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บทคัดย่อ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรมในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความสวยงามและ

หลากหลายทั้งทางทะเล น้ำตก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น  แต่บางสถานที่ยังไม่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่มีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว 
การจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาบริหารจัดการโดยการจัดทำฐานข้อมูลของ
สถานที่ท่องเที่ยว จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเก็บแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้แอพพลิเคชั่นจากบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าในอำเภอสิเกามี
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรมมีทั้งหมด 35 แห่ง และจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
งานแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คำสำคัญ : การท่องเที่ยว, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, แอพพลิเคชั่น 
 

Abstract 
Natural attractions The community culture in Sikao District of Trang province. The beauty 

and variety of marine, waterfall, community, etc., but some. The place has not been popular with 
tourists. Because travel is not known, widely, and there is no information of tourist attractions 
Management of such problems by using geographic information system (GIS). To manage the 
database of attractions. Planning applications to promote tourism. And collect the questionnaire 
to study the satisfaction, easy to use applications from individuals in units related to tourist 
attractions, the effects of BOI. Treatment was found in Sikao district has natural attractions  
The community and culture are all 35. From the study of the satisfaction with the use of application 
level of tourism satisfaction lies in the level of satisfaction. 
Keyword: TOURISM, GEOGRAPHIC INFORMATION, APPLICATION 
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1. บทนำ 
จากข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 

35,381,210 คน ขยายตัวร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศ
เพื่อท่องเที่ยวมีประมาณ 152 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 4.39 จากปีที่ผ่านมา ทำให้ทั้งปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวรวม 1,824,042.35 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) จากแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแลละชาวต่างชาติที่เพิ่ม
สูงขึ้น ประเทศไทยจึงควรมีการจัดการท่องเที่ยวโดยปรับปรุง บำรุงรักษา และร่วมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้
สวยงาม คงสภาพเดิมให้มากที่สุด รวมถึงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อทดแทนแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกทำลายหรือมี
สภาพที่เสื่อมโทรมลง 

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดอยู่ใน 55 จังหวัดที่ได้รับการส่งเสรมิการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และท่องเที่ยว
เมืองรอง ตามโครงการ “Amazing Thailand Go Local เที ่ยวท้องถิ ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต”  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยจังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจทั้งชายหาด เกาะ ถ้ำ และน้ำตก เช่น หาดเจ้าไหม  
หาดปากเมง ถ้ำมรกต น้ำตกไพรสวรรค์ เป็นต้น และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชนและวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่าตรัง 
วัดกะพังสุรินทร์ คริตจักรตรัง กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีดพร้านาป้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังขึ้น
ช่ือเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเมืองตรัง ขนมเค้ก อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง จากสภาพดังกล่าวทำให้มีนักท่องเที่ยว
มากมายเดินทางมาในจังหวัดตรัง แต่ส่วนใหญ่จะไปในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ของจังหวัด จึงทำให้เกิดการกระจุก
ของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทำให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง ซึ่งอาจจะทำให้
นักท่องเที่ยวท่ีจะเดินทางมาซ้ำในครั้งต่อไปลดลงเพราะเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดอื่น ๆ 

อำเภอสิเกาเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่อยู ่ในจังหวัดรังตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งทะเล ถ้ำ น้ำตก และยังมีกลุ่มการเรียนรู้ชุมชนต่างๆที่เกิดจากการดำเนินชีวิต
ของคนในชุมชน และยังเป็นเมืองแห่งความสงบ มีวิถีพอเพียงแบบชนบททั้งทางธรรมชาติและสังคม นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันประเทศไทยก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบนวัตวิถี โดยจะเน้นเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชน โดยให้
ชุมชนจัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และอำเภอสิเกาเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรที่
หลากหลายจึงทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้นทั้งทางธรรมชาติและชุมชน หรือที่มีอยู่แล้วแต่ยังไมไ่ด้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พบว่า
อำเภอสิเกามีจุดแข็งคือ มีทรัพยากรที่สมบูรณ์และหลากหลาย จุดอ่อนคือ ระบบประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย การพัฒนาฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน โอกาสคือ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ประชาชนมีความ
ตื่นตัวต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง, 2558) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าอำเภอสิเกามี
ศักยภาพเพียงพอต่อการได้รับการส่งเสริมและยกระดับด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาและมีการจัดทำฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและ
จัดทำแผนที่เที่ยวในพ้ืนท่ี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยในการศึกษาครั้งนี้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการ
จัดทำฐานข้อมูลและแผนท่ีที่สถานท่ีท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรม พร้อมท้ังจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิเกาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อเก็บรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวด้านธรรมชาต ิชุมชน และวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอ

