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•• ระบบบริหารการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน
Tourist Information Management System 

Using Web Application•• 

   

º·¤Ñ´Â‹Í
 การทองเที่ยวในประเทศไทย  ถือวาเปนหนึ่งในหัวใจหลักที่สามารถสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
กระจายรายไดใหกับประเทศและทุกภูมิภาคเปนอยางดี  แตจะพบวา  ศักยภาพในการบริหารการจัดการใน
การใหบริการขอมูลทองเที่ยวนั้นยังคงตองมีการแกไขปรับเปล่ียนใหเขากับเทคโนโลยีปจจุบัน เชน ทำใหสาม
ารถตอบสนองผูใชบริการหรือนักทองเที่ยวไดอยางครบถวน  ซึ่งในปจจุบันนี้  ไมมีการบริการขอมูลของแหลง
ทองเที่ยวและวิสาหกิจการบริการใหครบถวนทันสมัย  ขอมูลการบริการ เชนแหลงทองเที่ยว ที่พัก รานคา 
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกตางๆท่ีเปดการใหบริการ  ขาดการประชาสัมพันธเปนจำนวนมาก บาง
แหงยังไมมีการจัดทำการประชาสัมพันธที่ดีเพียงพอ หรือไมมีการประชาสัมพันธใดๆ เลย  เปนผลให
นักทองเที่ยวอาจจะไมไปเที่ยวแหลงทองเที่ยวเนื่องจากขาดขอมูลสนับสนุนการทองเท่ียว นอกจากน้ี การจัด
ทำการประชาสัมพันธทางเว็บไซต  อาจจะเสียคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งรานคา หรือ องคกรทางธุรกิจ 
หรือหนวยงานบางแหง ไมสามารถจัดทำในสวนนี้ไดเพราะปญหาดานงบประมาณ อีกท้ังผูประกอบการธุรกิจ 
มีความรูความเขาใจในการพัฒนาเว็บไซตไมมากนัก จึงอาจทำใหเกิดการเสียโอกาสในการประชาสัมพันธ

 จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารการจัดการ บริการขอมูลทองเท่ียว ผาน 
Web Application  และจัดทำเท็มเพลตของเว็บไซต โดยที่ผูใชไมจำเปนตองมีความรูทางดานการจัดทำ
เว็บไซตมาก ก็สามารถท่ีจะจัดทำเว็บเพจของหนวยงานท่ีสนับสนุนการทองเที่ยว หรือองคกรทางดานธุรกิจ
ของตนเองไดงายข้ึน และ สะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้งยังชวยกระตุนเศรษฐกิจและฟนฟูดานการทองเท่ียว
จากการชวยอำนวยความสะดวกดานขอมูลการทองเท่ียว 

 อกีทัง้ไดนำระบบทีพ่ฒันานีไ้ปประยกุตใชรวมกบังานวจัิยของ จกัรกฤษณ เสนห (สรุางครตัน  เชาวโคกสงู 
และ จักรกฤษณ เสนห, 2552)  ในการเช่ือมโยงเสนทางการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวและสถานที่ใหบริการ
ตางๆ ภายใน เขตภาคเหนือ  ซึ่งประกอบดวย จังหวัด  พิษณุโลก  สุโขทัย เพชรบูรณ  และ อุตรดิตถซึ่งทำให
สามารถสามารถทราบแผนที่การเดินทาง และยังสามารถรับบริการขอมูลการบริการที่พักโดยตรงในรูปแบบ 
Real-Time  ทำใหวางแผนการเดินทางไดหลายทางเลือกตามความตองการ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถ
เปนตนแบบในการขยายผลสูภูมิภาคอื่นๆ ไดเปนอยางดี
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ABSTRACT
Thai tourism is one of the primary factors for building up an economy that 

signifi cantly contributed to the country economy in many regions. However, the potentials 
of tourist information management and service still have to be improved and adapted to 
upcoming technology changes; for instance, attracting tourists to come as well as delivering 
complete and updated information. Information services, such as tourist places, hotels, shops, 
restaurants, and souvenir shops lack necessary publicity and advertisement. Some do not 
have the adequate public appearance, and without any good publicity as a result, tourists 
will not travel due to lack of information support. Besides this, tourist information 
advertisement via Web sites is costly, and, as a result, stores or organizations can not rely 
on the Web because of budget problems. In addition, business owners are not familiar and 
do not understanding the development of the site. This can cause a loss of promotion 
opportunities.

