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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
อ่าวบ้านดอน 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศส�ำหรับ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอน และ 3) เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอน เป็นการวิจัย
แบบผสมผสานที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้ศึกษา
ข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุม่ และการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ส่ ว นวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้ แ บบสอบถามตรวจสอบหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC)
กับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบสารสนเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจกับผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ อ�ำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1
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ผลการวิ จั ย พบว่ า อ่ า วบ้ า นดอนเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นทรั พ ยากร
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ฯลฯ ชุมชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอนได้มีการรวมกลุ่มเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเกือบทุกชุมชน และร่วมกันคัดกรองแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศทางทะเล การท่องเทีย่ วทางธรณีวทิ ยา การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และการท่องเทีย่ ว
ทางเกษตร หลังจากนั้นน�ำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอนโดยใช้ Adobe Photoshop
ในการออกแบบและตกแต่งภาพ และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านเนื้อหาภายในระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ประกอบด้วยเนือ้ หาอ่าวบ้านดอนทัง้ 7 อ�ำเภอ โดยมีขอ้ มูลแหล่งท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั ร้านอาหาร
โปรแกรมน�ำเที่ยว และส่วนการสนับสนุนการตัดสินใจท่องเที่ยวเบื้องต้น ส่วนที่ 2 ส�ำหรับ
ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย ส่วนของการจัดการอัลบั้มรูป ข้อมูลอ�ำเภอ แหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก ร้านอาหาร โปรแกรมน�ำเที่ยว และกลุ่มน�ำเที่ยว ต่อจากนั้นเผยแพร่ระบบสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ผ่าน URL : travel.sru.ac.th
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การท่องเที่ยวชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน
    ทรัพยากรการท่องเที่ยว อ่าวบ้านดอน