สิเกา จังหวัดตรัง 
2.2 เพื่อจัดทำแอพพลิเคช่ันส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ชาญณรงค์  แก้วกระจ่าง (2555) ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่าน และผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์จนเสร็จ
สมบูรณ์จำนวน 35 คน โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มีคุณภาพจากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดี สำหรับการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

สุธิรา  จันทร์ปุ่ม และคณะ (2560) วิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชั่นแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปท่ีมางานพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 500 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์ สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) โมบาย
แอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงข้อมูล
สถานที่ ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ และ 2) 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สุวารีย์  ศรีปูณะ และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเวบ็ไซต์
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาสือ่การท่องเที่ยวประเภท
เว็บไซต์และประเมินผลการใช้สื่อของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ความตระหนักและความพึงพอใจจากการใช้สื่อ และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวจำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสื่อและแบบ
ประเมินผลการใช้สื่อ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างและพัฒนาสื่อรูปแบบ C4DE ประกอบด้วย การใช้หลักการ 
มีจิตสำนึก (conscious mind) ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือการหาข้อมูล (data) การจัดทำโครงร่าง (drafting) 
การปฏิบัติการพัฒนาสื่อ (do) และการเผยแพร่ (dissemination) และใช้วิธีการประเมิน (evaluate) ผลการ
ประเมินการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด มีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ในระดับมาก 
และมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และสัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติชุมชนและวัฒนธรรมในอำเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง มีข้ันตอนการนำเข้า และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
4.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โดยการลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และเก็บภาพของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
และนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงภาคสนาม มาจัดทำข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attibute Database) ได้แก่ ประเภท 
ช่ือ และทีต่ั้งของสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS Desktop 10.2 

4.2 จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) 
ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรมในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม
สำหรับจัดทำแอพพลิเคชั่น คือ Ibuild App ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่มีวิธีที่ง่ายและราคาไม่แพงในการสร้างการ
ทดสอบ ติดตามและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นบน Android และ IOS มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นสนับสนุนรูปแบบ
ข้อความ, RSS feeds, ภาพ, เสียงและวิดีโอและอื่น ๆ อีกมากมาย มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายต่อการเข้าใจและสะดวก
เมื่อมีการสร้างหรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่น มีความเรียบง่ายและเวลาในการโหลดอย่างรวดเร็ว 

4.3 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
4.3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

- ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ คือ บุคคลในหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งมี 6 หน่วยงาน จำนวน 246 คน 

- ขนาดต ัวอย ่างโดยคำนวณจากสูตร Yamane ที ่ระด ับความเช ื ่อม ั ่น 90% 
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

4.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที ่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปล

ความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ชุมชน และวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอสิ

เกา จังหวัดตรัง   
จาการที่ผู้วิจัยได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แสดงที่ตั้งของ

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิเกามีทั้งหมด 35 แห่ง โดยแยก
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จำนวนสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรม ในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

 
รูปที่ 1 แผนที่สถานท่ีท่องเที่ยวด้านธรรมชาติในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ประเภทแหล่งท่องเท่ียว จำนวน (แห่ง) 

สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 20 
สถานท่ีท่องเที่ยวด้านชุมชน 10 
สถานท่ีท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 5 

รวม 35 
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รูปที่ 2 แผนที่สถานท่ีท่องเที่ยวด้านชุมชนในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