According the above problems, researchers had the idea to develop a Web-based 

information management application and to create a template of the site.  Users do not 
need to have the knowledge of developing Web sites but are capable of creating Web 
pages of organizations or their businesses that support tourism more easily and more 
comfortably. It also helps stimulate the economy and revive the tourism of facility travel 
information. In addition, the development of this application was co-operated with Snae's 
research  on connecting routes and tourist information within the northern part of Thailand, 
covering four provinces: Phitsanulok, Sukhothai, Petchabun and Uttaradit, which makes it 
possible to get the travel map. It also offers information services directly in real-time 
to plan travel options on-demand. which can be easily extended to other regions in Thailand, 
or even country-wide.

Keywords :  Tourism, Information System, Information Management, Web Application

คำสำคัญ : การทองเที่ยว ระบบสารสนเทศ ระบบจัดการขอมูล, เว็บแอพลิเคชัน

                              
1ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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º·¹Ó • •
การทองเที่ยวภายในประเทศนั้นมีหลายรูป

แบบไดแก  การทองเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ  การทองเทีย่ว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทอง
เที่ยวเชิงชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการทอง
เที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา ในบรรดาการทองเท่ียว
หลายรูปแบบน้ี การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดเริ่มเปนท่ีนิยมใน
หมูนักทองเที่ยวชาวไทยในปจจุบัน และไดกลายเปน
ธุรกิจที่มีแนวโนมเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในแวดวง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งหนวยงานที่ดูแลแหลง
ทองเที่ยว รวมทั้งหนวยงานที่ เกี่ยวของควรจะ
คำนึงถึงการสงเสริมการตลาดมากยิ่ งขน เชน 
การประชาสัมพันธผานการใชแผนพับการทองเท่ียว 
(Tourism Brochures)  เนื่องจากมีอิทธิพลตอการ
เลือกสถานท่ีทองเท่ียวโดยจะเห็นไดจากการศึกษา
ของ Molina and Esteban (2006) ที่ไดทำ 
การศึกษาเรื่อง  ภาพลักษณและประโยชนของ
แผนพบัการทองเทีย่ว    และพบวาแผนพบัการทองเทีย่ว 
มีความสัมพันธกับการกอเกิดภาพลักษณและ
การเ ลือกสถานท่ีทองเ ท่ียวโดยแผนพับควรมี  
สสีนัทีจ่งูใจ มรีปูแบบท่ีมองเห็นได และมีภาพท่ีสวยงาม 
ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดภาพลักษณของสถานที่
ทองเที่ยว อีกทั้งควรมีการจัดทำเว็บไซตที่นาสนใจ
สำหรับนักทองเที่ยวที่ เคยมาเที่ยวครั้งแรกและ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำดังจะเห็นไดจากผลการ
วิจัยของ Lehto (Lehto et. al, 2004) ที่ไดทำ
การศึกษาเรื่องผลกระทบของประสบการณครั้ง
กอนๆ ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในวันหยุด ผลการ
วิจัยชี้ใหเห็นวาการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อในการสราง
โอกาสที่ดีที่จะเสนอทางเลือกของสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ แกนักทองเที่ยวซึ่งมีประสบการณในระดับ

