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บทที่ 1
บทนํา
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ 2542:33) บังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2544 มีผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาอันเปนสาระสําคัญแหงชาติ มี
สาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา เปนการปฏิรูปการเรียนรูที่
ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะมุง
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนดังในมาตรา 22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเติมตามศักยภาพ” สาระทุกหมวดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงสูแนวจัดการศึกษาที่ “ผูเรียนสําคัญที่สุด” ในสวนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดังตอไปนี้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ ความเชี่ยวชาญ และ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา
ดังนั้นวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวซึ่งเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศ
ที่กําลังพัฒนา อีกทั้งยังมีแนวโนมจะทวีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการทองเที่ยว
ระหวางประเทศสามารถทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศที่จะเขามาชวยแกไขสภาวะการขาดดุล
ชําระเงินของประเทศอันสืบเนื่องมาจากการขาดดุลการคา สวนการทองเที่ยวภายในประเทศก็ชวย
กระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตสินคาและบริการตาง ๆ อันเปนการชวยใหเกิดการสรางงาน สราง
อาชีพ และสรางรายไดใหกระจายไปสูทุกภูมิภาค นอกจากนี้คุณคาทางการศึกษาและสุขภาพจิตที่
นักทองเที่ยวจะไดรับจากการทองเที่ยวยังเปนประโยชนอยางมหาศาลตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยาก
จะหาไดจากกิจกรรมอื่น ทางภาครัฐและภาคเอกชน จึงตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
มาตรฐานและสงเสริมใหการทองเที่ยวกลายเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยว
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ในประเทศมากที่สุด และนํารายไดจากการทองเที่ยวไปพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
ตามลําดับ ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เปนจํานวนมาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพก็เปนวิทยาลัยหนึ่ง
ที่เ น น ผลิ ต นัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในด า นการท อ งเที่ ย วปอ นออกสู ต ลาดเป น จํ า นวนมากในแตล ะป
การศึกษา เพื่อเปนการเตรียมการตอนรับการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งปจจุบัน
และสําหรับอนาคต วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพจึงผลิตกําลังคนเพื่อปอนออกสู
ตลาดแรงงานด า นอุ ตสาหกรรมท อ งเที่ย ว ทั้ งนี้เ พื่อ ใหสอดคล องและขานรับกับ นโยบายของ
ประเทศดังกลาว
โดยไดมีการพัฒนาแบบทดสอบออนไลนมาประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชา
การจัดการธุรกิจทองเที่ยวระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโปรแกรมนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว สามารถฝกซอมการเขียนรายการนํา
เที่ยวโดยการใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งการเขียนรายการนําเที่ยวนี้จะสามารถขยาย
ผลและนําไปใชกับวิทยาลัยสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปดทําการเรียนการสอนในสาขา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
2 ปญหาในการวิจัย
2.1 ปจจุบันยังไมมีระบบการเรียนการสอนดวยสื่อที่ทันสมัยในรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว
2.2 เปนการนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในรายวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว
2.3 นักเรียนยังไมมีโปรแกรมดานคอมพิวเตอรใชในการเรียนที่ทันสมัย
3 วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1 ศึกษาพัฒนาแบบเรียนออนไลนสําหรับวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวโดยใชการ
จําลองสถานการณ เพื่อใชในการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น
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4 ขอบเขตของการวิจัย
ในการพัฒนาแบบเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
4.1 ทําการศึกษาการทํางานของระบบการเขียนรายการนําเที่ยว ในรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว
4.2 สรางสวนใหบริการขอมูลเนื้อหาวิชา
- เปนเนื้อหาในสวนของการปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือและเว็บไซต
- นํามาจัดเปนภาคใหเหมาะสมกับเวลาในการเขาไปทําแบบทดสอบแตละครั้ง
- มีการสาธิตเปนโบวชัวรแตละรายการนําเที่ยวที่ทําการจัดเรียบรอยแลว
4.3 ออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลผูเรียนและผูสอน ในการจัดรายการนําเที่ยวของ
นักศึกษา สรางสวนสําหรับผูสอน เพื่อใชในการจัดการกับแบบทดสอบในรายวิชา โจทย คะแนน
และขอมูลนักศึกษา (สามารถเพิ่มเติม ลบ แกไขได)
4.4 สรางสวนติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน โดยทําเปนแบบทดสอบ
4.5 ทดสอบการเขียนรายการนําเที่ยวที่สรางขึ้นมาโดยนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว
4.6 จัดทําคูมือโปรแกรมและคูมือการใชงาน
5 ขั้นตอนการวิจัย
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.2 ออกแบบฐานขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ภายในประเทศไทย
5.3 พัฒนาระบบการเขียนรายการนําเที่ยวโดยใชโปรแกรม PHP 5.2.6 , Apache 2.2.8 ,
Macromedia Dreamweaver 8 และโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems)
MySQL
5.4 ทดสอบและปรับปรุงระบบการเขียนรายการนําเที่ยว
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน
6 นิยามศัพทเฉพาะ
ระบบบริหารจัดการขอมูลออนไลน (Content Management System : CMS)
หมายถึง กลุมของกระบวนการนําเขา จัดการ ขอมูลผานทางเว็บไซต โดยขอมูลที่ผานการจัดการ
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยนําหลักการ
ของ Content Management System (CMS) และหลักการ Computer Based Simulation (CBS)
เขามาใชในการพัฒนาระบบโดยผูพัฒนาไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
ตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1 ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต (Content Management System : CMS)
คือ ระบบที่พัฒนาคิดคนขึ้นมาเพื่อชวยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) และ
บริหาร (Management) เว็บไซต ไมวาจะเปนเรื่องของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใชในการ
สรางและควบคุมดูแลเว็บไซต โดยสวนใหญแลวมักจะนําเอาภาษาสคริปต (Script languages) ตางๆ
มาใช เพื่อใหวธิ ีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ไมวาจะเปน PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ
(แลวแตความถนัดของผูพัฒนา) ซึ่งมักตองใชควบคูกนั กับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร (เชน Apache)
และดาตาเบสเซิรฟเวอร (เชน MySQL) ลักษณะเดนของ CMS ก็คือ มีสวนของ Administration
panel(เมนูผูควบคุมระบบ) ที่ใชในการบริหารจัดการสวนการทํางานตางๆในเว็บไซตทําใหสามารถ
บริหารจัดการเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว และเนนที่การ จัดการระบบผานเว็บ (Web interface) ใน
ลักษณะรูปแบบของ ระบบเว็บทา (Portal Systems) โดยตัวอยางของฟงกชันการทํางาน ไดแก การ
นําเสนอบทความ (Articles) เว็บไดเรคทอรี (Web directory) เผยแพรขาวสารตางๆ (News) หัวขอ
ขาว (Headline), รายงานสภาพดินฟาอากาศ (Weather) ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ (Informations)
ถาม/ตอบปญหา (FAQs) หองสนทนา (Chat) กระดานขาว (Forums) การจัดการไฟลในสวนดาวน
โหลด (Downloads) แบบสอบถาม (Polls) ขอมูลสถิติตางๆ (Statistics) และสวนอื่นๆอีกมากมาย ที่
สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แกไขแลวประยุกตนํามาใชงานใหเหมาะสมตามแตรูปแบบและประเภท
ของเว็บไซตนนั้ ๆ
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สวนประกอบของ CMS
Templates หรือ Theme เปนสวนที่เปรียบเสมือนหนาตา หรือเสื้อผา ที่ถือเปนสีสันของเว็บไซต
(Look&feel) ที่มีรูปแบบที่กลมกลืนกันตลอดทั้งเว็บไซต
1. ภาษาสคริปต หรือ ภาษา HTML ที่ใชในการควบคุมการทํางานทั้งหมดของระบบ
2. ฐานขอมูล เพื่อไวเก็บขอมูลทุกอยางที่เกีย่ วของทั้งหมดของเว็บไซต
ขอดีของ CMS มีทั้งตอผูดูแลเว็บไซต(Webmasters) และผูใชงานเว็บไซต(Users)
ความสามารถในการใช Template และสวนประกอบของการออกแบบ ที่ครอบคลุม
การออกแบบตลอดทั้งเว็บไซต
• ผูใชงานเว็บไซตสามารถใชงาน Template โดยนํามาประกอบกับเอกสารหรือเนื้อหา
ทําใหชว ยลดภาระเรื่องการเขียนโคดใหนอยลง
• ผูใชงานเว็บไซตใหความสนใจเฉพาะเนือ
้ หามากกวาการออกแบบ และในการทีจ่ ะ
เปลี่ยนหนาตาของเว็บไซต ผูดูแลเว็บไซตกแ็ คไปแกไขที่ template ไมใชที่แตละหนาของเว็บเพจ
• CMS จะชวยใหทุกอยางงายขึ้น ในการสรางและบํารุงรักษาเว็บไซต นอกจากนั้นยัง
ชวยจัดระดับการใชงานสําหรับแตละสวนงานของเว็บไซต โดยไมตองเขามาเซ็ตการใชงานของ
ระบบที่เซิรฟเวอรโดยตรง เพราะสามารถทําไดโดยผานเว็บบราวเซอร
• นอกจากนั้น ถามี Search engine, Calendar, Web mail และสวนอื่นๆ ที่สามารถ
เพิ่มเติมสู CMS หรือแมกระทั่งไปหา Plug-in หรือ Addons เขามาเสริมการทํางานได สวนนี้จะชวย
ประหยัดเวลาในการพัฒนาได
•

2 การจําลองสถานการณ (Simulation)
การจะทําใหผูเรียนไดมีทกั ษะในการคิด ซึ่งจะเปนทางในการตัดสินใจในชีวิตจริงของ
เขา ไมวาจะอยูขางในหรือนอกโรงเรียน กระบวนการหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนมีทักษะในการคิดไดก็
คือ ผูเรียนจะตองเขาไปอยูในสถานการณจริงที่เขาจะตองตัดสินใจ เมือ่ ผูเรียนไดมีสว นรวมในการ
ตัดสินใจเขาจะไมอยูเ ฉย
จะมีความพยายามในการคิดและตัดสินใจก็จะทําใหกระบวนการคิด
สามารถลงลึกไปได เมื่อเกิดกระบวนการคิดขึ้น ก็จะมีการถายโยงกระบวนการคิดไปสูสถานการณ
ในชีวิตจริง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ แตอะไรจะทําใหกระบวนการคิดเกิดขึน้ ได การจําลองสถานการณ
เปนเครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีประสบการณใน
กระบวนการตัดสินใจ ชวยทําใหเกิดกระบวนการคิด (Sook 1995 : 234)
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เทเลอร และวอลฟอรด (Tayalor and Walford 1978 : 27) ไดกลาวถึงเหตุผลหลักใหญ
3 ประการที่แสดงความสําคัญของการจําลองสถานการณ นั้นคือ
1. เปนเทคนิคที่นําไปสูความเขาใจและกิจกรรมในชัน้ เรียน และในกิจกรรมที่รวมกัน
ทั้งครู และนักเรียน เปนการนําเอาเหตุการณปกติและการรวมกันแกปญ
 หาเพื่อเขาใจถึงสถานการณ
2. การจําลองสถานการณมักเปนปญหาพื้นฐาน
และเปนประโยชนในการพัฒนา
กระบวนการ ปญหาในเรื่องการเรียน ถาไดกระทําครอบคลุมถึงทักษะทางสังคม ก็จะเปน
ความสัมพันธโดยตรงในการนําไปใชกับโลกภายนอกได
3. เปนเทคนิควิธีที่เปนกลไกลพื้นฐานเชื่อมโยงสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และการ
ยืดหยุนของระดับการคิดและการสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่ผันแปร
การจําลองสถานการณที่เปนความหมายของการเรียนการสอนคือ การที่ผูเรียนสามารถ
นําเอาความสามารถที่มีอยูมาใชกับกระบวนการหรือการประยุกตหลักการ
ภายใตสถานการณ
เงื่อนไขที่เปนจริง โดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ (Computer
Based Simulation : CBS) จะชวยใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูเรียน ชวยใหนกั เรียนมีความชํานาญและ
เชี่ยวชาญในกระบวนการและการใชทกั ษะกระบวนการคิดขั้นสูงได (Reigeluth and Schwartz
1989 : 9)
อะแลสซี่ และทรอลลิฟ (Alessi and Trollip 1991 : 159) ไดกลาวถึง การจําลอง
สถานการณวาเปนวิธีการสอนอยางหนึ่งทีส่ ามารถนําไปใชในคอมพิวเตอรไดอยางเต็มที่
โดยเฉพาะในการนําไปใชในการสอน การจําลองสถานการณจะปรับปรุงการเรียนทบทวนและการ
ฝกไปเปนการเพิ่มแรงจูงใจ การถายโยงการเรียนรู และประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน ปลอดภัย
และสามารถควบคุมไดเหมือนไดประสบการณจริงดังรูปที่ 1
การนําเขาสูบทเรียน

