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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตนและเพื่อบริหาร

จัดการระบบที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซ่ึงเป็นระบบที่เก่ียวข้องกับการจองห้องพักออนไลน์เป็นหลัก 
โดยระบบน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพักออนไลน์ ยกเลิก แก้ไขข้อมูล
การจองห้องพักออนไลน์ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์ รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลิก
การจองห้องพักออนไลน์ ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกในการท างานของระบบจองห้องพักออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล ท าให้ระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้งานได้จริง ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพระบบด้านการท างานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.03) และความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ( =4.08) ซ่ึงในการท างานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว 
ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้ 

 
ค าส าคัญ: ห้องพัก, ระบบสารสนเทศ, อุทยานแห่งชาติ, การจอง 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to development of guesthouse booking system online for 

public room services and Tatton National Park was selected to this case study. The system able to 
manage basic of data such as customer data, room booking, calculate the expense, print out the booking 
paper, and room available status checking. The system had divided to 2 parts: 1) end users 2) system 
admin. The end users able to register, room booking, and cancelation their que. The system admin able 
to manage all functions in the system such as approve and cancel user’s requirements. The result of 
study was the system able to insert, edit, cancelation and search any data in them.  

The research findings showed that the performance evaluation system, the performance of the 

overall system at a high level ( = 4.03) and satisfaction in using the system in much the same ( = 
4.08), in which the system is effectiveness, convenience to use, information is more accurate and can be 
apply to used. 
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บทน า 

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีบทบาทความส าคัญต่อรับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และ
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเที่ยว ยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ     
  ธุรกิจบริการที่พักมีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ 
ตลอดจนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชากรภายในประเทศ จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ธุรกิจที่พักท ารายได้ให้กับประเทศไทยถึง 95,848 ล้านบาท มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.25 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 4.9        
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในสร้างความแตกต่างและคุณค่าของสินค้า ใน
อนาคตรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีความส าคัญและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อท าการสืบค้นและเปรียบเทียบราคามากขึ้น มี
ประชากรโลกกว่า 1.5 เท่าอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตและเกือบ 600 ล้านคน เป็นสมาชิกสังคมออนไลน์ บทบาทของอินเตอร์เน็ต
แต่เดิมท าหน้าที่เพียงให้ข้อมูล เพื่อป้อนข้อมูลข่าวสารด้านเดียว ปัจจุบันได้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและช่องทางการขายทางอินเตอร์เน็ตก็มีบทบาทส าคัญมากขึ้นต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
เช่น การซ้ือตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ การส ารองที่พัก เป็นต้น การเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบจัดจ าหน่ายทั่วโลกเม่ือมีการพัฒนา
ระบบการจัดจ าหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ตท าให้ผู้ประกอบการและลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างได้รับประโยชน์มากขึ้น   
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีบทบาทและความส าคัญ ในชีวิตประจ าวัน และเทคโนโลยีเป็น
การน าเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ น ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ 
ด้านการค้า เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนในการท างานให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจะช่วยให้การท างานเกิดความเที่ยงตรงและรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น            
 ดังน้ัน ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการจัดท าระบบห้องพักขึ้นเพื่อให้ระบบง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกรวดเร็ว ไม่
เสียเวลาท าให้ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้สึกว่าต้องใช้เวลานาน ในการคิดค่าเช่าห้องพักเป็นเรื่องง่าย และยังเป็นการ
ประหยัดทั้งเวลาในการท างาน   

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการห้องพักส าหรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจองที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
3. เพื่อให้อทุยานแห่งชาติตาดโตนมีการบริหารจัดการห้องพักที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วรณัฐ ธุรเสนและคณะ(2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต

กรณีศึกษา โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา” ระบบการจองห้องพักโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการ

จองห้องพักออนไลน์ โดยระบบที่พัฒนาให้ความสะดวกในการบริการทั้งในส่วนของระบบการจองห้องพัก ข้อมูลของโรงแรม 
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และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆของโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต ได้การ