ตางๆ กัน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาระบบแนะนำ
แหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและดึงดูด
นักทองเที่ยว โดยใหบริการความสะดวกในการรับ
ขอมูลขาวสารการทองเที่ยวและขอมูลการทองเที่ยว
ตางๆ ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้นและเขาไปสูชุมชน 
มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตไดรับความนิยม
อยางแพรหลายกับบุคคลทั่ ว ไป  ไมว าจะเปน 
การสืบคนข อมู ล  ทำธุ รกิ จซื้ อขาย  โฆษณา 
รวมไปถึงประชาสัมพันธตางๆ สามารถท่ีจะกระทำ 
ไดอยางรวดเร็ว และสะดวกสบาย รวมไปถึงธุรกิจ
ทางดานการทองเท่ียว นักทองเท่ียว สามารถที่จะสืบ
คนขอมูลแหลงทองเ ท่ียว ที่พัก หรือ รานคา 
รานขายของทีร่ะลกึตางๆ  การประชาสมัพนัธ จำเปน 
ตอการสนับสนุนการทองเที่ยว ซึ่งขอมูลในปจจุบัน
เมือ่เทียบกับหนวยงานท่ีสนบัสนุนการทองเท่ียว หรือ
องคกรทางธุรกิจที่มีอยูจริง ยังมีนอยอยู บางแหง
ยังไมมีการจัดทำการประชาสัมพันธที่ดีเพียงพอ 
หรือไมมีการประชาสัมพันธใดๆ เลย ดังนั้น ถาหนวย
งานที่สนับสนุนการทองเที่ยว รานคา หรือองคกร
ทางธุรกิจใดๆไมมีการประชาสัมพันธ หรือ เผยแพร
ขอมูลผานเทคโนโลยีอินเตอรเนต อาจผลทั้งตอ 
ดานธุรกิจ เปนอยางย่ิง เพราะถาไมมีการประชา
สัมพันธที่ดีแลว จะทำใหนักทองเที่ยวไมไปเที่ยว
แหลงท่ีไมมีขอมูล

นอกจากน้ี การประชาสัมพันธโดยทั่วไปทำได
หลาย รูปแบบ ทั้งผานส่ือ โทรทัศนวิทยุ รวมไปถึง
การจัดทำเว็บไซตใหขอมูลบนอินเตอรเนต ซึ่ง 
แตละรูปแบบ ลวนแลวแตเสียคาใชจายสูง โดย
เฉพาะ การประชาสัมพันธทางเว็บไซตผูประกอบ 
การธุรกิจสวนมาก มีความรูความเขาใจในการ
สราง หรือพัฒนา เว็บไซตไมมากนัก อาจจะตอง
จางผูที่มีความรูความเขาใจมาจัดทำเว็บไชตขึ้น
ในราคาที่สูง ซึ่งองคกร ทางธุรกิจ หรือหนวยงาน 
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บางแหง ไมสามารถจัดทำในสวนน้ีไดเพราะปญหา
ดานงบประมาณ จึงอาจทำใหเกิดการเสียโอกาส
ดานธุรกิจอยางนาเสียดาย 

จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดมีแนวคิดที่จะพัฒ
นาระบบบริหารการจัดการ บริการขอมูลทองเท่ียว 
ผาน web application  และจัดทำเท็มเพลตของ 
เว็บไซต โดยที่ผูใชไมจำเปนตองมีความรูทางดานการ
จัดทำเว็บไซตมาก ก็สามารถท่ีจะจัดทำเว็บเพจของ
หนวยงานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว หรือองคกร
ทางดานธุรกิจของตนเองไดงายขึ้น และ สะดวก 
สบายมากข้ึน อีกท้ังยังชวยกระตุนเศรษฐกิจและ
ฟนฟูดานการทองเที่ยวจากการชวยอำนวยความ
สะดวกดานขอมูลการทองเที่ยว