การกระทําที่ตองการ

การเสนอ


การสิ้นสุด

การยกระดับของระบบ

รูปที่ 1 โครงสรางการจําลองสถานการณ

ผูเรียนเปนผูทํา
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2.1 การจําลองสถานการณบนคอมพิวเตอร
การเรียนการสอนโดยการจําลองสถานการณบนคอมพิวเตอร เปนการออกแบบสําหรับ
ผูเรียนเพื่อเปนการฝกปฏิบัติและทักษะความสามารถในสถานการณจริง โดยปราศจากความเสี่ยงที่
จะเกิดความเสียหายหรือการไดรับอันตรายจากเครื่องมือ (Flaxman and Stark 1987) ผูเรียน
สามารถเรียนไดโดยไมตองวิตกกังวล
แนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอรชวยสอน แนวคิดหนึ่งก็คือ การจําลองสถานการณ
ประกอบดวย การนําเสนอจุดมุงหมาย การนําเสนอเพื่อกระตุนความสนใจ การดึงความสามารถ
และการจัดหาการปอนกลับเปนแบบการสอนที่เปนประโยชนในการสอนการใชกฎเกณฑและการ
แกปญหา (Bonner 1991 : 103) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณเปนวิธกี ารสอนอยาง
หนึ่ง ที่ครูสามารถนําไปใชชวยใหนักเรียนไดเรียนเพือ่ พัฒนาวิธีการแกปญหาในสถานการณของ
แตละวิชาไดทงั้ หมด ครูอาจกําหนดวาจะสอนอะไรใหผูเรียน โดยแสดงใหเห็นวิธีการแกไขปญหา
วาทําอยางไร และสรางการตัดสินใจใหผูเรียนไดกระทํากับสถานการณจําลองในคอมพิวเตอร ซึ่ง
ผูเรียนก็จะทําไดดีโดยคุณสมบัติที่แทจริงของสถานการณจําลองก็คือ การทําใหผูเรียนไดประสบ
กับปญหาในชีวิติจริง ในสภาพแวดลอมที่เขาไดรวมตัดสินใจเปนลําดับ ไมมีอนั ตรายกับตัวเขา
ในทางปฏิบัติเองถาเกิดการผิดพลาดขึ้นนัน้ ก็จะเปนประโยชนเพราะถาไดเรียนรูและหาทางเลือก
และแกไขได
ประสบการณที่ไดรับก็จะชวยใหวเิ คราะหกระบวนการแกไขปญหาไดภายหลัง
(Knapp and glenn 1966 : 103)
เฮียรแมนน (Heerman 1988 : 59) ไดกลาวถึงความกาวหนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร
สวนบุคคล เปนที่ยอมรับวาโปรแกรมจําลองสถานการณเมื่อนํามาใชในสถานการณซับซอนและ
เหมือนจริงจะมีการตอบสนองมากและเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางขวางกวาที่เคยมีมา
คอมพิวเตอรจาํ ลองสถานการณทางการศึกษาในทัศนะของเขามี 4 รูปแบบคือ
1. การจําลองสถานการณที่ไมมีปฏิสัมพันธ (Non – interactive Simulation) มีการ
จําลองแบบเหมือนจริง และการนํานักเรียนเกี่ยวของกับองคประกอบของระบบ แตไมมีการเสนอ
กระบวนการใหผูเรียนกับโปรแกรมไดมีปฏิบัติสัมพันธตอกัน
2. การจําลองสถานการณแบบมีปฏิสมั พันธ (Interactive Simulation) เปนแบบที่ยอม
ใหผูเรียนไดควบคุมระบบและสังเกตการณเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ หมด ผูเรียนมีสวนรวมกับการจําลองสถานการณที่เปลีย่ นแปลงนัน้
3. การจําลองสถานการณการแขงขันเปนกลุม (Group Competitive Simulation) เปน
การจําลองสถานการณที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เสนอปญหา เพือ่
แกปญหา โดยการตัดสินใจเปนทีม มีการแขงขันกันของนักเรียน
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4. การจําลองสถานการณการแขงขันรายบุคคล (Individual Competitive Simulation)
เปนการจําลองสถานการณที่นักเรียนเขาไปมีสวนรวมเปนรายบุคคล ในการแกไขสถานการณที่
เปนปญหาและกําหนดจุดหรือการกระตุนใหมีความเชี่ยวชาญในการแกปญหา
ในวิธีการสอนทั้งหลาย การสอนสาธิตโดยการจําลองสถานการณเปนวิธีที่ดีที่สุดในการ
ใชประโยชนจากคอมพิวเตอร การจําลองสถานการณเหมาะสมสําหรับใชในการเรียนการสอนและ
การฝกอบรม ดีน และ ไวทล็อก (Dean and Whitlock 1988 : 154-155) ไดแบงประเภทของการ
จําลองสถานการณสําหรับคอมพิวเตอรเอาไว 4 ชนิดดวยกันคือ
1.
สถานการณจําลองแบบถอดแบบทั้งหมด คือ การลดขีดของระบบธุรกิจ
ขนาดใหญในการฝก โดยฝกกับตัวอยางทีม่ ีการปองกันอยางดี เชน การฝกระบบจําลองการจองตั๋ว
เครื่องบิน การฝกระบบบัญชีเครดิต เปนตน
2. สถานการณจําลอง รูปแบบกระบวนการ คือ การสาธิตการทํางานเพื่อศึกษา
ความสามารถของผลสะทอนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชน การเพิ่มประชากร ผลที่เกิดจาก
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม
3. สถานการณจําลอง การฝกใชเครื่องมือ คือ การใชคอมพิวเตอรในการควบคุม
การเลือกลําดับขั้น และความเร็วในการฝกตามเนื้อหา และการใหผลสะทอน เชน การฝกใช
อุปกรณเรดา การฝกพิมพดดี หรือการจําลองแบบการบิน เปนตน
4. สถานการณจําลอง การสรุปผลการฝก คือ การนําเสนอปญหาในสถานการณ
ที่ตองการใหเกิดขึ้น ผูฝกหัดจะทําตามลําดับขั้นของการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชคอมพิวเตอร
การที่คอมพิวเตอรถูกใชในการฝกสถานการณจําลอง ก็เนื่องจากสถานการณจริงมีความ
ยุงยากในทางปฏิบัติ มีอันตรายเสียคาใชจายมาก ไมคุมคาในการฝก ตองใชเวลามาก กําหนด
วิธีการในการฝกยาก การใชคอมพิวเตอรในการจําลองสถานการณจะชวยในการแกปญหาดังกลาว
ได
ในขณะที่คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณสามารถแสดงกระบวนการคิดเพื่อ
นําไปใช เมื่อผูเรียนไดกระทําอยางตอเนือ่ งจนไดเห็นผลของการตัดสินใจของเขา ในขณะเดียวกัน
ความเขาใจกระบวนการที่เกิดขึ้นจะชวยเพิม่ การตัดสินใจในการแกปญหาของเขา (Rasch 1988 :
23-28) จากการจําลองสถานการณสามารถเสนอตัวอยางของสถานการณจริงและสามารถฝกปฏิบัติ
ในการแกไขปญหา ซึ่งอาจเปนอันตราย , อยูหางไกล , ใชเวลามาก หรือมีปจจัยในเรื่องของทุน
รวมถึงทักษะการคิดขั้นสูง (High Level of Cognitive Skill) อันเกีย่ วของกับการสังเคราะหความ
จริง , กฎเกณฑ และมโนทัศนในการแกไขปญหา (Forcier 1996 : 247)ดังรูปที่ 2
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การเสนอมโนทัศน
อธิบาย
รูปแบบ