Abstract
The purpose of this research was: 1) To study and collect tourist
attractions in the Bandon Bay, SuratThani province 2) To study patterns and
guidelines in designing and developing a tourism information system which is
suitable for Bandon Bay; and 3) To develop an information system that is
consistent with the context of community tourism management for promotion
of tourism in Bandon Bay, SuratThani. This research used qualitative and
quantitative research. Qualitative research was used for studying the
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document, interview using questionnaire, focus group and participatory action.
Quantitative research was used to evaluate the index of item objective
congruence (IOC) with information systems specialist and satisfaction
questionnaire for information system users. The study areas were in
Thachana district, Chaiya district, Thachang district, Phunphin district, Mueang
district, Kanchanadit district and Donsak district.
The results of this research were as follows: Bandon Bay is an area
of outstanding tourism resources, including natural attractions, tourist
attractions, communities, historic sites, antiquities etc. Most communities in
Bandon Bay had set up tour groups to provide community tourism services
and jointly screens the attractions within their own community, including
marine tourism, geological tourism, ecotourism and agricultural tourism.
The analysed data was used to design and develop the Information System.
The system was developed by Adobe Photoshop and PHP language.
The content is divided into two parts: Part 1 (for tourists) include content
about Bandon bay in all seven districts, tourism information, accommodation,
restaurants, travel programs and a section for providing basic information for
decision support while part 2 (for administrators) includes album management,
district information, attractions, accommodation, restaurants, tour programs
and tour groups. The dissemination of information systems for promotion the
tourism in Bandon Bay of Suratthani is via URL : travel.sru.ac.th.
Keywords : Development of Information system, Community Based Tourism,
     Community participation, Tourism Resources, Bandon Bay.
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ความส�ำคัญของปัญหา
อ่าวบ้านดอนเป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุม 7
อ�ำเภอ ได้แก่ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก อ่าวบ้านดอน
เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพที่หลากหลายให้กับกลุ่มคน
ทั้งบนพื้นที่บกและพื้นที่ชายฝั่งทะเล อีกทั้งเป็นอ่าวที่มีความโดดเด่นในด้านทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนพื้นบ้าน
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าและความส�ำคัญในด้านอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน
ปั จ จุ บั น ชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ ่ า วบ้ า นดอนได้ มี ก ารรวมกลุ ่ ม เพื่ อ จั ด การท่ อ งเที่ ย ว
ในหลายพืน้ ที่ โดยมีการน�ำกิจกรรมการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของโปรแกรมน�ำเทีย่ ว จากข้อมูลการท่องเทีย่ วของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า สถานทีเ่ ทีย่ ว
ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ 1 คือ เกาะสมุย อันดับ 2 เมืองสุราษฎร์ธานี อันดับ 3
เกาะพะงัน และอันดับ 4 เกาะเต่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่ต�่ำกว่า 30,000 ล้านบาท (โอเคเนชั่น, 2560 :
ออนไลน์) จะเห็นได้วา่ แหล่งท่องเทีย่ วสามารถสร้างรายได้มากมายมหาศาลให้สถานประกอบการ
ท่องเทีย่ ว ทัง้ นีอ้ า่ วบ้านดอนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ตี น้ ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติทโี่ ดดเด่นหลายอย่าง
แต่ปจั จุบนั การท่องเทีย่ วของอ่าวบ้านดอนยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งการประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูล
กับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากชุมชนมีการจัดการที่ดีและมีการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวจนสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองได้
ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมาก
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
อ่าวบ้านดอนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จึงเกิดขึน้ เพือ่ น�ำเทคโนโลยี
การสือ่ สารและสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
ของอ่าวบ้านดอนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน อีกทั้งยังถือเป็นการน�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอน
2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศส�ำหรับส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่อ่าวบ้านดอน
3. เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับบริบทการจัดการท่องเทีย่ วของชุมชน
ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน
ขอบเขตการวิจัย
มีดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการด�ำเนินวิจัยเพื่อให้บรรลุในแต่ละวัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอน
2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศส�ำหรับส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่อ่าวบ้านดอน
    ประชากร ได้แก่ ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน 7 อ�ำเภอ
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แกนน�ำอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน นักท่องเที่ยวชาวไทย
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ชุมชนกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอนในแต่ละอ�ำเภอ โดยใช้กลุ่มละประมาณ 7 - 12 คน
3. เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับบริบทการจัดการท่องเทีย่ วของชุมชน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ประชากร ได้แก่ ผู้สนใจทั่วไป
   กลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบสารสนเทศ จ�ำนวน 3 คน
   กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการ 10 คน ผู้น�ำชุมชนหรือกลุ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชน 10 คน
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจทั่วไป 15 คน รวมจ�ำนวน 35 คน
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
อ่าวบ้านดอนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาทฤษฎี
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในประเด็นต่างๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ ความรู้เกี่ยวกับอ่าวบ้านดอน การท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทฤษฎีที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมี
ขั้นตอนในการพัฒนา โดยเริ่มจากการส�ำรวจระบบ (System investigation) การวิเคราะห์
ระบบ (System analysis) การออกแบบระบบ (System design) การเขียนโปรแกรม
(Programming) การทดสอบ (Testing) การน�ำระบบไปติดตั้ง (Implementation) และ
น�ำไปใช้งานและบ�ำรุงรักษา (Implementation) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2554) ส่วนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยเรื่อง “การใช้สื่อวีดิทัศน์บนเครือข่ายสังคม
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ส�ำนักงานสุราษฎร์ธานี” งานวิจัยเรื่อง “เว็บไซต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-Web)
เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนต� ำ บลนานกกก อ� ำ เภอลั บ แล
จังหวัดอุตรดิตถ์” และเอกสารงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น�้ำชายฝั่งด้วยภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน” และ “การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
วิธีการวิจัย
การท�ำวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีขนั้ ตอน
การด�ำเนินงานวิจยั ดังนี้ 1) ลงพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ ชายฝัง่ ทะเลของอ�ำเภอ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน
เมือง กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก เพือ่ รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั ร้านอาหาร โปรแกรม
น�ำเที่ยว กลุ่มน�ำเที่ยว และผู้ประกอบการในชุมชน ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์แบบ
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ไม่เป็นทางการ (informal interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยแต่ละชุมชน
ร่วมกันคัดกรองแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั แก่นกั ท่องเทีย่ ว 2) น�ำข้อมูล
ที่ได้มาถอดบทเรียน เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้องกับชุมชน 3) ออกแบบและพัฒนา
ระบบระบบสารสนเทศ 4) ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงก่อนการน�ำไปใช้งานจริงจาก
กลุม่ ทดสอบขนาดเล็กประมาณ 5 - 7 คน 5) ตรวจสอบหาคุณภาพ (IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสารสนเทศจ�ำนวน 3 คน ในด้านเนื้อหาข้อมูลและการออกแบบระบบสารสนเทศ
6) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการ และผูส้ นใจทัว่ ไป จ�ำนวน 35 คน สามารถสรุป
ขั้นตอนได้ดังนี้
เริ่มต้น
รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูล
ออกแบบระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทดสอบการใช้งาน/ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบหาคุณภาพ (IOC)
ผ่าน