ด าเนินการวิจัยกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ลูกค้าและพนักงาน เป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง

กับการออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต ของโรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

สุธีรา พึ่งสวัสดิ์และคณะ(2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์เมด รี

สอร์ท”งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์เมด รีสอร์ท โดยอาศัยหลักการของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการตลาดกลางส าหรับการจองห้องพักเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้สามารถ

เลือกใช้บริการจองห้องพักได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มช่องทางการจองห้องพักให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผล

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.86 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) แสดงให้เห็นว่าระบบที่

พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบจ านวน 20 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90(ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี 

ภูเบศ นิราศภัยและคณะ(2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาสวนป่ารีสอร์ท” 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองห้องพักของโรงแรมสวนป่ารีสอร์ท โดยน าเทคโนโลยีเว็บเพจเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่ติดต่อกับทางโรงแรม โดยพัฒนาเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานที่ดีขึ้นกว่าระบบเดิมและพัฒนาระบบการจองห้องพักเพิ่มเติมเข้าไปในระบบใหม่ เพื่อช่วยให้การ บริหารและการ
จัดการท าได้ดียิ่งขึ้น ท าให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบพัฒนาขึ้ นในลักษณะเว็บแอพ
พลิเคชัน (Web Application) ซ่ึงวิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL และระบบปฏิบัติการ MicrosoftWindows XP ในการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
ทดสอบผลการประเมินประสิทธิภาพ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและทดลองใช้งาน โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ทั่วไป พบว่าจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.96 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.585 และผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.534 ดังน้ัน
ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาสวนป่ารีสอร์ท 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาสภาพปัญหา ทฤษฏี และเทคโนโลยีที่ใช้ จากวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการประจ าปีของอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน หนังสือ ต ารา ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ การจองโรงแรม 

1.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน รวมถึงผู้ใช้บริการ
ห้องพักของอุทยานฯ และนักท่องเที่ยวทั่วไป  

1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 แ ละ 2 มาวิเคราะห์เพื่อหารแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าเสนอ
วิธีการรวมถึงเทคโนโลยีที่จะน าเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้างต้น 

1.4 การออกแบบระบบ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยเน้น
ความสะดวก และการใช้งานที่ง่าย เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการใช้งาน 

1.5 พัฒนาและทดสอบระบบ  
 1.5.1 พัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อให้การใช้งานทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงได้จากสถานที่ต่าง ๆ ได้  
 1.5.2 ตรวจสอบความถูกต้องทั้งทางด้าน (Verification) และ (Validation) และด าเนินการทดสอบระบบ  
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 1.5.3 ทดสอบติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดท าเอกสารคู่มือ – ฝึกอบรมผู้ใช้และประเมินผล
ระบบงานใหม่ 

 
2. เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
 2.1 ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
 2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เจ้าหน้าที่ประจ าอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
3.2 นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณศีึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

จากการศึกษา การพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ โดยได้
จัดท าเป็น Context Diagram, E-R Diagram และได้วางเค้าร่างของแผนที่ระบบซ่ึงเป็นรูปแบบของเว็บบริการการจองหักพัก
ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อความสะดวก
ในการใช้ระบบทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ที่ต้องการจองห้องพักสามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลัก 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงรายละเอียดห้องพัก 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลของห้องพัก 
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ภาพที่ 4 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับแสดงสถานะการช าระเงิน 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอส าหรับแสดงสถานะการช าระเงิน 
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ภาพที่ 7 หน้าจอส าหรับแสดงสถานะการช าระเงิน 

 
2. ประสิทธิภาพระบบด้านการท างานของระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

ในการวิจัยเพื่อพัฒนาออกแบบ และพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน  ใน
ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งระบบเพื่อท าการทดสอบการใช้งานระบบจริง โดยผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้บริการห้องพักของ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่พัฒนาขึ้นจ านวน 30 คน มีผลการประเมินระบบ ดังน้ี แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการทดลองใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการปฏิบัติระบบ 4.12 0.52 มาก 
2. ด้านส่วนต่อประสาน 3.95 0.57 มาก 
3. ด้านเทคนิคการออกแบบ 4.01 0.54 มาก 