 
รูปที่ 3 แผนที่สถานท่ีท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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5.2 แอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
ในการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ของสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรมผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมสำหรับจัดทำแอพพลิเคชั่น คือ Ibuild App ติดตามและ
ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android มีลักษณะเป็นแอพพลิเคช่ันสนับสนุนรูปแบบข้อความ, RSS 
feeds, ภาพ, เสียงและวิดีโอและอื่น ๆ อีกมากมาย มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกเมื่อมีการสร้าง
หรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่น มีความเรียบง่ายและเวลาในการโหลดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวใน
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ศึกษาข้อมูลและแผนที่ที่ผู้วิจัยได้จัดทำไว้ เพื ่อช่วยในการตัดสินใจที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้ ซึ่งแอพพลิเคช่ันมีรูปแบบดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 หน้าแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว Sikao Travel 
 

 
รูปที่ 5 QR Code ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน Sikao Travel 
 

5.3 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเท่ียวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
ผู้วิจัยดำเนินการทดลองการใช้แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชนอำเภอสิเกา จำนวน 83 คน โดยให้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบ
ข้อมูลและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเแอพพลิเคช่ันส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายการ X SD. ระดับความพึงพอใจ 

1.ความยากง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 3.80 0.81 มากที่สุด 
2. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 3.55 0.63 มาก 
3. การจัดวางมีความสมดุล เหมาะสม 3.63 0.73 มาก 
4. การออกแบบแอพพลิเคชั่นให้มีความน่าสนใจ 3.63 0.69 มาก 
5. การแสดงผลข้อมลูรวดเร็ว ถูกต้อง 3.77 0.75 มาก 
6. ความสวยงาม ความนา่สนใจของแอพพลิเคชั่น 3.70 0.74 มาก 
7. รูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 3.66 0.57 มาก 
8. ความเหมาะสมของสีพื้นหลังที่ใช้ในแอพพลิเคชั่น 3.67 0.63 มาก 
9. ลักษณะของสีและความนา่สนใจของภาพที่ใช้ประกอบ 3.34 0.77 ปานกลาง 
10. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 3.75 0.64 มาก 
11. ความน่าสนใจในการนำเสนอเนื้อหา 3.63 0.64 มาก 
12. แอพพลิเคชั่นเป็นสื่อท่ีกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยว 

3.76 0.88 มาก 

13. แอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้มากน้อยเพียงใด 3.70 0.64 มาก 
14. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นระดับใด 

4.07 0.71 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสเิกา 
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ความพึงพอใจในด้าน
แอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ความพึงพอใจด้านแอพพลิเคชั่นเป็นสื่อที่กระตุ้นให้
เกิดความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และความพึงพอใจด้าน
ลักษณะของสีและความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ในการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ของสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรมผู้วิจัยได้จัดทำฐานข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกัน 3 ด้าน คือสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวด้านชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใชไ้ด้ใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ ค้นหา
รายละเอียดข้อมูลสถานที่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิรา  จันทร์ปุ่ม และคณะ (2560) ทำวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถแสดงข้อมลูสถานท่ี 
ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานท่ีได้ 

จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า สิ่งที่
ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพีงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ัน มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่
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ในระดับมาก รองลงมาคือ ความยากง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก และสิ่งที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ลักษณะของสีและความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบ มีค่าเฉลี่ย 3.34 อยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ชาญณรงค์  แก้วกระจ่าง (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มีคุณภาพจาก
การประเมินของผู้เชี ่ยวชาญ ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดี สำหรับ  
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 จากการศึกษาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งานวิจัยนี้เป็นเพียงการสำรวจเบื้องต้น 

ควรมีการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเพื่อ
นำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ 

7.2 พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส ( IOS) และสามารถดาวโหลดได้ใน 
App Store และ Play Store เพื่อสะดวกในการใช้งาน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว 

และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ันส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผู้วิจัยขอขอบคุณ 
อาจารย์เอมอร  อ่าวสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิจัย ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ขอขอบคุณ ดร.นรเทพ  ศักดิ ์เพชร และ ดร.โชติกา  รติชลิยกุล ที ่คอยให้คำแนะนำรวมถึงชี ้แนะ
ข้อผิดพลาดในแบบสอบถามและการจัดทำแอพพลิเคชั ่น  ตลอดจนบุคคลในหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีกรุณาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกค้นคว้าได้นำมาอ้างอิงในการทำวิจัย จนกระทั่งงานวิจัย
ฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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