การเสนอ
สถานการ

การเรียกเพื่อ
ไดกระทํา

การ
ประเมิน

การ
เสนอผล

สถานการณใหม

การนําเสนอปรับปรุงสถานการณถาเหมาะสม

รูปที่ 2 รูปแบบการจําลองสถานการณเปนขั้น
2.2 คอมพิวเตอรจําลองสถานการณในหองปฏิบตั ิการ
การศึกษาวิจัยเกีย่ วกับคอมพิวเตอรชว ยสอนแบบจําลองสถานการณ
จะเปนการใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจําลองสถานการณเพื่อการเรียนการสอน โดยเห็นวาคอมพิวเตอร
สามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับโปรแกรมที่ออกแบบไดเปนอยางดี สวนใหญจะเปน
การสรางสถานการณจําลองเพื่อเลียนแบบกระบวนการทดลองหรือการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
โดยมีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ เชน เลวิส, สเตรน และลินน
(Lewis, Stern and Linn 1993 : 45-58) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรจําลองสถานการณเพื่อความ
เขาใจวิชาเทอรโมไดนามิกเบื้องตน
การวิจัยเพือ่ หาผลของคอมพิวเตอรจําลองสถานการณตอ
ปญหาที่เกิดขึน้ จริง เปนการศึกษาจากหองเรียนนําไปสูสถานการณในโลกแหงความจริง เนื่องจาก
ผูเรียนมักมีปญ
 หาในการนําความรูไปใชในชีวิติจริง กลุมตัวอยางที่ทดลองเปนนักเรียนระดับเกรด
8 จํานวน 148 คนอายุระหวาง 12 – 14 ป ที่กําลังเรียนวิชาฟสิกส ในเรื่องกลศาสตรของไหล
ผูเรียนจะใชเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห
การทดลองจําลองทางวิทยาศาสตรดวยคอมพิวเตอรจาํ ลองสถานการณ 12 – 13 การ
ทดลอง พบวาการจําลองสถานการณใหนักเรียนไดทดลองทุกวัน ทําใหพวกเขาเขาใจเรื่องที่เรียน
และเห็นวาไมยาก มีความเชื่อถือในผลการทดลอง มีผลการเรียนรูหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง สามารถอธิบายความแตกตางในเรื่องการไหลเวียนของความรอน แยกแยะความแตกตาง
และอธิบายแนวคิดของฉนวนและตัวนําได การใหผูเรียนไดทดลองในการจําลองสถานการณใน
แบบเดียวกับทีต่ องเจอกับสถานการณและเหตุการณจริง จะชวยทําใหผเู รียนเขาใจในเรื่องที่เรียนได
อยางแจมชัด
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เอ็ดเวิรด (Edward 1997 : 51-63) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลอง
สถานการณเพือ่ ใชในการฝกปฏิบัติในหองทดลอง
โดยการวิจัยไดทําคอมพิวเตอรจําลอง
สถานการณไปใชโดยเชื่อวาผลการทดลองจะทําใหเขาใจความเกีย่ วของกันระหวางทฤษฏีกับการ
ปฏิบัติโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุม กลุมทดลอง 28 คน เรียนดวยคอมพิวเตอรจําลอง
สถานการณ กลุมควบคุม 28 คน เรียนจากการทดลอง พบวา กลุมที่เรียนดวยคอมพิวเตอร
แบบจําลองสถานการณมีความสามารถดีกวากลุมควบคุม
และเห็นวาการจําลองสถานการณใน
หองปฏิบัติการเปนประโยชนและงายตอการฝก
แตจะไมมีผลอยางเต็มที่เทากับการฝกจริงใน
สถานการณจริง
แตก็เหมาะสําหรับผูเรียนที่เริ่มตนเพราะการจําลองสถานการณจะสราง
ประสบการณกอนไปเจอสถานการณจริง
การทดลองในเชิงวิศวกรรมในสิงคโปร ลีและเชีย (Lee and Chia 1997 : 25) ไดทําการ
ทดลองใชคอมพิวเตอรชว ยสอนแบบจําลองสถานการณทดลองสอนในเรื่อง ระบบเลเซอรเลติเชน
แนล กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 4 วิชาฟสิกส โดยมีวัตถุประสงคใหนกั ศึกษา ไดมี
ประสบการณในการคํานวณวงจรไฟฟาบนคอมพิวเตอรและเปรียบเทียบกับประสบการณใน
แบบเดิมที่เคยทํา เพื่อชวยใหนักศึกษาเขาใจลําดับขั้นของระบบเลเซอรมัลติแชนแนล โดยการใช
คอมพิวเตอรจาํ ลองสถานการณและคํานวณผลดวยคอมพิวเตอร โดยชวงแรกจะใชคําถามงาย ๆ ใน
การประยุกตกฎของเคอรซอฟแกสมการทางไฟฟา ใหเวลาในการคิดอยางอิสระ การคํานวณเริม่
จากงายและพัฒนาขึ้นไป
ผลการทดลองพบวา
การใชคอมพิวเตอรจําลองสถานการณเปน
ประโยชนในการประยุกตและวิเคราะหวงจรที่มีความซับซอน
ชวยทําใหเกิดมโนทัศนและ
ประสบการณจริง ในสิ่งที่ไมสามารถทดลองไดดว ยเครือ่ งมือทั่วไป
ดอบสัน, ฮิลล และเทอรเนอร (Dobson, Hill and Turner 1995 : 13-20) ไดศึกษาการ
ประเมินผลการทดลองสอนโดยการทดลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
โดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชว ยสอนแบบจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับการทดลองในหองปฏิบัติการทดลอง
ดวยอุปกรณภายในหองทดลองจริง
และศึกษาการตอบสนองของผูเรียนในการใชวิธีจําลอง
สถานการณ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 – 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเซาร
แทมตัน ที่เรียนวิชาปฏิบัติการออปแอมป โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองจํานวน 14 คน
ใหเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ กลุมทดลองที่สองเรียนจากการ
ใชอุปกรณจริงตามปกติจํานวน 50 คน
งานวิจยั ของพวกเขาพบวา ไมมีความแตกตางระหวางกลุมที่ใชการทดลองจริง แตมี
เจตคติในทางที่ดีตอการใชคอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอรชวยใหตั้งใจในการทดลอง กลุม
ทดลองทั้งสองกลุมมีความแตกตางในเรื่องของเวลา
โดยกลุมที่ใชคอมพิวเตอรเห็นวาการใช
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สวนที่สาม
รายงานผลการศึกษา
นักเรียนที่มีความรูในแนวคิดสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรระดับสูง กลาง และต่าํ ไดใชการจําลองสถานการณสนับสนุนการสอนตอเนื่อง
ขณะที่ระดับการเรียนรูของผูเรียนกอนเรียนสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแตกตางกัน
เมื่อทําการ
ทดสอบหลังการเรียนหรือ ประเมินการโปรแกรมปรากฏวาไมแตกตางกัน ขณะที่พบวาแตกตาง
กันระหวางระดับความรูที่มมี ากอนกับความรูหลังเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่มีความรูต่ํา
ความรูขณะที่นกั เรียนเขาไปสูสถานการณการเรียนไมมีปจจัยอืน่ มาเกี่ยวกับ
ความสามารถที่ไดรับของผูเรียนโดยเฉพาะถาเรียงลําดับการแทรกซอน เชน การใชคอมพิวเตอร
จําลองสถานการณ แสดงใหเห็นวาการจําลองสถานการณมีผลอยางมากในการทําใหผูเรียนมีความ
เทาเทียมกัน ไมสนใจความไมเทากันที่มีอยูกอนอาจจะเปนประโยชนมากกับผูเรียนที่มีความรูนอย
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมาก
เจตคติในการใชการจําลองสถานการณทาํ ใหการศึกษาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเปน
รูปธรรมมากขึ้น ขณะทีน่ ักเรียนกลาววา สามารถเรียนแนวคิดไดโดยไมมีการจําลองสถานการณ
แตในสวนนี้ทาํ ใหพวกเขามีความเขาใจไดลึกซึ้งไดดวยตนเอง และใหขอเสนอแนะบางอยางในการ
ออกแบบวาควรกําหนดและการใหคําแนะนําโดยไมรีรออยางตอเนื่องในการใช
ตอมา ไรยเบอร และคณะของเขา (Rieber and et : 45-58) ไดทําการศึกษาบทบาทของ
ความหมายในการแปลภาพและขอความขณะปอนกลับระหวางการใชคอมพิวเตอรจาํ ลอง
สถานการณ ขณะการปอนกลับดวยเนื้อหามีมากและมีความหมายกวาง เนื้อหาที่ใชคอมพิวเตอร
จําลองสถานการณเปนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ เพื่อหาการคนพบเบื้องตนโดยการใหเนื้อหาสองแบบ
คือ แบบมีความหมาย (Meaningful) กับแบบตามความพอใจ (Arbitrary) ในการจําลอง
สถานการณโดยใชขอความแบบมีความหมาย ไดออกแบบเหมือนสนามกอลฟขนาดเล็ก สวนการ
ใชขอความแบบตามความพอใจจะไมมีการจัดระเบียบเนือ้ หามีการทดสอบผลกอนและหลังการ
ทดลอง ทดสอบคะแนนจากเกม การมีปฏิสัมพันธและอุปสรรคในการเรียน ผลการวิจัยพบวา ไม
มีความสัมพันธของขอความแบบมีความหมายกับแบบตามความพอใจ โดยคะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนการเรียน ประสิทธิภาพของการจําลองสถานการณในการคนพบมีความแตกตาง
กันระหวางแบบที่มีการปอนกลับกับแบบทีไ่ มมีการปอนกลับ วิชาที่มเี นื้อหาสมบูรณการใชเวลาใน
การเลนเกมนอย มีอุปสรรคนอยถามีการปอนกลับดวยภาพ ในบางวิชามีปฏิสัมพันธนอยโดยดูจาก
การใชเมาสคลิกเพื่อการปอนกลับดวยภาพ
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หลักการในการใชคอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ
ในที่สุดก็ไดมีความพยายามในการรวบรวมเอาผลการวิจัยเกีย่ วกับคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ใชการจําลองสถานการณ โดย โชน (Shon 1997 : 5124) ไดทําการวิจัยเพื่อรวมทฤษฎีการสอน
สําหรับการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ
เพื่อหาความสัมพันธของ
เหตุผลในการสอน โดยการทดสอบการทดลองของตัวอยางการสอนที่ผานมา วิธีการที่ใชในการ
รวมทฤษฎีโดยใชการสืบคนและปรับปรุงทฤษฎีที่มีพื้นฐานบนหลักการของเหตุผลในวิชาฟสิกส
โดยผลที่จะไดเปนทฤษฎีการสอนสําหรับการออกแบบคอมพิวเตอรจําลองสถานการณเปนการ
ทดลองโดยมีการสังเกตและการสัมภาษณนักเรียนระดับมัธยมปลายในเกาหลีทใี่ ชคอมพิวเตอร
จําลองสถานการณในการเรียน โดยสรุปผลการวิจัยเสนอทฤษฎีที่จะทําใหเครื่องมือออกแบบไดดี
ถาปรับปรุงดังนี้ตอไปนี้
1. สรุปการนําเสนอในตอนทายของการสอน
2. การปฏิบัติสําหรับงานที่งาย กําหนดสิ่งที่คาดหวังไปสูประสบการณที่จะได ใหมี
ตัวเลือกในการปฏิบัติหลากหลาย
รวมทั้งการแยกสาขาของสถานการณไปสูผลลัพธที่ทําให
นักเรียนพึงพอใจในการเรียนและกําหนดใหยากกวาระดับที่ปฏิบัติ
3. การปอนกลับสําหรับการปฏิบัติงานงาย ๆ กําหนดใหมกี ารปอนกลับขอมูลอยาง
เพียงพอ ดีกวาการปอนกลับโดยธรรมชาติ
4. วิธีการคิดคนพบกับวิธีการชี้แจง
กําหนดการเขาถึงการอธิบายในกรณีที่
ประสบการณ
ผูเรียนยากในการหาความสัมพันธของเหตุผล
5. รูปแบบการอธิบายเพื่อชวยความเขาใจของผูเรียน กําหนดใหเห็นภาพหลากหลาย
เปนรูปที่เกิดขึน้ พรอม ๆ กันแสดงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธของหลักการ ทําใหการสอนมี
ปฏิสัมพันธใหมากโดยการกําหนดสัญลักษณไอคอนใหเพียงพอ
6. การจูงใจ การใชเสียงชวยใหนาสนใจและเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ผูเรียนชอบ
สรุปผลการวิจยั ไดเปนทฤษฎีที่สําคัญ 5 ประการใหญ ๆ คือ
1. การใชกระบวนการคนพบตองรวมกับการอธิบาย
2. การจัดการใหผูเรียนไดมีสว นรวมในการกระทํา
3. ประยุกตตามวัตถุประสงคการเรียน
4. การใชรูปแบบอธิบายที่หลากหลาย
5. ประยุกตใชการอธิบายของแผนการและคําแนะนํา
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สวนสําคัญอื่น ๆ ยังประกอบดวยการใชคําชี้แจง การคาดการณ และลําดับขัน้ การ
แกปญหา การควบคุมโดยผูเรียน และการปฏิบัติ โดยสรุปแลว ผูเรียนสวนใหญใหขอคิดเห็นวา
เปนผลดีอยางมากเกีย่ วกับการเรียนหลักการอยางมีเหตุผล โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลอง
สถานการณ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย (Development of
Online Learning for Tourism Management in Bangkok College of Business Administration
And Tourism : A Case study of Thailand Tourism) เปนการทดสอบกับนักศึกษาอาชีวศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชาการทองเที่ยว และไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั
ดังตารางที่ 1
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ที่

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

1.
2.
3.

เตรียมขอมูล
สรางโมเดล
พัฒนาระบบแบบทดสอบ
ออนไลนสําหรับวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว
ทดสอบระบบแบบทดสอบ
ออนไลนสําหรับวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว
ประเมินผลจากการทดสอบ
ปรับปรุงระบบ
นําไปใช
สรุปผลการวิจัยและจัดทํา
รายงานสารนิพนธ

4.

5.
6.
7.
8.

เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่
5
6
1
2
3
4
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จากการศึกษาความตองการของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศกึ ษาการทองเทีย่ ว
ในประเทศไทย (Development of Online Learning for Tourism Management in Bangkok
College of Business Administration And Tourism : A Case study of Thailand Tourism)
โดยใชโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้
1. ออกแบบตารางที่ใชเก็บขอมูล
2. พัฒนาโปรแกรมระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว
3. ทดสอบและปรับแกไขโปรแกรม
4. รายงานขอผิดพลาด
ซึ่งไดจัดทําแผนผังขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ดังรูปที่ 3
เริม่

ออกแบบตารางเก็บขอมูล
พัฒนาโปรแกรม

ปรับแกโปรแกรม

ทดสอบโปรแกรม
ผิด
ถูก

รายงานขอผิดพลาด
จบ

รูปที่ 3 แผนผังขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับ
วิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสาํ หรับรายวิชา
การจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศึกษาการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย ดังรูปที่ 4
ฐานขอมูล
เตรียมขอมูล
ออกแบบบทเรียนออนไลนโมเดล

ทดสอบบทเรียนออนไลนโมเดล

พัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับ
วิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว

ทดสอบระบบ
ประเมินผลจากการทดสอบ
ระบบ

การนําไปใชในการตัดสินใจ

สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานสารนิพนธ

รูปที่ 4 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
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จากขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในตาราง ไดมีวิธีการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมขอมูล
2. การวิเคราะหระบบ
3. การออกแบบระบบ
4. เครื่องมือสําหรับทดสอบระบบและประเมินระบบ
1. เตรียมขอมูล
1.1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว เชน จากเอกสาร โบชัวร วารสาร
ททท. และเว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน
1.2 ศึกษาขอมูลรายการนําเที่ยวของบริษัททัวรตาง ๆ ที่มีอยูภายในประเทศ
1.3 ศึกษาขั้นตอนการเขียนรายการนําเทีย่ วจากรูปแบบเอกสาร เชน การคิดคอรราคา
ทัวร การเขียนรายการนําเทีย่ วในรูปแบบเอกสารและการจัดกิจกรรมในการทัวรแตละครั้ง เปนตน
1.4 ศึกษาเกณฑการใหคะแนนการเขียนรายการนําเที่ยว
2. การวิเคราะหระบบ
ไดมีการพัฒนาแบบทดสอบออนไลนมาประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชาการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโปรแกรมนี้จัดทําขึน้
เพื่อใหนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว สามารถฝกซอมการเขียนรายการนํา
เที่ยวโดยการใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งโปรแกรมการเขียนรายการนําเที่ยวนี้จะ
สามารถขยายผลและนําไปใชในวิทยาลัยสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปดทําการเรียนการ
สอนในสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว งานวิจยั นีจ้ ะนําเอาขอมูลภาค จังหวัด จํานวนวันที่ตองการ
เดินทาง จํานวนคนที่รว มเดินทาง งบประมาณที่มี (ตอคน) ประเภทยานพาหนะทีต่ องการใชใน
การเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทางไปเที่ยว ลักษณะที่พกั สถานที่ทองเที่ยว และลักษณะ
ของกิจกรรมทีต่ องการไปเทีย่ ว
เพื่อนําไปสรางโมเดลและจะคัดเลือกเฉพาะคอลัมนที่มี
ความสัมพันธกันเพื่อใหไดรายการนําเทีย่ วที่เหมาะสม
การพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย สามารถจําแนกตาม
กลุมผูใชงานระบบไดเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
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2.1 สวนของผูดูแลระบบ เปนผูจัดการฐานขอมูลของระบบ สามารถกําหนดสิทธิการ
ใชงานระบบและฐานขอมูลใหกับครู ลูกคา สามารถกําหนดและเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ตารางขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงขอมูล เพิ่ม ลบ และแกไขขอมูล และสามารถรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลได ซึ่งขอมูลที่ตองใชสําหรับระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับ
รายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศึกษา
การทองเที่ยวในประเทศไทย คือขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ภาคที่ตองการไปเที่ยว
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง
3. ภาคใต
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคตะวันออก
2. จังหวัดที่ตองการเดินทางไปทองเที่ยว..........(เชน ภาคใต)
เชน
- ตรัง
- กระบี่
- ยะลา
- อื่น ๆ
3. จํานวนวันที่ตอ งการเดินทางไปทองเที่ยว
เชน
- 1 วัน
- 2 วัน
- 3 วัน มากสุดไมเกิน 10 วัน
4. จํานวนคนที่รว มเดินทาง
เชน
- 1- 10 คน
- 11 - 20 คน
- 21 - 30 คน
- 31 - 40 คน
- 41 - 50 คน
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5. งบประมาณทีม่ ี (ตอคน)
เชน
- 1,000 - 2,000 บาท
- 2,001 – 3,000 บาท
- 3,001 – 4,000 บาท มากสุดไมเกิน 10,000
6. ประเภทยานพาหนะที่ตองการใชในการเดินทาง
1. รถตู
2. รถโคช
3. รถไฟ
4. เครื่องบิน
7. วัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยว
เชน
- ประชุมสัมมนา
- พักผอน
- กีฬา
- ศึกษาวัฒนธรรม
- ศึกษาดูงาน เชน ดานการศึกษา ดานอุตสาหกรรม ดานอื่น ๆ
8. ลักษณะของที่พักที่ตองการ
8.1 โรงแรม
- โรงแรม 3 ดาว
- โรงแรม 4 ดาว
- โรงแรม 5 ดาว
8.2 รีสอรท
9. สถานที่ทองเที่ยวที่ทานอยากไป เลือกไดมากกวา 1 ขอ
- ภูเขา
- น้ําตก
- ทะเล
- วัด
- สถานที่ทางประวัติศาสตร
- ถ้ํา
- ศิลปวัฒนธรรม
- อื่น ๆ
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10. ลักษณะของกิจกรรมที่ตอ งการ
- ลองแกง
- ลองแพ
- เดินปา
- ดูนก
- รอบกองไฟ
- กิจกรรมชายหาด
- walk Rally , Car Rally
- สองสัตว
- เลนน้ําตก
- ดําน้ํา
- ทําบุญ / ไหวพระ
- อื่น ๆ
2.2 สวนของลูกคา สามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผานของตนเอง
กําหนดรายการนําเที่ยวเพื่อที่จะไดนําความตองการไปจัดทํารายการนําเที่ยวตามที่ตอ งการ และนํา
รายการนําเทีย่ วที่นักเรียนจัดใหแลวมาประเมินผลความพึงพอใจในการจัดทําโปรแกรม
2.3 สวนของครู สามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผาน กําหนดโจทย
แบบทดสอบ ตั้งลําดับความสําคัญของสถานที่ทองเที่ยว สามารถดูรายงานผลการจัดทํารายการนํา
เที่ยวของนักเรียน และสามารถดูรายงานผลการจัดทํารายการนําเทีย่ วของครู พรอมพิมพออกมาเปน
รายงานไดตามวันที่มีนกั เรียนเขาไปทดสอบ
2.4 สวนของนักศึกษา สามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผาน และเขียน
รายการนําเทีย่ วตามความตองการจองลูกคา หรือโจทยกาํ หนด
3. การออกแบบระบบ
โครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) โปรแกรมการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับ
รายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว กรณีศึกษาการทองเทีย่ วในประเทศไทย ประกอบ ดวย
แฟมขอมูลตางๆ ดังนี้
1. ตาราง answers เก็บขอมูลการตอบคําถามของสมาชิก
2. ตาราง canswers เก็บขอมูลเฉลย
3. ตาราง customers เก็บขอมูลลูกคา
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4. ตาราง exams เก็บขอมูลโจทยแบบทดสอบ
5. ตาราง locations เก็บขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
6. ตาราง member เก็บขอมูลสมาชิกนักเรียน
7. ตาราง province เก็บขอมูลจังหวัด
8. ตาราง question เก็บขอมูลคําถาม
9. ตาราง region เก็บขอมูลภาค
10. ตาราง scores เก็บขอมูลคะแนน
11. ตาราง stdgroups เก็บขอมูลกลุมนักเรียน
12. ตาราง teachers เก็บขอมูลครู – อาจารย
13. ตาราง weburl เก็บขอมูลแหลงอางอิงจังหวัด
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โครงสรางของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศกึ ษาการทองเทีย่ วในประเทศ
ไทย ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 Context Diagram
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การไหลของขอมูลในการพัฒนาระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศกึ ษาการทองเที่ยว
ในประเทศไทย ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 Data Flow Diagram
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การไหลของขอมูลในระดับที่ 1 Process 1 ของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลน
สําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 Data Flow Diagram Laver 1 Process 1

30
การไหลของขอมูลในระดับที่ 1 Process 2 ของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลน
สําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 Data Flow Diagram Laver 1 Process 2
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การไหลของขอมูลในระดับที่ 1 Process 3 ของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลน
สําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 Data Flow Diagram Laver 1 Process 3
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การไหลของขอมูลในระดับที่ 1 Process 4 ของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลน
สําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 Data Flow Diagram Laver 1 Process 4
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การไหลของขอมูลในระดับที่ 1 Process 5 ของระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลน
สําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ดังรูปที่ 11

ครู

ลูกคา
5.1

ประเมินผลการจัดโปรแกรมทัวร

บันทึกขอมูล
ประเมินผลการ
จัดโปรแกรมทัวร

ประเมินผลการจัดโปรแกรมทัวร

D7 ขอมูลคะแนน

5.2

รายงานผลคะแนนการทําแบบทดสอบ

รายงานขอมูล

รายงานผลคะแนนการทําแบบทดสอบ

นักเรียน
รูปที่ 11 Data Flow Diagram Laver 1 Process 5

รายงานผลคะแนนการทําแบบทดสอบ

D7 ขอมูลคะแนน
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3.1 โครงสรางขอมูล
โครงสรางขอมูล ( Data Structure ) เปนการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร เพื่อให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกโครงสรางขอมูลที่เหมาะสมจะทําใหสามารถ
เลือกใชอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพไปพรอมกันได เพราะฉะนัน้ ผูวิจัยจึงจัดทําโครงสรางขอมูลที่
ออกแบบใหสามารถรองรับการประมวลผลที่รวดเร็วโดยใชทรัพยากรที่นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ทั้งในแงของเวลาและหนวยความจํา ดังภาคผนวก ก โครงสรางขอมูล ( Data Structure )
โปรแกรมการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว กรณีศกึ ษาการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย
3.2pการออกแบบหนาจอ (Screen Design) ขั้นตอนการออกแบบ หนาจอภาพสวนที่
ติดตอกับผูใชระบบในกลุมตางๆ แบงออกสวนตางๆ ดังนี้
3.2.1 หนาจอสวนสําหรับเขาสูระบบ เปนสวนติดตอกับผูใชงานระบบเพื่อการเขา
สูระบบดัง รูปที่ 13

สวนแสดงโลโกและชื่อโปรแกรม

สวนแสดงของการ Longing
เขาใชงานตามสิทธิ์

สวนแสดงขอมูลดานทองเทีย่ ว
(ขอมูลอางอิงจาก ททท.)