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 Rayman-Bacchus and Molina (2001) ได
นำเสนอและรวบรวมแนวทางของธุรกิจทองเที่ยว 
รวมทัง้วเิคราะหแนวโนม (Trend) ของธรุกจิทองเทีย่ว 
บริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือให 
สามารถเขาถึงนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง  โดยองค
ประกอบของเว็บไซตที่ใหบริการควรประกอบไปดวย 
การ จัดการทัวรทอง เ ท่ียว  บริการการ จัดหา 
ระบบใหบริการการจอง และ เอเยนตทองเที่ยว เพื่อ
การบริการขอมูลและการบริการแกนักทองเท่ียวท่ี
ครบวงจรและท่ัวถึง
 งานวิจยัของ  Watson et. al  (2004)  นำเสนอ 
ตนแบบของ The Tourist Experience Model  
เกี่ยว ของกับวงจรของการบริการลูกคา  (Customer 
Service Life Cycle Model)  ในประเทศแถบยุโรป  
วงจรดังกลาว ควรจะประกอบไปดวย  1.การดึงดูด 
ความสนใจลูกคา เชน การบริการขอมูลที่ครบถวน 
โปรโมชันตางๆ ที่นาสนใจ 2.การนำทาง เชน การ 
แสดงเสนทางการเดินทาง 3. ความตองการของลูกคา   
4. การยืนยันสิทธิ์การครอบครองของแหลงวิสาหกิจ 

หรือ การยืนยันการมีตัวตนอยูจริงของแหลงวิสาหกิจ
นั้นๆ 5. การเช่ือมโยงแหลงวิสาหกิจที่ไรพรมแดน 
เชน สามารถเช่ือมโยงไดทั้งรานอาหารทุกภูมิภาค 
มีขอมูลที่เปนกลาง ไมมีขอบเขตการบริการ  เพื่อเปน
ประโยชนตอการเลือกใชบริการของลูกคาหรือเปน
การเปดตลาดใหนักทองเท่ียวไดเลือกใชบริการไดดี  

Buhalisa and  Law (2008) ไดนำเสนอ
บทสรุปแนวทางความสำเร็จและองคประกอบของ
ธุรกิจทองเที่ยวบนเครือขายเว็บไซต (e-Tourism) 
ยอนหลังไป 20 ป โดยองคประกอบของธุรกิจ
ทองเท่ียว  และเทคนิคของการออกแบบพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยวผานเว็บไซต (W3C) สามารถใชเปนแนว
ทางในการพัฒนาและออกแบบระบบในปจจุบัน 
 Wang  and Bian (2007)  ไดนำเสนอ
เทคนิคที่ชวยแกปญหาการแสดงและรับสงขอมูล 
รูปภาพ หรือเทคนิค High Dynamic Range  
Imaging: HDRI  ลงบน Google Maps โดยใช 
เทคโนโลยี Ajax แสดงผลผาน Web Browser 
โดยท่ีเคร่ือง Client ใชเทคโนโลยีของ JavaScript 
ในการแสดงขอมูล  แตยังไมไดสามารถแบงการแสดง
ผลเปนหลายระดับช้ัน (Layer) ได  การออกแบบ 
Web application รวมกับ Google Maps นี้  
จึงแสดงผล ไดเพียง Layer เดียว เชนไมสามรถ 
แทรกอนิเมชัน ซอนทับ  Layer เพื่อแสดงใหกับผูใช
บริการได  
 ตอมา Tan et. al. (2008) ไดนำเสนอ  
ตนแบบการพัฒนาการแสดงแผนท่ีโดยใช Google 
Maps API รวมกับ AJAX  และ XMLภายใต 
เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน 2.0 ขึ้นมาเปนตนแบบ 
Framework ที่แตกตาง เพื่อแกปญหาการใหบริการ
ขอมูลไดรวดเร็ว  แตทั้งนี้การรวมเทคโนโลยีเพียง 
Google Maps กับ AJAX ยังไมสามารถแกไขปญหา
รูปแบบการรับสงขอมูลไดรวดเร็วมากนัก  
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  จากงานวิจัยของ  Snae et. al. (2008)  ซึ่งได 
พัฒนาระบบ Multimedia ในการแกปญหาการ
ดึงดูดนักทองเที่ยวโดยระบบน้ีจะใชทั้งภาพเสียง 
และ วีดีโอ  รวมทั้ง  3D  Animation สำหรับ 
การทองเที่ยวในการทำระบบ Multimedia  ภายใน 
จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช  Google Map API มาจัด 
การตารางเดนิรถราง  ตามสถานท่ีสำคัญภายในจังหวดั 
พิษณุโลก  อีกทั้งยังพัฒนา  Animation 2D ในการ
บรรยายประวัติสมเด็จพระนเรศวร

