวมทั้งรวบรวมความตองการใชงาน และไดเขาสูกระบวนการการวเิคราะหและออกแบบ
ระบบตามขั้นตอนทําใหไดรูปแบบตางๆ เชน กระบวนการของระบบ ฐานขอมูล หนาจอ เปนตน ท่ีพรอมนําไปใช
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลองสามมิติ แหลงทองเท่ียวเชิงพุทธกรณีศึกษา กลุมวัดใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลองสามมิติ แหลงทองเท่ียวเชิงพุทธกรณีศึกษา 
กลุมวัดในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร 

   ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลองสามมิติ แหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ
กรณีศึกษา กลุมวัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอไวแลวนัน้ โดยนํา
ขอมูลจากการศึกษา และวิเคราะห มาจัดทําระบบฯ ซึ่งจากการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลอง
สามมติิ แหลงทองเที่ยวเชิงพุทธในเขต อ.เมือง จ.กําแพงเพชร มีสวนของการติดตอผูใชทั่วไปผานทางเว็บไซต ดัง
ภาพที่ 1 ซึ่งสามารถคลิกเลือกเว็บไซตวัดตางๆ ได 

 
 

ภาพท่ี 4 เว็บไซตหลักในการประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดในเขต อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
 

นอกจากนี้ในการจัดการขอมูลตางๆ ในระบบสารสนเทศ สามารถแบงสวนของการจัดการขอมูลของผูดูแล
ระบบสวนกลาง และผูดูแลระบบของแตละวัด ตามการแบงสถานะ ดังภาพท่ี 5 ซึ่งในสวนของผูดูแลระบบ
สวนกลาง จะมสีิทธ์ิในการเพิม่ แกไข และลบขอมูลของวัดในเขต อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ได ดังภาพท่ี 6 จากนั้น
ผูดูแลระบบสวนกลาง สามารถจัดการขอมูลผูดูแลระบบของแตละวดัได โดยการเพ่ิมขอมลูดังภาพท่ี 7 
ตามลาํดับ จะเห็นไดวาผูดูแลระบบสวนกลางจะสามารถจัดการขอมลูผูดูแลระบบแตละวดัได โดยการเพ่ิมขอมูล
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รหัสผูใช รหัสผานผูใช ช่ือ-นามสกุลผูใช เบอรโทรศัพท รหัสบัตรประชาชน สถานะผูใชที่ไดกําหนดใหเปนผูดูแล
วัด และวัดท่ีดูแลซึ่งจะนําขอมูล มาจากตาราง temple ที่จัดการผานทางหนาจอดังภาพท่ี 6 จากนั้นผูดูแลแตละ
วัดจะสามารถเขาสูระบบได โดยใชช่ือผูใชระบบและรหัสผานท่ีไดรบัการจัดสรรโดยผูดูและระบบสวนกลาง ผาน
ทางหนาจอดังภาพท่ี 7 เมื่อผูดูแลแตละวดัเขาสูระบบแลวจะสามารถจัดการปรบัปรุง แกไข ขอมูลของวัดท่ี
ตนเองดูแลได 
 

 
ภาพท่ี 5  การแบงสถานะของผูดแูลระบบ 

 

 
ภาพท่ี 6 การจัดการขอมูลชื่อวัดโดยผูดูแลระบบสวนกลาง 

 
ภาพท่ี 7 การจัดการขอมูลผูดูแลระบบของแตละวดั 

 



สักทอง : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.)

ปที่ 7  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
65

 ถึงแมวาการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนนี้ จะไมไดออกแบบเฉพาะสําหรับแอพพลิเคชันบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ แตไดออกแบบรองรับการแสดงผลบนอุปกรณสื่อสาร และปรับขนาดหนาจออัตโนมัติ 
(responsive web) ซึ่งจะปรับขนาดหนาจออัตโนมัติ เมื่อเขาสูเว็บไซตจากอุปกรณสื่อสารอื่นๆ ดังภาพตัวอยาง 
ที่ 8 

 
ภาพท่ี 8 หนาจอระบบสารสนเทศออนไลนเมื่อเปดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 