รูปที่ 13 การออกแบบหนาจอ (Screen Design) สวนสําหรับเขาสูระบบ
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3.2.2 หนาจอสวนของผูใชงาน เปนสวนติดตอกับผูใชงานระบบ เพื่อการใชงาน
ตามสิทธิ์การใชงาน ซึ่งจะมีแบบเหมือนกัน แตมีสวนทีแ่ ตกตางกันตรงสวนของเมนูยอยในการใช
งานไดแก หนาจอภาพสวนของผูดูแลระบบ หนาจอภาพ สวนของหนาจอครูและหนาจอภาพสวน
ของนักเรียน หนาจอภาพสวนแสดงผลการเขียนรายการนําเที่ยว รายงานผลการจัดทํารายการนํา
เที่ยว เปนสวนติดตอกับครูเพื่อดูผลคะแนน รูปที่ 14 และรูปที่ 15

สวนแสดงโลโกและชื่อโปรแกรม
สวนแสดงเมนูยอย
การใชงาน

สวนแสดงผลการใชงาน

รูปที่ 14 การออกแบบหนาจอ (Screen Design) สวนของผูใชงานระบบตามสิทธิ์การใชงาน

สวนแสดงชื่อรายการนําเทีย่ ว

พื้นที่แสดงผลโปรแกรมรายการนําเที่ยว

รูปที่ 15 การออกแบบหนาจอ (Screen Design) สวนแสดงผลขอมูล
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4. เครื่องมือสําหรับทดสอบระบบและการประเมินระบบ
ระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับการจัดการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดพัฒนาเสร็จ
แลวมีการนําไปทดลองใชกบั การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว เพื่อหา
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
และเปนการทดสอบเพื่อประเมินการใชงานโปรแกรม
กระบวนการประเมินผลเปนการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรม
โดยใหครูแผนก
วิชาการทองเที่ยว จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนก
วิชาการทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ จํานวน 10 คนเปนผู
ประเมินผลโปรแกรมและมีการแบงการประเมินระบบออกเปน 2 สวนดวยกันดังนี้
4.1 การประเมินระบบดานความครบถวนตามความตองการในการเขียนรายการนําเที่ยว
(Functional Requirement Test)
4.2 การประเมินระบบดานการใชงาน (Usability Test)
ในการประเมินไดมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนออกเปน 2 เกณฑ คือ เกณฑการให
คะแนนเชิงคุณภาพและเกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ ซึ่งในเกณฑการใหคะแนนเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณนั้นจะแบงออกเปน 5 ระดับดวยกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน
ระดับเกณฑการใหคะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
5
ดี
4
พอใช
3
ปรับปรุง
2
ไมเหมาะสม
1

ความหมาย
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับดีมาก
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับดี
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับพอใช
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับที่ควรปรับปรุง
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับไมเหมาะสม

4.1.1 การประเมินระบบดานความครบถวนตามความตองการในการเขียนรายการ
นําเที่ยว (Functional Requirement Test) เปนการประเมินเพื่อใหทราบวา ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา
นั้นมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของครูและเนื้อหารายวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยวหรือไม แบบประเมินระบบงานดานนีม้ ีการพิจารณาคุณสมบัติดานตางๆ โดยแบง
หัวขอที่จะใชในการประเมินระบบออกเปน 5 หัวขอ ดังตารางที่ 3

38
ตารางที่ 3 การประเมินระบบดานความครบถวนตามความตองการในการเขียนรายการนําเที่ยว
รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

5

4

ระดับคะแนน
พอใช ปรับปรุง
3

ไม
เหมาะสม
1

2

1.ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
การเขียนรายการนําเที่ยว
2.ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลครู นักเรียน
ลูกคาไดอยางถูกตอง
3.ระบบสามารถประมวลผลการพิจารณา
การใหคะแนนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
4.ระบบสามารถสืบคนขอมูลดานการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตองแมนยําและรวดเร็ว
5. ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการบริหารจัดการ
โปรแกรมไดอยางเหมาะสม
แบบประเมินทักษะการเขียนรายการนําเที่ยวเปนการประเมินการเขียนรายการนําเที่ยว
ดานความครบถวน
ความถูกตองและมีประสิทธิภาพตรงตามเนื้อหารายวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว แบบประเมินทักษะการเขียนรายการนําเทีย่ วนี้ผูที่กําหนดโจทยคือ ลูกคาและครูจะเปนผูที่
ไดทําการประเมินรายการนําเที่ยวทีน่ ักศึกษาเขียนขึ้นมาในระบบงานดานนี้มีการพิจารณาคุณสมบัติ
ดานตาง ๆ โดยแบงหัวขอที่จะใชในการประเมินระบบออกเปน 10 หัวขอ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแบบประเมินทักษะการเขียนรายการนําเที่ยว
รายการประเมิน
1. สถานที่ทองเที่ยวเหมาะสมกับฤดูกาลและมี
ความสอดคลองกับความตองการของตลาด
2. ใชภาษาในการเกริ่นนําทีด่ ึงดูดความสนใจ
กระชับ

ระดับคะแนน
2

1
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
2

1

3. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมทองเที่ยว
เหมาะสม
4. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยว
5. ระยะเวลาในการนําเทีย่ วมีความเหมาะสม
7. การวางรูปแบบ และภาพประกอบมีความ
นาสนใจ
8. ระบุรายละเอียดครบถวนตามหลักการเขียน
9. ระบุราคาขายและรายละเอียดที่เปนคาใชจาย
ชัดเจน
10. ระบุเงื่อนไขในรายการครบถวนสมบูรณ

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียนรายการนําเที่ยว
ขอที่ 1 สถานที่ทองเที่ยวเหมาะสมกับฤดูกาลและมีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด
2

หมายถึง เลือกสถานที่ทองเที่ยวไดเหมาะสมกับฤดูกาลและตรงตามความ

1

หมายถึง เลือกสถานที่ทองเที่ยวไมมีความเหมาะสมกับฤดูกาล และความ

ตองการของตลาด
ตองการของตลาด
ขอที่ 2 ใชภาษาในการเกริ่นนําที่ดึงดูดความสนใจ มีขอความที่กระชับ
2 หมายถึง ภาษาที่ใชในการเกริ่นนํามีความดึงดูดใจ มีขอความที่กระชับ
1 หมายถึง ภาษาที่ใชในการเกริ่นนําขาดความดึงดูดใจ
ขอที่ 3 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมทองเที่ยวเหมาะสม
2 หมายถึง ระยะเวลาในการทํากิจกรรมทองเที่ยวมีความเหมาะสม
1 หมายถึง ระยะเวลาในการทํากิจกรรมทองเที่ยวขาดความเหมาะสม
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ขอที่ 4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยว
2 หมายถึง กิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุม นักทองเทีย่ ว
1 หมายถึง กิจกรรมไมมีความเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยว
ขอที่ 5 ระยะเวลาในการนําเที่ยวมีความเหมาะสม
2 หมายถึง ระยะเวลาในการนําเที่ยวมีความเหมาะสม
1 หมายถึง ระยะเวลาในการนําเที่ยวไมมีความเหมาะสม
ขอที่ 6 กิจกรรม ระยะทางและระยะเวลามีความสัมพันธกัน
2 หมายถึง กิจกรรม ระยะทางและระยะเวลามีความสัมพันธกัน
1 หมายถึง กิจกรรม ระยะทางและระยะเวลาขาดความสัมพันธกัน
ขอที่ 7 การวางรูปแบบ และภาพประกอบมีความนาสนใจ
2 หมายถึง การวางรูปแบบ และภาพประกอบมีความนาสนใจ
1 หมายถึง การวางรูปแบบ และภาพประกอบขาดความนาสนใจ
ขอที่ 8 ระบุรายละเอียดครบถวนตามหลักการเขียน
2 หมายถึง ระบุรายละเอียดครบถวนตามหลักการเขียน
1 หมายถึง ระบุรายละเอียดไมครบถวนตามหลักการเขียน
ขอที่ 9 ระบุราคาขายและรายละเอียดที่เปนคาใชจายชัดเจน
2 หมายถึง ระบุราคาขายและรายละเอียดที่เปนคาใชจายชัดเจน
1 หมายถึง ไมระบุราคาขายและรายละเอียดที่เปนคาใชจายชัดเจน
ขอที่ 10 ระบุเงื่อนไขในรายการครบถวนสมบูรณ
2 หมายถึง ระบุเงื่อนไขในรายการครบถวนสมบูรณ
1 หมายถึง ไมระบุเงื่อนไขในรายการใหครบถวนสมบูรณ
4.2.1 การประเมินระบบดานการใชงาน (Usability Test) การประเมินระบบดาน การใชงาน
เปนการประเมินเพื่อใหทราบวาระบบที่พฒ
ั นาขึ้นมานั้นมีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด มี
ความถูกตองตรงตามเนื้อหารายวิชา และประมวลผลเปนอยางไรแบบประเมินระบบงานดานนี้มี
การพิจารณาคุณสมบัติดานตางๆโดยแบงหัวขอที่จะใชในการประเมินระบบออกเปน7 หัวขอ ดัง
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การประเมินระบบดานการใชงาน
รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

5

4

ระดับคะแนน
พอใช ปรับปรุง
3

2

ไม
เหมาะสม
1

1. ความชัดเจนและกระชับของขอความที่
แสดงบนจอภาพ
2. โปรแกรมงายตอการใชงาน
5.การเลือกใชสีของตัวอักษรและรูปภาพที่
เหมาะสม
6. มีคําแนะนําการใชโปรแกรมและสามารถ
สื่อสารเขาใจงาย
7. สามารถนํารายการนําเทีย่ วที่จัดทําขึน้ ไป
ใชในการเขียนรายการนําเทีย่ วเบื้องตน
สําหรับนักเรียนได
แบบประเมินที่ออกแบบไวใหผูใชงานทดลองใชงานระบบทําการประเมินผลเก็บรวบรวม
ผลที่ไดจากแบบประเมินโครงงานมาทําการวิเคราะหโดยใชหลักการทางสถิติเขามาชวยในการ
สรุปผล การประเมินประสิทธิภาพของระบบงานที่ไดพฒ
ั นาขึ้นและกําหนดระดับของการวัด
ประสิทธิภาพ เปนชวงคะแนนได 5 ระดับดัง ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน
ระดับเกณฑการใหคะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.6 - 5
ดี
3.6 – 4.59
พอใช
2.6 – 3.59
ปรับปรุง
1.6 – 2.59
ไมเหมาะสม
1.0 -1.59

ความหมาย
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับดีมาก
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับดี
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับพอใช
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับที่ควรปรับปรุง
ระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยูใ นระดับไมเหมาะสม
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บทที่ 4
ผลการดําเนินการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะหขอ มูลและออกแบบระบบในบทที่ 3 ผูวิจยั ไดพัฒนาระบบการ
พัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศกึ ษาการทองเทีย่ วในประเทศไทยเรียบรอยแลว และดําเนินการทดสอบ
ระบบในภาพรวมและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใหครูแผนกวิชาการทองเที่ยว เปน
ผูใชงาน ที่ทําหนาที่พิจารณาโจทย พรอมจัดทําเฉลย และความเหมาะสมของโปรแกรม จํานวน 3
คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนกวิชาการทองเที่ยวของ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ จํานวน 10 คน เปนผูทําการทดสอบการทํางานของ
ระบบในแตละโมดูลทั้งหมด เพื่อหาขอผิดพลาดและประเมินผลของระบบ ประกอบดวย
1. ประเมินผลการพัฒนาระบบ
2. ประเมินผลการทดลองใชงานระบบ
ประเมินผลการทดสอบระบบ
การทดสอบในสวนนี้จะเปนการทดสอบระบบโดยรวม โดยผูวจิ ัยไดกําหนดขอมูลเพื่อ
ใชในการทดสอบ
ซึ่งมีทั้งขอมูลที่ถูกตองและขอมูลที่ไมถูกตอง มาใชทําการทดสอบระบบวา
สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม เชน เมื่อมีการปอนขอมูล(input) ที่
ถูกตองเขาสูระบบ จะไดผลลัพธ(output) ที่ถูกตองหรือไม หรือปอนขอมูลที่ไมถูกตองเขาสูระบบ
ระบบจะมีการแจงเตือนหรือไม โดยใชกลุมตัวอยางคือ ครูแผนกวิชาการทองเที่ยว จํานวน 3 คน
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแผนกวิชาการทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ จํานวน 10 คน เปนผูทําการทดสอบการทํางานของระบบ
ผลที่ไดจากการทดสอบจะถูกบันทึกไวในตารางโดยใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองของผลการ
ทดสอบ สามารถแบงการทดสอบออกเปน 4 สวนดังนี้
ตารางที่ 7 บันทึกผลการทดสอบในสวนของผูดูแลระบบ
ตารางที่ 8 บันทึกผลการทดสอบในสวนของลูกคา
ตารางที่ 9 บันทึกผลการทดสอบในสวนของครู
ตารางที่ 10 บันทึกผลการทดสอบในสวนของนักศึกษา
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ตารางที่ 7 บันทึกผลการทดสอบในสวนของผูดูแลระบบ

การทดสอบ

ผลการทดสอบ
จัดเก็บขอมูล มีการแจงเตือน
ถูกตอง

ตรวจสอบในสวนของผูดูแลระบบ
- ปอนขอมูลถูกตองและครบถวน
- แกไขขอมูลสวนตัว
- เปลี่ยนรหัสผาน
- ขอมูลลูกคา
- ขอมูลครู
- ขอมูลนักศึกษา