อกีทัง้งานวจิยัของ  Brueckner et. al. (2008) 
ซึ่ งได ใหแนวคิดของการจัดการทองเ ท่ียวแบบ 
เสมือนจริง โดยนักทองเท่ียวไมจำเปนตองมีประสบ 
การณในการทองเที่ยว  หรือไมจำเปนตองเดินทาง 
ไปเที่ยวตามสถานท่ีที่คอนขางจะอันตรายและอาจ 
เกิดปญหาหรืออุบัติเหตุตางๆ ไดถาไมมีการเตรียม 
พรอมที่ดีพอ  ทำใหนักทองเที่ยว  สามารถใชระบบน้ี  
เปนระบบนำเที่ยวแบบเสมือนจริง  โดยไมเสียคา 
ใชจาย
 จากการศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จะเห็นไดวาธุรกิจการทองเท่ียวสวนใหญจะให 
บริการ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือให
สามารถเขาถึงนักทองเที่ยวไดอยางท่ัวถึงและเพ่ือ
การใหบริการขอมูลและการบริการแกนักทองเท่ียวท่ี 
ครบวงจรและการบริการขอมูลท่ีครบถวน โดยบาง 
งานวิจัยจะใชระบบ  Multimedia  ในการแกปญหา
การดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการของเว็บไซต 
แตระบบเหลานี้จะทำใหเกิดการประมวลผลท่ีชา 
และการอัพเดทของขอมูลทำไดยาก ซึ่งการนำ 
เสนอขอมูลในรูปแบบ Multimedia  จะตองใช
ทรัพยากรอื่นๆเพื่อใหการแสดงผลของขอมูลท่ี 
ครบถวน  อีกท้ังเว็บไซตการใหบริการขอมูลทองเท่ียว
นัน้สวนใหญจะออกแบบและพัฒนาจากนักโปรแกรม 
ซึ่ ง ผู ป ระกอบการ ธุ รกิ จการท อ ง เ ท่ี ย วต า งๆ 

มีสวนรวมนอยมาก  ทำใหเกิดปญหาการใชงานท่ี 
ยุงยาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดออกแบบพัฒนาโดย 
ใชเทคโนโลยีของเว็บแอพลิเคชัน เพื่อแกปญหาการ 
ใหบริการขอมูลไดรวดเร็ว โดยสามารถแกไขปญหา
รูปแบบการรับสงขอมูลไดรวดเร็วและถูกตอง อีกทั้ง 
ยังใหผูประกอบการมีสวนรวมในการออกแบบการ 
ใชงาน ทำใหระบบท่ีพัฒนามีความสะดวกและงาย
ตอการใชงานโดยเฉพาะผูใชงานท่ีไมมคีวามรูทางดาน
โปรแกรมเลย 
• ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â •
 ในงานวิจัยนี้ไดทำการพัฒนาเท็มเพลตของ
เว็บไซตเพื่อสนับสนุนขอมูลการทองเท่ียว โดยใช 
ขอมูลเขตพื้นท่ีการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขต 3 
ซึ่งประกอบไปดวย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ  
สุโขทัย  และอุตรดิตถ  ซึ่งขอมูลทองเที่ยวจะถูกจัด 
เก็บและแสดงผานเว็บแอปพลิเคชั่นโดยการพัฒนา 
เท็มเพลต (Template)นั้นจะถูก แบงแยกออก
เปน 4 รูปแบบ ตามประเภทของขอมูลสนับสนุนการ
ทองเที่ยว ไดแก โรงแรม/ที่พัก รานคาท่ัวไปสถาน 
ที่ทองเท่ียว และรานอาหาร 