ประเมินความพึงพอใจ
น�ำไปใช้งาน
สิ้นสุด

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานหรือวิธีการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากการลงพื้นที่อ่าวบ้านดอนทั้ง 7 อ�ำเภอ ได้แก่ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน
เมือง กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก มีผลการวิจัย ดังนี้
1. การรวบรวมและการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด กรองทรั พ ยากร
แหล่งท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน
    การรวบรวมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านระบบสารสนเทศ
ทั้ง 7 อ�ำเภอ ดังนี้ 1) อ�ำเภอท่าชนะยังไม่มีกลุ่มน�ำเที่ยวชุมชน ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่เป็นผู้น�ำ
ทางเก็บรวมรวมข้อมูลป่าชายเลน ถ�้ำแก้วน�้ำทิพย์ ส�ำนักสงฆ์ไทรน้อย (ถ�้ำน้อย) ถ�้ำใหญ่
และกลุม่ ทอผ้าบ้านท่ากระจาย 2) อ�ำเภอไชยา มีกลุม่ น�ำเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ำ� บลพุมเรียง จ�ำนวน
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอ�ำเภอไชย เน้นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของอ�ำเภอไชยา และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง เน้นการท่องเที่ยว
วิถชี วี ติ 3) อ�ำเภอท่าฉางมีกลุม่ การท่องเทีย่ ว คือ กลุม่ ท่องเทีย่ วชุมชนท่าฉาง เน้นการน�ำเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษ์ ได้แก่ ส�ำนักสงฆ์ธารน�ำ้ ร้อนน�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ และป่าชายเลน 4) อ�ำเภอพุนพิน
มีกลุ่มน�ำเที่ยว จ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชนลีเล็ดน�ำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ และ
กลุ ่ ม ท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนลีเล็ด ซึ่งเป็น ลัก ษณะของการน� ำ เที่ ย วเพื่ อ ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 5) อ�ำเภอเมืองได้รวมกลุ่มน�ำเที่ยวขึ้นจ�ำนวน
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน�ำเที่ยวคลองร้อยสาย และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางใบไม้
โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันคัดกรองแหล่งท่องเที่ยว เพื่อน�ำนักท่องเที่ยวชมความสวยงาม
ของคลองร้อยสาย ชมหิ่งห้อย ล่องคลองวิถีชีวิตชาวบางใบไม้ 6) อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
ยังไม่มีการรวมกลุ่มของชุมชน มีเพียงสินมานะฟาร์มที่เปิดให้บริการน�ำเที่ยวเชิงนิเวศน์
ล่ อ งเรื อ ชมวิ ถี ชี วิ ต ผู ้ ค นของอ่ า วบ้ า นดอน และชมฟาร์ ม หอยนางรมกลางทะเล และ
7) อ�ำเภอดอนสักมีการจัดตั้งชมรมรักษ์นางก�ำ  และได้ก�ำหนดเส้นทางการน�ำเที่ยวออกเป็น
3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล และเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา สามารถสรุปได้ดังตาราง
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ตารางที่ 1 สรุปกลุ่มน�ำเที่ยวและสถานท่องเที่ยวในแต่ละอ�ำเภอ
อ�ำเภอ
ท่าชนะ