ตารางที่ 8 บันทึกผลการทดสอบในสวนของลูกคา

การทดสอบ
ตรวจสอบในสวนของลูกคา
- ปอนขอมูลถูกตองและครบถวน
- แกไขขอมูลสวนตัว
- เปลี่ยนรหัสผาน
- กําหนดโจทย

ผลการทดสอบ
จัดเก็บขอมูล มีการแจงเตือน
ถูกตอง
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ตารางที่ 9 บันทึกผลการทดสอบในสวนของครู

การทดสอบ

ผลการทดสอบ
จัดเก็บขอมูล มีการแจงเตือน
ถูกตอง

ตรวจสอบในสวนของครู
- แกไขขอมูลสวนตัว
- เปลี่ยนรหัสผาน
- กําหนดโจทย
- เฉลยแบบทดสอบ
ตารางที่ 10 บันทึกผลการทดสอบในสวนของนักศึกษา

การทดสอบ

ผลการทดสอบ
จัดเก็บขอมูล มีการแจงเตือน
ถูกตอง

ตรวจสอบในสวนของนักศึกษา
- ปอนขอมูลถูกตองและครบถวน
- แกไขขอมูลสวนตัว
- เปลี่ยนรหัสผาน
- รายการโจทย – คําถาม
ผลการประเมินทั้ง 2 สวน คือ ผลการพัฒนาระบบและผลการทดสอบระบบ ไดจําแนกการ
ประเมินระบบออกเปน 2 สวน ดังนี้
- การประเมินระบบดานความครบถวนตามความตองการ (Functional Requirement Test)
- การประเมินระบบดานการใชงาน (Usability Test)
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สรุปผลการประเมินระบบดานความครบถวนตามความตองการในการเขียนรายการนําเที่ยว
(Functional Requirement Test)
การประเมินผลการพัฒนาระบบไดนําไปใชประเมินและทดสอบโดยใชกลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 10 คน และครู จํานวน 3 คน
ของแผนกวิชาการทองเที่ยว
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพเปนกลุมตัวอยาง
จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย และแสดงผลในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินระบบดานความครบถวนของหนาที่ตามความตองการในการเขียน
รายการนําเทีย่ ว
รายการประเมิน

ครู
คาเฉลี่ย

1.ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
การเขียนรายการนําเที่ยวได
2.ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลครู นักเรียน
ลูกคาไดอยางถูกตอง
3.ระบบสามารถประมวลผลการพิจารณา
การใหคะแนนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
4.ระบบสามารถสืบคนขอมูลดานการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตองแมนยําและ
รวดเร็ว
5. ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการบริหาร
จัดการโปรแกรมไดอยางเหมาะสม
สรุป

นักเรียน
คาเฉลี่ย ความหมาย
เชิงคุณภาพ
4.00
ดี

4.67

ความหมาย
เชิงคุณภาพ
ดีมาก

4.67

ดีมาก

4.10

ดี

5.00

ดีมาก

4.30

ดี

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

4.67

ดีมาก

4.30

ดี

4.81

ดีมาก

4.14

ดี

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาระบบมีความครบถวนตามความตองการในการเขียน
รายการนําเทีย่ วของครูอยูในเกณฑระดับดีมาก และนักศึกษาอยูใ นเกณฑระดับดี
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สรุปผลการประเมินระบบดานการใชงาน (Usability Test)
การประเมินระบบดานการใชงานโดยใชกลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 10 คน และครู จํานวน 3 คน ของแผนกวิชาการทองเที่ยว
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพเปนกลุมตัวอยาง จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย และแสดงผลในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินระบบดานการใชงาน
รายการประเมิน

ครู
คาเฉลี่ย

1. ความชัดเจนและกระชับของขอความที่
แสดงบนจอภาพ
2. โปรแกรมงายตอการใชงาน
3. การประมวลผลจากระบบไดผลลัพธ
ถูกตองตามเงือ่ นไข
4. มีขอมูลที่ใชในการเขียนรายการนําเทีย่ ว
ใหอยางครบถวน
5.การเลือกใชสีของตัวอักษรและรูปภาพที่
เหมาะสม
6. มีคําแนะนําการใชโปรแกรมและ
สามารถสื่อสารเขาใจงาย
7. สามารถนําโปรแกรมที่จดั ทําขึ้นไปใช
ในการเขียนรายการนําเทีย่ วเบื้องตน
สําหรับนักเรียนได
สรุป

นักเรียน
คาเฉลี่ย ความหมาย
เชิงคุณภาพ
4.20
ดี

5.00

ความหมาย
เชิงคุณภาพ
ดีมาก

4.67
4.67

ดีมาก
ดีมาก

4.20
4.10

ดี
ดี

4.33

ดี

4.30

ดี

4.67

ดีมาก

4.50

ดี

4.67

ดีมาก

4.30

ดี

5.00

ดี

4.20

ดี

4.72

ดีมาก

4.26

ดี

จากตารางที่ 12 เปนการสรุปผลการประเมินระบบดานการใชงานโปรแกรม ไมวาจะเปน
ความชัดเจนและกระชับของขอความที่แสดงบนจอภาพ ความงายตอการใชงานโปรแกรม การ
ประมวลผลที่ถูกตอง ขอมูลที่ใชในการเขียนรายการนําเที่ยว การเลือกใชสีสันของตัวอักษรและ
รูปภาพที่เหมาะสมเปนตน ซึง่ ครูประเมินอยูในเกณฑระดับดีมาก และนักศึกษาอยูใ นเกณฑระดับดี
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั
ในปจจุบนั ไดมีการนําอินเทอรเน็ตเทคโนโลยีเขามาใชในชีวิตประจําวันเพิ่มขึน้ เรื่อยอัน
เห็นไดจากการนําเอาอินเทอรเน็ตเขามาชวยงานทั้งการติดตอสื่อสาร
การทําธุรกรรมและความ
บันเทิง ทําใหไดมกี ารพัฒนาอินเทอรเน็ตเทคโนโลยีเหลานี้กันอยางตอเนื่องขึ้นเรือ่ ย ๆ จนทุกวันนี้
ไดมีการพัฒนาเกิดเปนบทเรียนออนไลนเกิดขึ้นมากมายเพื่อทําหนาที่ตดิ ตอสื่อสารกันระหวาง
คอมพิวเตอรกบั คอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายแกระบบการเรียนการสอนและเปนการ
ฝกทักษะใหกบั นักศึกษาในการจัดการตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดนําเอาทฤษฎี
และเทคโนโลยีที่เกีย่ วของ เชน เทคโนโลยีเว็บแอบพลิเคชันโดยใชภาษา PHP เทคโนโลยี
ฐานขอมูล MySQL และเทคโนโลยีดานเครือขายอินเตอรเน็ตเขามาประยุกตใชงานรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงคในการพัฒนาเพื่อสรางระบบการเรียนการสอนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบของ
การเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถนํามาใชเปนสื่อเพิม่ เติมจากวิธีการสอนดวยการ
บรรยายใหกับนักศึกษา
ในรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเที่ยวกรุงเทพ
การบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี้
1. ศึกษาพัฒนาแบบเรียนออนไลนสาํ หรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวโดยใชการ
จําลองสถานการณ เพื่อใชในการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น
เมื่อการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นลงและไดทดสอบการทํางานของโปรแกรม
ทําให
โปรแกรมนี้บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวคือ
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1. ความสามารถของระบบ
1.1 นักศึกษาสามารถเขียนรายการนําเทีย่ วโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได
1.2 ครูสามารถทดสอบนักศึกษาใหเขียนรายการนําเทีย่ วไดทุกที่ทวั่ ประเทศโดย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกมากขึ้น
1.3 ลูกคาสามารถแจงความตองการการไปเที่ยวไดโดยผานทางระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกมากขึ้น
1.4 ผูดูแลระบบ สามารถเพิ่มลบขอมูล ลูกคา ครู และนักศึกษาได สามารถแกไข
ขอมูลของทุกคนได และสามารถเช็คยอดจํานวนสมาชิกได
2. ผลการประเมินหาประสิทธิภาพระบบในดานตาง ๆ สรุปและอภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ผลการประเมินระบบดานความครบถวนของหนาทีต่ ามความตองการ (Function
Requirement Test) ไดคาเฉลี่ยในการทดลองใชกับครู เทากับ 4.81 และคาเฉลี่ยการทดลองใชของ
นักศึกษา เทากับ 4.14 แสดงใหเห็นวา ระบบที่พัฒนามีความครบถวนตามความตองการในการเขียน
รายการนําเทีย่ ว อยูในระดับ ดีมาก และดีตามลําดับ
2.2 ผลการประเมินระบบดานการใชงาน (Usability Test) โดยคาเฉลี่ยในการทดลอง
ใชของครูเทากับ 4.72 และคาเฉลี่ยในการทดลองใชของนักศึกษา เทากับ 4.26 แสดงใหเห็นวา ระบบ
ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในดานการใชงาน อยูในระดับ ดีมาก และดีตามลําดับ
เมื่อนําผลเฉลี่ยการประเมินทั้ง 2 ดานรวมกัน ไดผลสรุปเฉลี่ยของครู เทากับ 4.77 และ
คาเฉลี่ยของนักศึกษา เทากับ 4.20 แสดงใหเห็นวา ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพอยูในระดับ ดีมาก
และดีตามลําดับ
ปญหาและอุปสรรค
การพัฒนาโปรแกรมเกิดปญหาและอุปสรรคดังนี้
1. มีสถานที่ทองเที่ยว ที่พกั รานอาหารเกิดขึ้นใหมเสมอซึ่งตองมีการ Update ขอมูลอยู
ตลอดเวลา
2. ยังไมมีหนวยงานใดจัดทําเกณฑมาตรฐานการจัดรายการนําเที่ยว
3. การจัดรายการนําเที่ยวไมมีความแนนอนขึน้ อยูกับความตองการของลูกคาเปนหลัก
ขอเสนอแนะ
1.
2.

โปรแกรมควรปรับปรุงใหมรี ูปแบบที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น
เมื่อนักศึกษาเขาใชควรใหมชี องเลือกในกรณีที่ลืมรหัสผานสําหรับนักศึกษา
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3.
4.
5.
6.
7.