โดยในการพัฒนาระบบน้ันจะเร่ิมตนจาก
การพัฒนาและนำเสนอระบบงานใหผูใชทดลอง
ใช โดยนำขอเสนอแนะและขอคิดเห็น  มาทำการ
ปรับปรุงแกไขและเสริมเติมแตงเพิ่มเติมในภาย
หลังโดยจะใช วิธีการแบบ Prototyping โดยเริ่มจาก 
โครงรางของระบบอยางคราว ๆ  (Outl ine 
Requirements) โดยการทดลองสรางระบบขึ้นมา 
ใชงานมีจุดมุงหมายที่จะคนหารายละเอียดของ
ระบบ หลังจากไดทดลองใชศึกษาคุณลักษณะของ 
ระบบที่ตองการแลว แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
ตามลำดับคือ การพัฒนาระบบตัวอยางจะถูกพัฒนา 
มาจากโครงรางของระบบอยางงาย (Outline 
Specifi cation) เมื่อระบบตัวอยางดังกลาวถูกนำ 
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มาศึกษาทดลองใชและประเมินผล  จนผูใชรูสึก  
พอใจในขั้นตอนและวิธีการทำงานแลว กระบวน การ
พฒันาซอฟตแวรตามปกตกิจ็ะเริม่ตน โดยการ นำเอา 
รายละเอียดของระบบ (System Specifi cation) 
และโครงสรางหลักของระบบตนแบบตัวอยาง 
(Prototype Components) มาประกอบการดำเนิน
การสรางระบบงานที่ตองการขึ้นมา และระบบงาน
ใหมดังกลาวนี้จะถูกทดสอบความถูกตองสมบูรณ 
(Validate) จากขอเสนอแนะท่ีไดรับเพ่ือใหได
ระบบงานที่มีคุณภาพตรงตามความตองการที่
แทจริงของผูใช ระบบ จนกวาจะเปนที่ยอมรับได 
ซ่ึงวิธีการน้ีจะชวย ลดคาใชจายในการพัฒนาระบบงาน
 ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น คือ 
PHP โดยมี MySQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
และใช AJAX  (Asynchronous JavaScript And 
XML) ซึ่งเปนเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
เพ่ือใหความสามารถโตตอบกับผูใชไดดีขึ้น โดย 
การรับสงขอมูลในฉากหลัง ทำใหทั้งหนาของเว็บ
ไมตองโหลดใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งชวย
ทำใหเพิม่ความรวดเรว็ในการใชงานและแสดงผลของ
ขอมูลทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจาก
การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใชเทคนิคของ 
AJAX  นั้นเปนการทำงานแบบ Asynchronous หรือ 
การติดตอสื่อสารแบบไมตอเน่ือง โดยเซิรฟเวอร
จะทำการสงผลลัพธเปนเว็บเพจใหผูใชทันทีโดยไม 
ตองรอใหประมวลผลเสร็จกอน หลังจากน้ันเว็บเพจ
ที่ผูใชไดรับจะทำการดึงขอมูลในสวนตางๆทีหลัง 
หรือจะดึงขอมูลก็ตอเมื่อผูใชตองการเทาน้ัน สำหรับ
การจัดรูปแบบของเอกสารที่เขียนในเว็บเพจใหมี
ความเปนระเบยีบสวยงามนัน้ไดใช  CSS (Cascading 
Style Sheets) เปนภาษาสไตลชีตที่สามารถทำให 
ขอมูลตางๆภายในเว็บไซตมีการจัดหนาใหมีความ 
เปนระเบียบเรียบรอย และแสดงผลที่งายตอการอาน