 ในสวนของผลการพัฒนาเว็บไซตของแตละวัดจะมลีักษณะที่คลายกนั ซึ่งจะไดผลลัพธดังวัดตัวอยาง
ตอไปนี้  
 วัดเสด็จ ในการพัฒนาเว็บไซตของวัดเสด็จนั้นไดผลดังภาพท่ี 9 และไดสรางแบบจําลองอาคารใน
รูปแบบ 3 มิติ จํานวนท้ังหมด 13 รูปแบบ คือ 1) อุโบสถ 2) กุฎิสงฆ 3) กุฎิเจาอาวาส 4) เจดีย 5) ศาลาหลวง
พอสามขา 6) พิพิธภัณฑวัดเสด็จ 7) มณฑป 8) รานคาชุมชนเพชรชูทรัพย 9) พระวิหาร 10) โรงเรียนปริยัติธรรม 
11) ศาลาพระสามขาบารมี 12) ศาลาวิศาลอนุสรณ และ 13) หอระฆัง ดังภาพท่ี 10 ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 9 หนาหลักของเว็บไซตวัดเสด็จ 
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ภาพท่ี 10 แบบจําลองอาคารในรูปแบบ 3 มิติ วัดเสด็จ 

 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลองสามมิติ แหลงทองเท่ียวเชิง
พุทธกรณีศึกษา กลุมวดัในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

   ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชระบบสารสนเทศออนไลนและแบบจําลองสามมติิ แหลงทองเที่ยวเชิง
พุทธกรณีศึกษา กลุมวดัในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึน หลังการใชงาน 1 เดือน ผูวิจัยได
จัดทําแบบสอบถามในการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูดูแลระบบ ไดผลดังตาราง  
ที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

รายการ  S.D. ความหมาย 
ความตองการของผูใชระบบ (functional requirement test) 
1.ความสามารถในการจดัการขอมลูวัด 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
2.ความสามารถในการจดัการขอมลูรายละเอียดวัด 4.72 0.46 มากท่ีสุด 
3.ความสามารถในการจดัการขอมลูรูปภาพภายในวัด 4.56 0.38 มากท่ีสุด 
4.ความสามารถในการจดัการขอมลูอาคาร/สิ่งกอสราง 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
5.ความสามารถในการจดัการขอมลูขาวประชาสัมพันธ 4.83 0.51 มากท่ีสุด 
6.ความสามารถในการจดัการขอมลูผูใชงานระบบ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

รายการ  S.D. ความหมาย 
การทํางานตามหนาที่ (functional test) 
7.ความถูกตองในการจัดการขอมลูวัด 4.61 0.50 มากที่สุด 
8.ความถูกตองในการจัดการขอมลูรายละเอียดวัด 4.67 0.49 มากที่สุด 
9.ความถูกตองในการจัดการขอมลูรูปภาพภายในวัด 4.61 0.50 มากที่สุด 
10.ความถูกตองในการจัดการขอมูลอาคาร/สิ่งกอสราง 4.78 0.43 มากที่สุด 
11.ความถูกตองในการจัดการขอมูลขาวประชาสัมพันธ 4.56 0.51 มากที่สุด 
12.ความถูกตองในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ 4.56 0.51 มากที่สุด 
13.ความสมบรูณครบถวนของระบบในการทํางาน 4.44 0.51 มาก 

คาเฉลี่ย 4.60 0.49 มากที่สุด 
ความยากงายในการใชงานระบบ (usability test) 
14.ความงายในการใชงาน 4.28 0.83 มาก 
15.ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงผล 4.22 0.65 มาก 
16.ความเหมาะสมของสตีัวอักษร 4.06 0.87 มาก 
17.ความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง 4.06 0.80 มาก 
18.ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.06 0.64 มาก 
19.ความเหมาะสมของตําแหนงองคประกอบท่ีแสดงผล 4.11 0.83 มาก 
20.ความเปนมาตรฐานเดียวกันของระบบ 4.11 0.90 มาก 
21.ความสะดวกในการใชงานระบบ 4.00 0.77 มาก 

คาเฉลี่ย 4.11 0.78 มาก 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (security test) 
22.ความสามารถในการเขาใชงานตามสิทธ์ิ 4.56 0.70 มากที่สุด 
23.ความถูกตองในการล็อกอินเขาใชงาน 4.61 0.61 มากที่สุด 
24.ความถูกตองในการเขาถึงขอมูลในระดับตางๆ 4.50 0.62 มากที่สุด 
25.การแจงเตือนเมื่อพบขอผดิพลาดในการทํางาน 4.22 0.65 มาก 