ควรมีการพัฒนาตอเพื่อใหสามารถใชงานไดจริง
ปรับปรุงระบบใหสามารถตัดคะแนนไดทมี่ ีเกณฑมาตรฐานที่แนนอนมากขึ้นกวาเดิม
ปรับปรุงใหเปนการเขียนรายการนําเที่ยวทีส่ ามารถใชงานไดจริงในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานดานการทองเที่ยวจากเว็บไซตไดจากหลาย ๆ ที่
พัฒนาไปเปนระบบการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต (E-learning) ที่สมบูรณ
แบบ

50

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.” 20 สิงหาคม 2544.
Alessi and Trollip, Simulation [Online]. Accessed 1991 : 159. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Bonner, Simulation [Online]. Accessed 1991 : 103. Available from http://learners.in.th/blog/
onoumaoon/167762
Carlsen and Andre, Simulation [Online]. Accessed 1992 : 105-109. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Crisman, Simulation [Online]. Accessed 1995 : 3727. Available from http://learners.in.th/blog/
onoumaoon/167762
Dean and Whitlock, Simulation [Online]. Accessed 1988 : 154-155. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Denardo, Simulation [Online]. Accessed 1994 : 3974. Available from http://learners.in.th/blog/
onoumaoon/167762
Dobson, Hill and Turner, Simulation [Online]. Accessed 1995 : 13-20. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Edward, Simulation [Online]. Accessed 1997 : 51-63. Available from http://learners.in.th/
blog/onoumaoon/167762
Flaxman and Stark, Simulation [Online]. Accessed 1987. Available from http://learners.in.th/
blog/onoumaoon/167762
Forcier , High Level of Cognitive Skill [Online]. Accessed 1996 : 247. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Heerman, Simulation [Online]. Accessed 1988 : 59. Available from http://learners.in.th/
blog/onoumaoon/167762
Knapp and glenn, Simulation [Online]. Accessed 1966 : 103. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Lewis, Stern and Linn Simulation [Online]. Accessed 1993 : 45-58. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762

51
Lee and Chia, Simulation [Online]. Accessed 1997 : 25. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Ollerenshaw , Aidman and Kidd, Simulation [Online]. Accessed 1997 : 227-238. Available
from http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Rasch, Simulation [Online]. Accessed 1988 : 23-28 Available from http://learners.in.th/blog/
onoumaoon/167762
Rieber and Kini, Simulation [Online]. Accessed 1995 : 135-143 Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Reigeluth and Schwartz, Simulation [Online]. Accessed 1989 : 9. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Rieber and et al, Simulation [Online]. Accessed 1996 : 45-58. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762
Shon, Simulation [Online]. Accessed 1997 : 5124. Available from http://learners.in.th/blog/
onoumaoon/167762
Sook, Simulation [Online]. Accessed 1995 : 234. Available from http://learners.in.th/blog/
onoumaoon/167762
Tayalor and Walford, Simulation [Online]. Accessed 1978 : 27. Available from
http://learners.in.th/blog/onoumaoon/167762

52

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
โครงสรางฐานขอมูล (Data Structure )
โปรแกรมการพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 13 ตาราง answers : เก็บขอมูลการตอบคําถามของสมาชิก
ชื่อตาราง : answers
ลําดับ ชื่อฟลด
ความหมาย
ที่
1
ansid รหัสคําตอบ
2
exid รหัสคําถาม
3
ans1 คําตอบขอ 1
4
ans2 คําตอบขอ 2
5
ans31 คําตอบขอ 3.1
6
ans32 คําตอบขอ 3.2
7
ans33 คําตอบขอ 3.3
8
ans34 คําตอบขอ 3.4
9
ans35 คําตอบขอ 3.5
10
ans36 คําตอบขอ 3.6
11
ans4 คําตอบขอ 4
12
ans5 คําตอบขอ 5
13
ans6 คําตอบขอ 6
14
15
16
17
18
19
20

ans7
ans8
ans9
ans10
userid
anscheck
ansdates

คําตอบขอ 7
คําตอบขอ 8
คําตอบขอ 9
คําตอบขอ 10
รหัสผูใช
สถานะของคําตอบ
วันที่ตอบ

ชนิดขอมูล

หมายเหตุ

int
int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

10
11
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
date

50
50
50
50
10
1

PK
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ตารางที่ 14 ตาราง canswers : เก็บขอมูลเฉลย
ชื่อตาราง : canswers
ลําดับที่ ชื่อฟลด
1
cansid
2
cexid
3
cans1
4
cans2
5
cans31
6
cans32
7
cans33
8
cans34
9
cans35
10
cans36
11
cans4
12
cans5
13
cans6
14
cans7
15
cans8
16
cans9
17
cans10
18
cuserid
19
canscheck
20
cansdates
21
tour1
22
tour2
23
tour3
24
tour4
25
tour5
26
tour6

ความหมาย
รหัสเฉลย
รหัสแบบทดสอบ
เฉลยขอ 1
เฉลยขอ 2
เฉลยขอ 3.1
เฉลยขอ 3.2
เฉลยขอ 3.3
เฉลยขอ 3.4
เฉลยขอ 3.5
เฉลยขอ 3.6
เฉลยขอ 4
เฉลยขอ 5
เฉลยขอ 6
เฉลยขอ 7
เฉลยขอ 8
เฉลยขอ 9
เฉลยขอ 10
รหัสผูใช
สถานะการเฉลย
วันที่เฉลย
สถานที่ทองเที่ยว 1
สถานที่ทองเที่ยว 2
สถานที่ทองเที่ยว 3
สถานที่ทองเที่ยว 4
สถานที่ทองเที่ยว 5
สถานที่ทองเที่ยว 6

ชนิดขอมูล
int
int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
date
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

10
11
50
50
50
15
15
15
15
15
50
50
50
50
50
50
50
10
1
10
15
15
15
15
15
15

หมายเหตุ
PK
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ตารางที่ 15 ตาราง customers : เก็บขอมูลลูกคา
ชื่อตาราง : customers
ลําดับที่
ชื่อฟลด
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cid
cname
csumame
caddress
cemail
ctel
cregdate
cusers
cpws

ความหมาย
รหัสลูกคา
ชื่อลูกคา
ชื่อนามสกุลลูกคา
ที่อยูลูกคา
อีเมลลูกคา
โทรศัพท
วันที่ลงทะเบียน
รหัสผูใช
รหัสผาน

ชนิดขอมูล
varchar
varchar
varchar
text
varchar
varchar
date
varchar
varchar

หมายเหตุ
5
20
20

PK

50
30
5
10

ตารางที่ 16 ตาราง exams : เก็บขอมูลโจทยแบบทดสอบ
ชื่อตาราง : answers
ลําดับที่
ชื่อฟลด

ความหมาย

ชนิดขอมูล

หมายเหตุ

1
2
3

exid
exnames
que1

รหัสแบบทดสอบ
ชื่อแบบทดสอบ
คําถามขอ 1

int
text
varchar

11

4
5
6
7
8
9
10
11

que2
que33
que34
que35
que36
que4
que5
que6

คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ

varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

50
50
50
50
50
50
50
50

2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5
6

50

PK
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ตารางที่ 16 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อฟลด

ความหมาย

12
13
14
15

que7
que8
que9
que10

คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ
คําถามขอ

16
17

userid
quedates

18
19

stexam
stdel

7
8
9
10

ชนิดขอมูล

หมายเหตุ

varchar
varchar
varchar
varchar

50
50
50
50

รหัสผูใช
วันที่ออกแบบทดสอบ

varchar
data

10

สถานะแบบทดสอบ
สถานะการลบ

char
char

1
1

ตารางที่ 17 ตาราง locations : เก็บขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ชื่อตาราง : locations
ลําดับที่
ชื่อฟลด
1
2
3
4
5
6
7

locid
pvid
locname
locAmp
locdetail
locorder
locbudget

ความหมาย
รหัสสถานที่ทองเที่ยว
รหัสจังหวัด
ชื่อสถานที่ทองเที่ยว
รหัสอําเภอ
รายละเอียด
ลําดับความสําคัญ
คาใชจาย

ชนิดขอมูล
int
varchar
varchar
varchar
text
int
varchar

หมายเหตุ
15
255
255
255
11
255
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ตารางที่ 18 ตาราง member : เก็บขอมูลสมาชิกนักเรียน
ชื่อตาราง : menber
ลําดับที่ ชื่อฟลด

ความหมาย

ชนิดขอมูล

หมายเหตุ

1
2
3

mid
รหัสสมาชิก
mname ชื่อสมาชิก
msurname นามสกุล

varchar
varchar
varchar

10
20
20

4
5
6
7
8
9
10
11
12

mcollege
memail
mtel
mregdate
mpict
pvid
gid
musers
mpws

varchar
varchar
varchar
date
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

100
50
30

สถาบัน
อีเมล
โทรศัพท
วันที่สมัคร
รูปถาย
รหัสจังหวัด
รหัสกลุม
รหัสผูใช
รหัสผาน

PK

20
5
8
10
10

ตารางที่ 19 ตาราง province : เก็บขอมูลจังหวัด
ชื่อตาราง : province
ลําดับที่ ชื่อฟลด
1
2
3

pvid
pvname
rgid

ความหมาย
รหัสจังหวัด
ชื่อจังหวัด
รหัสภาค

ชนิดขอมูล
varchar
varchar
varchar

หมายเหตุ
5
255
5
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ตารางที่ 20 ตาราง questions : เก็บขอมูลคําถาม
ชื่อตาราง : questions
ลําดับที่
ชื่อฟลด
1
2
3
4

questions
qid
qno
dateque

ความหมาย
ชื่อคําถาม
รหัสคําถาม
หมายเลขขอ
วันที่ออกคําถาม

ชนิดขอมูล
varchar
int
int
datetime

100
11
11

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 21 ตาราง region : เก็บขอมูลภาค
ชื่อตาราง : region
ลําดับที่
ชื่อฟลด
1
2

rgid
rgname

ความหมาย
รหัสภาค
ชื่อภาค

ชนิดขอมูล
varchar
varchar

หมายเหตุ
5
30

PK

ตารางที่ 22 ตาราง scores : เก็บขอมูลคะแนน
ชื่อตาราง : scores
ลําดับที่
ชื่อฟลด
1
2
3

scoreno
ansid
score

ความหมาย
รหัสคะแนน
รหัสคําตอบ
คะแนน

ชนิดขอมูล
int
int
float

หมายเหตุ
11
11

PK
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ตารางที่ 23 ตาราง stdgroups : เก็บขอมูลกลุมนักเรียน
ชื่อตาราง : stdgroups
ลําดับที่
ชื่อฟลด

ความหมาย

ชนิดขอมูล

หมายเหตุ

1
2
3

row_id
codes
groups

รหัสขอมูล
รหัสกลุม
กลุม

int
char
char

11
8
8

4
5
6
7
8
9

names
advisor
man
lady
total
telephone

ชื่อกลุม
ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
โทรศัพท

char
char
int
int
int
char

8
8
11
11
11
20

PK

ตารางที่ 24 ตาราง teachers : เก็บขอมูลครู- อาจารย
ชื่อตาราง : teachers
ลําดับที่
ชื่อฟลด

ความหมาย

ชนิดขอมูล

1
2
3

tids
tname
tsurname

รหัสครู
ชื่อครู
นามสกุล

varchar
varchar
varchar

8
20
20

4
5
6
7
8
9
10

tcollege
temail
ttel
tregdate
tusers
tpws
ttype

สถานที่สอน
อีเมล
โทรศัพท
วันที่ลงทะเบียน
รหัสผูใช
รหัสผาน
ประเภทครู

varchar
varchar
varchar
date
varchar
varchar
varchar

100
50
30
8
10
1

หมายเหตุ
PK
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ตารางที่ 25 ตาราง weburl : เก็บขอมูลแหลงอางอิง จังหวัด
ชื่อตาราง : weburl
ลําดับที่
ชื่อฟลด
1
2

pvid
url

ความหมาย
รหัสจังหวัด
ตําแหนงที่อยูข องเวปไซต

ชนิดขอมูล
varchar
varchar

255
255

หมายเหตุ
PK

62

ภาคผนวก ข
คูมือการใชระบบ การพัฒนาบทเรียนออนไลนสําหรับรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวของ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ กรณีศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทย
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รูปที่ 17 หนาจอการสมัครเปนสมาชิกใหมของนักศึกษา

รูปที่ 18 หนาจอการใชงานของนักศึกษา

65
จากรูปที่ 18 แสดงหนาจอการใชงานของนักศึกษาโดยมีเมนูดงั ตอไปนี้ หนาแรก
แกไขขอมูลสวนตัว
เปลี่ยนรหัสผาน รายการโจทยคําถามและรายงานผลการเขียนรายการนํา
เที่ยว
ซึ่งถานักศึกษาตองการแกไขขอมูลสวนตัวของตนเองใหคลิกที่ปุม แกไขขอมูลสวนตัว
เมื่อทําการแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม “ปรับปรุง” ก็จะไดหนาจอดังรูปที่ 16

รูปที่ 19 หนาจอการเขาไปแกไขขอมูลสวนตัวของนักศึกษา
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รูปที่ 20 หนาจอการเปลีย่ นรหัสผาน
จากรูปที่ 20 แสดงหนาจอในกรณีที่นักศึกษาตองการเปลี่ยนรหัสผานเอง เมนูจะใหใส
รหัสผานเดิม รหัสผานใหมและยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้งหนึ่งแลวคลิกที่ปุม ตกลง