ไชยา

ท่าฉาง

พุนพิน

เมือง

กาญจนดิษฐ์

ดอนสัก

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยว

- ป่าชายเลน               
- ถ�้ำแก้วน�้ำทิพย์
- ส�ำนักสงฆ์ไทรน้อย (ถ�้ำน้อย)
- ถ�้ำใหญ่
- กลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย
1. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวด้าน
    วัฒนธรรมอ�ำเภอไชยา
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
2. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     
  อ�ำเภอ ไชยา
    บ้านพุมเรียง
- การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
1. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าฉาง
- กิจกรรมการน�ำเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ส�ำนักสงฆ์ธารน�้ำร้อน
- น�้ำพุร้อนธรรมชาติ
- ป่าชายเลน
1. กลุ่มชุมชนลีเล็ดน�ำเที่ยว           - กิจกรรมการน�ำเที่ยวเพื่อชม
    เพื่อการอนุรักษ์
  ความสวยงามของธรรมชาติ
2. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนลีเล็ด
  และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
1. กลุ่มน�ำเที่ยวคลองร้อยสาย
- กิจกรรมชมความสวยงามของคลอง
2. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
               ร้อยสาย
    บ้านบางใบไม้
- ชมหิ่งห้อย
- ล่องคลองวิถีชีวิตชาวบางใบไม้
1. สินมานะฟาร์ม
- การน�ำเที่ยวเชิงนิเวศ
    (กลุ่มน�ำเที่ยวของเอกชน)
- ล่องเรือชมวิถีชีวิตผู้คนของ
  อ่าวบ้านดอน
- ชมฟาร์มหอยนางรมกลางทะเล
1. ชมรมรักษ์นางก�ำ
- เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล
- เส้นทางท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
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   การให้ความร่วมมือของชุมชนอ่าวบ้านดอนในการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว
มีหลากหลายรูปแบบ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ 1) การให้ความช่วยเหลือโดยการน�ำทางส�ำรวจ
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อน 2) ชุมชนหรือกลุ่มจัดการแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน
คัดกรองและแนะน�ำเส้นทางท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั ร้านอาหาร ทีต่ อ้ งการประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบ
สารสนเทศ 3) การแนะน�ำให้รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และ
4) การให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล ภาพ กิจกรรมการน�ำเที่ยวภายในชุมชนของตนเอง
ผ่านทางสื่อสังคม
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน
   การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
อ่าวบ้านดอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เดิมการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ และผ่านทางสื่อสังคม
ในลักษณะต่างคนต่างท�ำ  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจึงอยู่ในลักษณะกระจัดกระจายจากข้อมูล
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� มาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่โดยการน�ำเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเข้ามา
ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของอ่าวบ้านดอนให้เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างชาติ การออกแบบและพัฒนาระบบ (Design and development) ประกอบด้วย
การออกแบบในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ (Output - Input design) การออกแบบ
กระบวนการ (Process) และการออกแบบส่วนทีใ่ ช้ในการจัดการข้อมูล (Data Management)
ดังนี้
   2.1 การออกแบบส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ มีการออกแบบ 2 ส่วน คือ
ส่วนส�ำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ดูแลระบบ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับ
อ่าวบ้านดอน แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร โปรแกรมหรือเส้นทางการน�ำเที่ยว
ภาพกิจกรรมการท่องเทีย่ ว โดยผูด้ แู ลระบบจะเป็นผูจ้ ดั การข้อมูลเกีย่ วกับภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
กิจกรรมการน�ำเที่ยว รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร โปรแกรมหรือเส้นทาง
การน�ำเที่ยว และผู้ประกอบการ
   2.2 การออกแบบกระบวนการท�ำงานของระบบ ประกอบด้วยแผนผังแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล (Entity Relationship Diagram) การเขียน Context