คาเฉลี่ย 4.47 0.65 มาก 
โดยรวม 4.46 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวาการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.46 โดยดานความตองการของผูใชระบบและดานการทํางานตามหนาท่ีอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 
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4.67 และ 4.60 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบและดานความยากงายในการใชงานระบบอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.47 และ 4.11 ตามลําดับ หากพิจารณาประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเปน
รายดาน พบวา ดานความตองการของผูใชงานระบบ ประสิทธิภาพของความสามารถในการจัดการขอมูลขาว
ประชาสมัพันธและความสามารถในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสดุ 4.83 
และความสามารถในการจดัการขอมูลอาคาร/สิ่งกอสรางอยูในระดบัมากที่สุด มคีาเฉลี่ยต่ําสุด 4.50 

ดานการทํางานตามหนาท่ี ประสิทธิภาพของความถูกตองในการจัดการขอมูลอาคาร/สิ่งกอสรางอยูในระดับมากที่สุด 
มีคาเฉลีย่สูงสุด 4.78 และความสมบูรณครบถวนของระบบในการทํางานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยต่าํสุด 4.44 

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ประสิทธิภาพของความสามารถในการเขาใชงานตามสิทธ์ิอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.56 และการแจงเตือนเมื่อพบขอผดิพลาดในการทํางานอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยต่ําสดุ 4.22 ดานความยากงายในการใชงานระบบ ประสิทธิภาพของความงายในการใชงานอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.28 และความสะดวกในการใชงานระบบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสดุ 4.00 
 

อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้ไดจดัทําเว็บไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดในเขต อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ขึ้นมา ซึ่ง
สอดคลองกับคําแนะนําของกุลชลี และคนอ่ืนๆ (2555) ที่เสนอใหพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธผานทาง
เว็บไซต เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยในงานวิจัยนี้ แตละวดัสามารถนําเสนอขอมูลและประวัติ
ของวัด รายละเอียดเกีย่วกับอาคาร/สิ่งกอสราง ซึ่งประกอบไปดวยอโุบสถ วิหาร เจดีย ศาลาการเปรยีญ กุฏิ  
และสิ่งกอสรางอื่นๆ ภายในวัด ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของศาสนสถานตามหลักพุทธศาสนา ที่อาจพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาตอไปได (สันติธรรมาภริัต, 2557) นอกจากน้ีอาคาร/สิ่งกอสราง พรอมทั้งรปูถายและ
ภาพ 3 มิติ รวมไปถึงวิดีโอแสดงแผนผังของสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดไดถูกพัฒนาข้ึนในการนําเสนอเว็บไซตแต
ละวัด ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของกรรณิกา (2558) ที่วาควรมีการสรางสื่อในการประชาสมัพันธวัดให
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยการจัดทําวดิีโอขอมูลประวัตสิถานท่ีทองเท่ียว ทั้งยังสอดคลองกับประมาณ (2553) ที่
เสนอแนะวาการนําเสนอเว็บไซตวดันั้น ควรประกอบดวยประวัติความเปนมาของวัด ขาวสารประชาสัมพันธ รวม
ไปท้ังรูปภาพและวิดโีอ น่ันเอง 