รูปที่ 21 หนาจอการเขาไปจัดรายการนําเที่ยว

67
จากรูปที่ 21 แสดงหนาจอการเลือกจัดรายการนําเทีย่ วในสวนของนักศึกษาวาตองการจัด
รายการนําเทีย่ วรายการใด ซึง่ เปนโจทยรายการนําเทีย่ วที่ลูกคาหรือครูเปนคนกําหนดให

รูปที่ 22 หนาจอแสดงความตองการของลูกคาหรือครู
จากรูปที่ 22 เปนการแสดงหนาจอการจัดรายการนําเที่ยวที่ลูกคาหรือครูเปนคนกําหนด
โจทยมาให เมื่อนักศึกษาตองการทําการทดสอบเขียนรายการนําเทีย่ วใหคลิกที่ปมุ รายการโจทย –
คําถาม แลวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดที่ลูกคาหรือครูตองการ และคลิกที่ปุม “จัดโปรแกรม
ทัวร” แลวจะไดหนาจอ ดังรูปที่ 23
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รูปที่ 23 หนาจอการเขียนรายการนําเทีย่ ว
จากรูปที่ 23 แสดงหนาจอการเขียนรายการนําเที่ยวตามความตองการของลูกคาที่
กําหนดใหซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมด 10 ขอ เชน จํานวนวันที่ตองการไปเที่ยว ภาคที่ตองการไป
เที่ยว สถานที่ที่ตองการไปเที่ยว จํานวนเงินที่ใชตอคน ยานพาหนะที่ตองการใช กิจกรรมที่
ตองการไปในการไปเที่ยว สถานที่พักไมวา จะเปนโรงแรม หรือรีสอรท วัตถุประสงคที่ตองการไป
สถานที่เที่ยว และกิจกรรมที่จัด เมื่อนักศึกษาทําการจัดรายการนําเทีย่ วเปนที่เรียบรอยแลวใหคลิกที่
ปุม บันทึก
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รูปที่ 24 หนาจอผลแสดงผลการเขียนรายการนําเทีย่ วของนักศึกษา
จากรูปที่ 24 เปนการแสดงผลคะแนนการจัดรายการนําเที่ยวออกมาเปนเปอรเซ็นต เมื่อ
นักศึกษาทําการเขียนรายการนําเที่ยวตามความตองการของลูกคา แลวนักศึกษาสามารถดูสรุปผล
คะแนนของตนเองได ดังรูปที่ 25

รูปที่ 25 หนาจอสรุปคะแนนออกมาในรูปแบบเปอรเซ็นต
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ในสวนของครู มีเมนูดังตอไปนี้ หนาแรก แกไขขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผาน เฉลย
แบบทดสอบ และรายงานผลการเขียนรายการนําเที่ยว (นักศึกษา) ซึ่งในสวนของการแกไขขอมูล
สวนตัวและเปลี่ยนรหัสผานนั้นจะเหมือกันกับในสวนของนักศึกษา ดังรูปที่ 23

รูปที่ 26 หนาจอการเขาใชงานในสวนของครู
จากรูปที่ 26 เปนสวนของครูสามารถที่จะกําหนดโจทย (แบบทดสอบ) ไดเหมือนกัน
กับลูกคา แลวครูจะตองทําการเฉลยแบบทดสอบการเขียนรายการนําเที่ยวนั้น ๆ เพื่อที่จะไดเปน
เกณฑในการใหคะแนนสําหรับนักศึกษา และครูสามารถที่จะดูรายงานผลการเขียนรายการนําเทีย่ ว
ของนักศึกษาได และถาครูเปนคนกําหนดโจทยใหนกั ศึกษาจัดรายการนําเที่ยวครูจะเปนคนที่ตอง
ทําแบบประเมินความพึ่งพอใจในรายการนําเที่ยวที่นกั ศึกษาเปนคนจัดดวย
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รูปที่ 27 หนาจอการกําหนดโจทย (แบบทดสอบ)
จากรูปที่ 27 เปนการแสดงหนาจอการจัดรายการนําเทีย่ วของครูและเมื่อจัดรายการนํา
เที่ยวเสร็จแลวจะมีขอความแสดงหลังรายการนําเที่ยววา เฉลยแลว ดังรูปที่ 28

รูปที่ 28 หนาจอโจทยที่ไดกําหนดไปแลว
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รูปที่ 29 หนาจอโจทยที่ไดทําการเฉลย
จากรูปที่ 29 เปนการแสดงหนาจอรายการนําเทีย่ วที่ไดเฉลยไปแลว

รูปที่ 30 หนาจอรายงานผลคะแนน
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จากรูปที่ 30 เปนการแสดงหนาจอรายงานผลคะแนนของนักศึกษาที่ไดเขาไปทดลอง
เขียนรายการนําเที่ยวซึ่งแสดงเรียงลําดับตามวัน และเมือ่ ตองการดูวาวันไหนมีนกั ศึกษามาทดลอง
จัดรายการนําเที่ยวจํานวนกีค่ นไดคะแนนไปมากนอยเทาไรก็สามารถคลิกที่วันนัน้ ๆ ไดเลยแลวจะ
ไดหนาจอดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 หนาจอรายงานผลคะแนนของนักศึกษา
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รูปที่ 32 หนาจอรายงานผลคะแนนของนักศึกษาในรูปแบบ Excel
จากรูปที่ 32 เปนการแสดงหนาจอคะแนนที่นกั ศึกษาไดทําการทดลองเขียนรายการนํา
เที่ยวตามความตองการของลูกคา ซึ่งคะแนนไดมาจาก
1. การจัดรายการนําเที่ยว คิดเปน 80 เปอรเซ็นต
2. จากการประเมินของลูกคาหรือครูที่ไดกําหนดโจทย 20 เปอรเซ็นต
ในสวนของลูกคา มีเมนูดังตอไปนี้ หนาแรก แกไขขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผาน
และกําหนดโจทย ซึ่งในสวนของการแกไขขอมูลสวนตัวและเปลี่ยนรหัสผานนั้นจะเหมือกันกับใน
สวนของนักศึกษาและครู ดังรูปที่ 33
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รูปที่ 33 หนาจอของสวนลูกคา

รูปที่ 34 หนาจอการกําหนดความตองการเดินทางทองเที่ยวของลูกคา (โจทย)
จากรูปที่ 34 แสดงหนาจอการกําหนดโจทยเพื่อแสดงความตองการไปเที่ยวสถานที่
ตาง ๆ ภายในประเทศไทยเพื่อที่จะใหครูทําการเฉลยและนักศึกษาเปนคนเขียนรายการนําเที่ยว
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รูปที่ 35 หนาจอแสดงรายการนําเทีย่ วที่นักศึกษาไดจัดเสร็จแลว
จากรูปที่ 35 เปนการแสดงหนาจอในสวนของลูกคาซึ่งไดแสดงรายการนําเที่ยวที่
นักศึกษาไดจดั เสร็จแลว ซึ่งถาลูกคาคนใดไมไดกําหนดโจทยหรือแสดงความตองการไวก็ไมมีสทิ ธิ์
ในการประเมินรายการนําเทีย่ วทีน่ ักศึกษาไดจัดไว
เมื่อลูกคาตองการดูรายการนําเที่ยวที่นักศึกษาไดจัดไปแลว ใหคลิกที่รายการนําเที่ยว
โปรแกรมจะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไดเขาไปทําการทดลองเขียนรายการนําเที่ยว ดังรูปที่ 36
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รูปที่ 36 หนาจอแสดงชื่อนักศึกษาทีไ่ ดจัดรายการนําเที่ยว

รูปที่ 37 หนาจอรายการนําเที่ยวที่นกั ศึกษาจัดไว
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จากรูปที่ 37 แสดงหนาจอรายการนําเทีย่ วที่นักเรียนจัดเพื่อใหลูกคาทําการประเมินผลวา
ตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม และลูกคาก็ทําการประเมินในโปรแกรม ดังรูปที่ 35

รูปที่ 38 หนาจอแบบฟอรมการประเมินรายการนําเที่ยว
จากรูปที่ 38 เปนหนาจอแสดงหัวขอที่ไดใหลูกคาทําการประเมินวานักเรียนจัดรายการนํา
เที่ยวถูกตองตรงกับความตองการหรือไม ถารายการนําเที่ยวที่จัดถูกตองตรงกับความตองการก็ให
คลิกที่ระดับคะแนน 2 ถาไมตรงกับความตองการใหคลิกที่ระดับคะแนน 1 เมื่อทําการประเมินครบ
ทั้ง 10 แลวใหคลิกที่ปุม ประเมิน ผลการประเมินจะออกมาในรูปแบบเปอรเซ็นต ซึ่งนักศึกษาจะ
ไดคะแนนจากการที่ลูกคาประเมิน 20 เปอรเซ็นต
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รูปที่ 39 หนาจอแสดงการประเมินผลการจัดรายการนําเที่ยว
จากรูปที่ 39 เปนหนาจอที่แสดงผลการประเมินเปนทีเ่ รียบรอยแลวมีคะแนนครบทั้ง 2
สวนคือ สวนที่ 1 เปนคะแนนจากการจัดรายการนําเทีย่ ว สวนที่ 2 เปนคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดรายการนําเที่ยวของลูกคา และแสดงผลออกมาตามวัน และในแตละวันก็
จะแสดงรายชือ่ นักศึกษาที่ไดเขาไปทดลองจัดรายการนําเที่ยว และสามารถพิมพออกมาในรูปแบบ
โปรแกรม Excel ได ดังรูปที่ 40 และ 41
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รูปที่ 40 หนาจอแสดงคะแนนผลการจัดรายการนําเที่ยว

รูปที่ 41 หนาจอแสดงคะแนนบนโปรแกรม Excel
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ในสวนของ Admin มีเมนูดังตอไปนี้ หนาแรก แกไขขอมูลสวนตัว เปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลลูกคา ขอมูลครู ขอมูลนักศึกษา รายงานจํานวนนักศึกษา รายงานจํานวนครู และรายงาน
จํานวนลูกคา ซึ่งในสวนของการแกไขขอมูลสวนตัวและเปลี่ยนรหัสผานนั้นจะเหมือกันกับในสวน
ของนักศึกษาและครู ดังรูปที่ 42

รูปที่ 42 หนาจอและเมนูในสวนของ Admin
ซึ่งในสวนของขอมูลครู ขอมูลนักศึกษา และลูกคาจะเปนการแสดงรายงานจํานวนของผู
ที่เขาสมัครเปนสมาชิกวามีจาํ นวนกี่คน ดังรูปที่ 43 , 44 และ 45
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รูปที่ 43 หนาจอรายงานจํานวนครูที่เขาเปนสมาชิก

รูปที่ 44 หนาจอรายงานจํานวนลูกคาทีเ่ ขาเปนสมาชิก
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รูปที่ 45 หนาจอรายงานจํานวนนักเรียนที่เขาเปนสมาชิก
การเขียนรายการนําเทีย่ วของครู และนักเรียนนัน้ สามารถที่จะทําการคนหาขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวไดทวั่ ประเทศ เพราะระบบไดทําการ Link URL ไปยังเว็บไซตการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ดังรูปที่ 46 และ 47
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รูปที่ 46 หนาจอแตละจังหวัด

รูปที่ 47 หนาจอการคนหาขอมูลผานทางเว็บไซตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
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บุตราช

ที่อยู

185 หมู 1 ตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
44000

ที่ทํางาน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ 11 ซอยเลียบคลอง
สอง 19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพ 10510 โทรศัพท 02-9143172-3 ตอ 205

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2545

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการ
ประเมินโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2546

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2551

จบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545-2545

วิทยากรดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเบื้องตน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน

พ.ศ. 2545-2550

ครูอัตราจาง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550-2551

พนักงานราชการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเทีย่ วกรุงเทพ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2551 -ปจจุบัน

ครูผูชวย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

