
 
 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง เมืองแกน
พัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว
ชุมชนในเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  และใกล้เคียงที่ได้รับความ
นิยม (เง่ือนแม่งัด) เพ่ือทําการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากประเภทความน่าสนใจของ
แหล่งท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามเทศกาล ท่องเท่ียวช่วงเทศบาลที่เป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยม และ ท่องเที่ยวช่วงเทศบาลที่เป็นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 
โดยสามารถจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน และกําหนดให้ทุกเส้นทางเร่ิมต้นที่สถานที่
ท่องเที่ยวแรกของแต่ละเส้นทาง และนําผลวิจัยที่ได้ นําเสนอในรูปแบบของแผนภาพข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Quantum GIS) จัดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วย Google 
Map API โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของตัวชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ํา พ้ืนที่
โดยท่ัวไปจึงเหมาะกับการทําการเกษตรกรรม ในปัจจุบันเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา ได้มีนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจัดให้มีที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุง
มาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและพัฒนาบูรณะฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมท้ังยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว จึงได้
มีการจัดเส้นทางการท่องเท่ียวตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของเทศบาลได้ 3 เส้นทางดังน้ี เส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา ดังภาพที่ 4.1 เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (เทศกาลหนาวนี้ที่เมืองแกน) ดังภาพที่ 4.2 เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ดัง
ภาพท่ี 4.3 เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังภาพที่ 4.4 ผู้ใช้สามารถทําเคร่ืองหมายในกล่อง
เลือก (Check box) เพ่ือเลือกสถานท่ีที่ต้องการทราบเส้นทาง หรือสามารถเปล่ียนเส้นทางได้โดยการ
เลือกที่สถานที่ใหม่ เรียงลําดับตามที่ผู้ใช้ต้องการไปก่อนหลัง ดังภาพที่   
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ภาพท่ี 4.1 แสดงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เทศกาลหนาวนี้ท่ีเมืองแกน) 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4.4 แสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวในเทศบาลเมือง เมือง
แกนพัฒนา 

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวในเทศบาลเมือง เมืองแกน
พัฒนา  

โดยผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งาน ได้แก่ การ
ทดสอบส่วนการใช้งานระบบของผู้ใช้ การทดสอบส่วนบันทึกข้อมูลและการทดสอบส่วนการจัดการ
ระบบของผู้ดูแลระบบ โดยรวมพบว่า ระบบมีกระบวนการทํางานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.5-4.8 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวในเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา โดย 
ผู้ดูแลระบบ (Admin) เก่ียวข้องกับการจัดการระบบ คือสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูล  เจ้าหน้าที่ 
สถานที่ท่องเที่ยว ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว พิกัด เส้นทาง ถนน เส้นทางท่องเที่ยว และรูปแบบการ
ท่องเที่ยว 

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

1) วิธีการเลือกเส้นทาง 
       ให้ผู้ใช้ทําเคร่ืองหมายในกล่องเลือก (Check box) เพ่ือเลือกสถานที่ที่ท่านต้องการทราบ
เส้นทาง (กรุณาเลือกสถานที่ต้ังแต่ 2 สถานที่ข้ึนไป) โดยในการเลือกเส้นทางจะเริ่มที่สถานที่แรกที่ทํา
เครื่องหมายในกล่องเลือก และเรียงลําดับตามการเลือกในแต่ละกล่องเลือกที่ผู้ใช้ทําการเลือก 

2) รายละเอียดเส้นทาง 
       ในด้านล่างแผนท่ีจะเป็นรายละเอียดการเดินทางว่าต้องใช้เส้นทางไหน เวลาในการเดินทาง
เท่าไรถึงจะไปถึงจุดหมาย ซึ่งรายละเอียดจะอธิบายการเดินทางเป็นช่วงการเดินทางจาก 2 สถานที่
จาก A ไป B และ 3 สถานที่ A ไป  ฺB และ C จนกระทั่งครบทุกสถานที่ โดยกําหนดให้ต้นทางจะเป็นสี
เขียว ปลายทางเป็นสีแดง 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวในเทศบาลเมือง  
เมืองแกนพัฒนา 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงแผนที่ขอบเขตเทศบาลเมอืง เมืองแกนพัฒนา 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงแผนที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวในเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงแผนที่เก่ียวกับการท่องเที่ยววัดในเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา 

 
4.3 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจนี้ได้วิเคราะห์จากแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา 
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจโดยแบ่งคะแนนระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  มากที่สุด    
4  หมายถึง  มาก     
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจด้านเน้ือหา จํานวน 5 ข้อ 
  2) ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ จํานวน 7 ข้อ 
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 3) ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น จํานวน 3 ข้อ 
 4) ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม จํานวน 3 ข้อ 

 
โดย    N     =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

    =  ค่าเฉลี่ย  
        S.D.    =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 โดยกําหนดค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
- ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
- ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 4.1  ผลการประเมินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจากผู้เช่ียวชาญ  (n = 6) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ความหมาย 
1. ความพึงพอใจด้านเน้ือหา 4.4 0.4 มาก 
2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการ
จัดการรูปแบบ 

4.51 0.312 มากที่สุด 

3. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.53 0.447 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจในระบบภูมิสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว 

4.6 0.434 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 0.40 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ที่ พัฒนาข้ึน พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น เก่ียวกับด้านความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศการท่องเที่ยวมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.434 
รองลงมาได้แก่ความพึงพอใจโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและการจัดการรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งโดยรวมของผลการประเมินระบบภูมิ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 สรุปความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น (n=62) 
  รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 
1. ความพึงพอใจด้านเน้ือหา 
1.1 ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

3.97 0.724 มาก 

1.2 ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลไปยัง
เว็บไซต์อ่ืน 

3.73 0.89 มาก 

1.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 3.92 0.874 มาก 
1.4 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 3.92 0.795 มาก 
1.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 3.9 0.783 มาก 

เฉลี่ย 3.89 0.679 มาก 
2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ 
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของ
หน้าเว็บไซต์ 

3.69 1.065 มาก 

2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

3.84 0.853 มาก 

2.3 เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 3.84 0.891 มาก 
2.4 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม 

4.03 0.991 มาก 

2.5 สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อ
การอ่าน 

4.03 0.789 มาก 

2.6 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้
ง่ายและสวยงาม 

4.03 0.829 มาก 

2.7 ภาพกับเน้ือหามีความสอดคล้องกันและ
สามารถสื่อความหมายได้ 

4 0.81 มาก 

เฉลี่ย 3.92 0.727 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
  รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 
3. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม 
3.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน
คุณภาพของเน้ือหาในระดับใด 

4.5 0.804 มาก 

3.2 โดยภาพรวมท่านมความพึงพอใจในการ
ออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด 

3.84 0.891 มาก 

3.3 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ระดับใด 

3.89 0.77 มาก 

รวม 3.88 0.761 มาก 
4. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
4.1 ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวมากขึ้นในระดับใด 

4.02 0.757 มาก 

4.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวมี
ประโยชน์ในระดับใด 

3.97 0.789 มาก 

4.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวใน
ระดับใด 

3.98 0.779 มาก 

เฉลี่ย 3.99 0.695 มาก 
 
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนจํานวน 62 คน พบว่า ผู้ใช้มีความคิดเห็น เก่ียวกับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.695 รองลงมาเป็นด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.727  ตามด้วยความพึงพอใจด้านเน้ือหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.679 และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.695 ตามลําดับ 
 

 