นอกจากน้ี ในงานวิจัยนี้ยังพัฒนาเว็บไซตของวัดที่ใชในการประชาสมัพันธขาวสารและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับวัด ซึ่งสอดคลองกับนัฐพงศ และคนอ่ืนๆ (2559) ที่แมจะจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการใชงาน
ภายในวัดเปนหลัก แตก็ยังพัฒนาไปถึงเว็บไซตประชาสมัพันธวัดอีกดวย แตอยางไรก็ตาม จุดประสงคของ
งานวิจัยช้ินนี้ มุงเนนไปท่ีการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของวัดตางๆ ผานทางเว็บไซตมากกวาการใชงานเพ่ือ
กิจการภายในวัด จึงไมไดพัฒนาในสวนของระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ดังเชนงานของกับนัฐพงศ และคนอ่ืนๆ (2559) 
สวนพงศกร (2556) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม รวมไปถึงระบบฐานขอมลูวัดและ
วัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน (พงศกร, 2557) ซึ่งไดนําเสนอขอมูลในหลากหลายมติิ เชน ขอมูล
ทั่วไปของวัด ประวัติของวัด ขอมลูเจาอาวาส ขอมูลสถานภาพของวัด ขอมูลการเดินทางและแผนท่ี ขอมูล
เสนาสนะของวัด ขอมูลปูชนียวัตถขุองวัด ขอมูลการจัดการศึกษาของวัด ขอมูลปฏิทินกิจกรรม ขอมูลขาวและ
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บทความ แตในงานวิจัยช้ินน้ีไดพัฒนาตามความตองการของผูใชงานซ่ึงก็คือ พระสงฆที่รับผิดชอบในการดูแล
เว็บไซตของแตละวัด เปนหลัก จึงมีขอมูลเฉพาะบางสวนท่ีวัดนั้นๆ ตองการนําเสนอ เชน ขอมูลประวตัิของวัด 
ขอมูลเจาอาวาสหรือทําเนียบสงฆ ขอมูลอาคารและสิ่งกอสรางภายในวัดในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มติิ ขอมูลการ
เดินทางและแผนท่ี ขอมูลการติดตอวัด และขาวสารประชาสัมพันธกิจกรรมของวัด เปนตน  

สําหรับการจัดกลุมผูใชงานระบบน้ัน พงศกร (2556) ไดแบงผูใชออกเปน 4 กลุม คือ ผูดูแลระบบ ผูใช
ระบบ สมาชิก และบุคคลท่ัวไป แตในงานวิจัยนี้ไดรวมกลุมผูดูแลระบบและผูใชระบบเขาดวยกันเปนผูดูแลระบบ
เพียงอยางเดียว เนื่องจากไดกําหนดขอบเขตในการทํางานท่ีใกลเคียงกันมาก แตกตางเพียงผูดูแลระบบจะ
สามารถจัดการขอมูลผูใชระบบและจัดการขอมูลวัดไดเทานั้น นอกจากน้ันผูใชระบบจะสามารถดําเนินการได
ทั้งหมดในสวนของเว็บไซตวดัที่ตนเองดูแลเทาน้ัน นอกจากน้ีจากการศึกษาและวเิคราะหความตองการของ
ผูใชงาน ไมมีความจําเปนในการกําหนดระบบสมาชิกของเว็บไซต จงึคงมีเพียงกลุมบุคคลทั่วไปท่ีเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตเทานั้น สรปุคือ ในงานของพงศกร (2556) มีผูใชงานท้ังหมด 4 กลุม แตในงานวิจัยนี้ มีเพียง 2 กลุม โดย
การรวมผูดูแลระบบและผูใชระบบเขาดวยกัน เปนผูดูแลระบบสวนกลางและผูดูแลระบบของแตละวดัท่ีมี
ขอบเขตในการใชงานใกลเคียงกันมาก และไมมสีมาชิก มีเพยีงบุคคลทั่วไปเทานั้น ซึ่งงานท้ังสองนี้ แมจะมีความ
แตกตางกัน แตเกิดจากความตองการท่ีแตกตางกันของผูใชงานเปนหลัก ไมใชการเปรียบเทียบถึงความถูกตอง
เหมาะสมกับระบบแตอยางใด 

สําหรับดานการออกแบบหนาเว็บไซตนั้น ความชัดเจนของขอความ ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความ
เหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง ความเหมาะสมของภาพประกอบ และความเหมาะสมของตําแหนงองคประกอบท่ี
แสดงผล ไดรับการประเมินประสทิธิภาพอยูในระดับมากท้ังหมด ซึง่สอดคลองกับเกณฑสาํหรับการออกแบบ
เว็บไซตของประมาณ (2553) ในดานการประเมินประสิทธิภาพของระบบนั้น พบวา ระบบควรปรบัปรุงดาน
ความยากงายในการใชระบบในทุกประเด็น เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน นอกจากน้ีอาจเพิ่มการสัมภาษณ
เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความตองการของผูใชงานและพัฒนาระบบใหสมบูรณตามความตองการตอไป อีกท้ังระบบ
ควรแสดงขอความแจงเตือนเมื่อเกดิขอผิดพลาดตางๆ ในการใชงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถแกไขเบื้องตนดวย
ตนเองอยางถูกตอง 
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