2.2 การออกแบบกระบวนการทางานของระบบ ประกอบด้วยแผนผังแสดง
วารสารราชภั
ฏสุราษฎร์
านี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
การเขี
ยน ธContext
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Diagram ซึหรื
่งเป็อนการแสดงแผนภาพกระแสข้
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับอบนสุ
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กระบวนการทางานและการจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่Diagram)
องเที่ยว
หรือการแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลของระบบสารสนเทศเพือ่ ให้เห็นถึงกระบวนการท�ำงาน
ชุมชนอ่าวบ้านดอน
และการจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวบ้านดอน
2.3 การออกแบบส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูล มีการออกแบบฐานข้อมูล
   2.3 การออกแบบส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูล มีการออกแบบฐานข้อมูล
ประกอบด้
านดอน
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ภาพที่ ่22 ER-Diagram
ER - Diagramของระบบสารสนเทศเพื
ของระบบสารสนเทศเพื
งเสริ
มการท่
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ภาพที
่อส่อ่ งส่เสริ
มการท่
องเที
่ยวในพื
้นทีน้ ่อที่าอ่ วบ้
านดอน
โดยการมีสส่ว่วนร่
นร่ววมของชุ
มของชุมมชนจั
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หวัดดสุสุรราษฎร์
าษฎร์ธธานี
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โดยการมี
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอ่าวบ้านดอน ใช้ Adobe
Photoshop ในการออกแบบและตกแต่งภาพ และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ
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สารสนเทศเพื่อน�ำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของอ่าวบ้านดอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้
อย่ า งง่ ายดาย ไม่ มี ฟ ั ง ก์ชัน ซับ ซ้อน และเหมาะกับ บริบ ทการจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ มชน
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพือ่ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของอ่าวบ้านดอนให้เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อนน�ำระบบสารสนเทศไปใช้งานจริงมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศจ�ำนวน 3 คน โดยสอบถามคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศในด้ า นเนื้ อ หาข้ อ มู ล และการออกแบบระบบสารสนเทศ และ
ด้านประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้งาน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ภาพรวม  
อยูใ่ นระดับ 1.00 ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวบ้านดอนโดยใช้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
จ�ำนวน 35 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อระบบสารสนเทศ   เพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอนอยู่ในระดับพอใจมาก คือ (X = 4.42/S.D. = 0.48) โดยมี
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบใน 3 ประเด็น คือ ด้านเนื้อหาข้อมูล
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ พอใจมาก (X = 4.35/ S.D. = 0.50)
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบสารสนเทศอยู่ในระดับพอใจมาก (X = 4.46/
S.D. = 0.49) และด้านประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้งาน อยู่ในระดับพอใจมาก
(X =4.34/ S.D. = 0.45) ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารชุมชนที่พัก โปรแกรมหรือเส้นทางการท่องเที่ยว
โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน URL : travel.sru.ac.th ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไป
จัดการข้อมูลอัลบั้มภาพต่างๆ ตลอดจนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ผ่าน URL :
travel.sru.ac.th/admin ซึ่งขอแสดงหน้าเพจระบบสารสนเทศในบางส่วน ดังนี้
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2. ศึกษารูปแบบและแนวทางในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ อ ่ า วบ้ า นดอน โดยการน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์
แยกประเภทของข้อมูลออกเป็นกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าชุมชน
โปรแกรมการท่องเที่ยว ข้อมูลอ�ำเภอ กลุ่มน�ำเที่ยว และภาพต่างๆ แล้วท�ำการออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนอ่ า วบ้ า นดอนที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท
ของชุมชน ดังนี้ 1) การออกแบบ ในส่วนของการจัดการข้อมูล (Data Management)
ประกอบด้วยแฟ้มต่างๆ จ�ำนวน 8 แฟ้ม ได้แก่ อ�ำเภอในอ่าวบ้านดอนโปรแกรมน�ำเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มน�ำเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารอัลบั้มภาพ และรายละเอียดอัลบั้มภาพ