โดยรวม 4.03 0.54 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (

=4.03) เม่ือพิจารณา รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน (  = 4.12,  =3.195,  =4.01)  
 
3. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามการใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตนของผู้ใช้บริการ
ระบบที่มีต่อระบบหลังจากการเข้ารับบริการที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนเสร็จสิ้น จากน้ันน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ ใช้งานระบบที่มีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบ ด้านความรวดเร็ว ด้านความถูกต้อง ด้านคุณภาพ ของผู้ใช้งานระบบจ านวน 30 คน แสดงดังตารางที่ 2  
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ 

X

X X X
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รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความรวดเร็ว 4.17 0.55 มาก 
2. ด้านความถูกต้อง 4.05 0.55 มาก 
3. ด้านคุณภาพ 4.302 0.56 มาก 

โดยรวม 4.08 0.55 มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 4.08) เม่ือพิจารณา 

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน (  = 4.17,  =4.05,  =4.02)   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการ และการใช้บริการ การจองห้องออนไลน์อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซ่ึงเดิม

เป็นระบบที่บริหารจัดการด้วยมือหรือจองด้วยตนเอง ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการห้องพักมีความล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
มีความซ้ าซ้อนในการจองห้องพัก แต่เม่ือน าระบบบริหารจัดการห้องพักออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเข้ามาทดแทนการใช้งานแบบเดิม 
สอดคล้องกับ ธีรพล ด่านวิริยะกุล (2549: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “ระบบการจองห้องพักผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา โล
ลิต้าบังกะโลเกาะสมุย” สารนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองห้องพักของ โลลิต้า บังกะโล เกาะสมุย โดยน า
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว และเอเยนซ่ีที่ติดต่อกับทางบังกะโล โดย
พัฒนาเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้นกว่าระบบเดิม และพัฒนาระบบการเข้าพักใน
ส่วนของการช าระเงินเพิ่มเติมเข้าไปในระบบใหม่ เพื่อช่วยให้การบริหารและการจัดการท าได้ดียิ่งขึ้น ท าให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ซ่ึง
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML ) พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพี
เอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบใช้วิธีการทดสอบแบบแบล๊คบ็อกซ์ 
(Black-Box Testing) โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ทั่วไปพบว่าจากการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ดังน้ันระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุธีรา พึ่งสวัสดิ์และคณะ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา “ระบบจอง
ห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์เมด รีสอร์ท”งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์
เมด รีสอร์ท โดยอาศัยหลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการตลาดกลางส าหรับการจองห้องพักเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าได้สามารถเลือกใช้บริการจองห้องพักได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มช่องทางการจองห้องพักให้
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.86 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบจ านวน 
20 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรณัฐ ธุรเสนและคณะ (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัย “ระบบจองห้องพัก
โรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษา โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา” ระบบการจองห้องพักโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่
สนับสนุนการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ โดยระบบน้ีจะให้ความสะดวกในการบริการทั้งในส่วนของระบบการจอง

X

X X X
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ห้องพัก ข้อมูลของโรงแรม และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โดยระบบน้ีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆของ
โรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตในการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มคือ ลูกค้าและพนักงาน เป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องพักโรงแรมผ่าน
อินเทอร์เน็ต ของโรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดท าการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลไว้ให้บริการในลักษณะของการบริหารความสัมพันธ์

ของลูกค้า ควรมีระบบประเมินระบบออนไลน์เพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการ และเพิ่มระบบการค านวณ
อัตราค่าบริการ การออกใบเสร็จหรือใบก ากับภาษี และการออกรายงานในรูปแบบสารสนเทศเชิงบริหารในอนาคตต่อไป 
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