2) การออกแบบส่วนแสดงผล (Output design) และส่วนของการรับข้อมูล (Input design)
3) ส่วนของการออกแบบกระบวนการ (Process) ท�ำงานของระบบสารสนเทศ
3. ระบบสารสนเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการจั ด การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน
ระบบสารสนเทศแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนส�ำหรับนักท่องเที่ยว และ
ส่วนส�ำหรับผู้ดูแลระบบ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้างานผ่าน URL : travel.sru.ac.th ที่มี
ฟังก์ชนั การใช้ทงี่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน เพือ่ รองรับผูท้ ไี่ ม่มพี นื้ ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน
ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือ นักท่องเทีย่ วสามารถดูขอ้ มูลแหล่งท่องเทีย่ ว โปรแกรม
การท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่วนส�ำหรับผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานผ่าน URL : travel.
sru.ac.th/admin เพื่อเข้าไปปรับปรุงข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร โปรแกรม
การท่องเที่ยว กลุ่มน�ำเที่ยว อ�ำเภอ และอัลบั้มภาพ
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน แต่จะมีวิธีการใดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจและเข้ามา
ท่องเทีย่ วให้มากขึน้ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทเี่ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และเหมาะกับยุคสมัยจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคของการสื่อสารแบบ
ไร้พรมแดนผ่านช่องทางสื่อสังคมที่สามารถเห็นทั้งข้อความ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว
หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งการไลฟ์สดที่ท�ำให้เห็นภาพบรรยากาศ การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เห็นภาพ บรรยากาศ และรายละเอียดก่อนการมาท่องเที่ยวก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
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ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งถิ่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถวางแผน
การเดินทางและรูส้ กึ ถึงความปลอดภัยในการทีจ่ ะเข้าไปท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ปัจจุบนั มีงานวิจยั
ในลักษณะของการศึกษาเชิงพื้นที่ที่มีการน�ำ  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ
สารสนเทศ  และช่วยประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วให้กบั ชุมชนเพือ่ ให้สามารถแข่งขัน
ได้กว้างขึ้น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
จึงมีความส�ำคัญเนื่องจากชุมชนเอง ยังขาดสื่อหรือระบบสารสนเทศส�ำหรับประชาสัมพันธ์
หรือการจัดการท่องเทีย่ วชุมชนทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ นักท่องเทีย่ วได้อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ที่ส�ำคัญชุมชนจะต้องร่วมกันเป็นผู้ขับเคลื่อนและหาวิธีจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ของตนเอง นอกจากการพัฒนาระบบสารสนเทศแล้ว ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรในพื้นที่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีหรือสื่อโซเซียลอย่างเหมาะสม เพื่อให้รู้เท่าทันและ
สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
สื่อโซเซียลส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการในพื้นที่ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นีส้ ำ� เร็จไปได้ดว้ ยดี เนือ่ งจากได้รบั การสนับสนุนจากบุคคล หลายฝ่าย
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสถาบันวิจยั และพัฒนาทีส่ นับสนุน
ทุนวิจัย รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานต่างๆ ท�ำให้การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จไปด้วยดี
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว และรองศาสตราจารย์เปรมจิต ชนะวงศ์
ที่ ก รุ ณ าให้ ค� ำ ปรึ ก ษาชี้ แ นะแนวทางการท� ำ วิ จั ย พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบและให้ ค� ำ ชี้ แ นะ
เพื่อให้โครงการวิจัยมีความสมบูรณ์
ขอบคุณกลุม่ น�ำเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอนทัง้ 7 อ�ำเภอ ได้แก่ ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง
พุนพิน เมืองกาญจนดิษฐ์ และดอนสัก ตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายอนุรกั ษ์อา่ วบ้านดอน
และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ำการตรวจสอบ ชี้แนะแนวทางจนท�ำให้งานวิจัย
มีความถูกต้องสมบูรณ์

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
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