เหตุผลท่ีนำเอาเทคโนโลยีเว็บแอพลิเคชัน 
มาใช เนือ่งจากความสามารถและขอดขีองภาษา PHP 
มีความยืดหยุนในการใชงานและมีความสามารถ 
ในการ Embedded ในแท็ก HTML ได และ PHP, 
MySQL เปนซอฟทแวรแบบเปดเผย (Open Source) 
ทีช่วยลดตนทุนการดำเนินงาน กลาวคือเปนโปรแกรม 
ที่ฟรี ซึ่งสามารถ Download มาใชงาน ไดฟรี ทั้งตัว 
Source Cod และเอกสารอางอิงมาใชโดย ไมผิด 
กฎหมาย  อี ก ท้ั ง ยั ง มี  มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร
ทํางานสูง ทํางานไดรวดเร็ว ซึ่งสามารถรองรับ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Programming)  และความสามารถในการสราง 
กราฟก ไดดี  มีความสามารถท่ีติดตอกับฐานขอมูลได 
หลายโมเดล และการจัดการฐานขอมูลดวย MySQL 
ซึ่งสามารถจัดการฐานขอมูลผาน Web Browser 
โดยใชโปรแกรม PHPMyAdmin ทำใหสะดวก 
ตอการนำมาใชงาน และสามารถรองรับขอมูลขนาด 
ใหญ อีกทั้งการกําหนดสิทธิและรหัสผานมีความ
ปลอดภัย ความยืดหยุนสูง ในการเขาถึงขอมูลไดมี 
การเขารหัสขอมูล (Encryption) ทําใหผู ใชมี
ความม่ันใจวาขอมูลจะมีความปลอดภัย ไมมีใคร
สามารถทําการเขาถึงขอมูลไดหากไมไดรับอนุญาต

• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº •
 วิเคราะหหาความตองการของระบบ

และออกแบบรูปแบบการทำงานของระบบโดยรวม
ซึ่งประกอบดวย 
  สวนของการจัดทำระบบฐานขอมูล
ของเว็บ 
  สวนของผูใชบริการ ขั้นตอนการสมัคร
สมาชิกเพื่อใชงาน เชน ชื่อรานหรือสถานท่ีประเภท 
ของหนวยงาน
  สวนของสมาชิก ขั้นตอนการจัดการ
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การออกแบบ Use Case Diagram ซึ่ง Use 
Case Diagram เปนแผนภาพท่ีจำลองการใชงาน 
ระบบโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโปรแกรม ไดผล
ดังรูปท่ี 1

หนาเว็บ และขอมูลในเว็บของตนเอง
  สวนของนักทองเที่ยว และผูใชที่สืบ 
คนขอมูลทั่วไป ขั้นตอนการคนหาขอมูล ขั้นตอนการ
ใหคะแนนโรงแรมหรือที่พัก ขั้นตอนการแสดงความ
คิดเห็นตอโรงแรมและที่พัก
  สวนของผูดูแลระบบ (Admin) ขั้น 
ตอนการจดัการสมาชกิ ขัน้ตอนการแกไขขอมลูสมาชกิ 
อันไดแก เพ่ิม ลบ และแกไข การจัดการรูปภาพ 
และจัดการกับฐานขอมูล เชน เพ่ิม ลบ แกไข 
ความคิดเห็นตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานของผูใช 
มั่วไปหรือ สมาชิก

 ออกแบบขอมลูตางๆ กอนพัฒนาระบบ 
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดและทิศทางการพัฒนา 
เว็บแอพพลิเคชั่น รวมทั้งทำใหทราบถึงวิธีการพัฒนา
ระบบใหไดตามที่ตองการของผูใชงานดวยในการ 
ออกแบบระบน้ันจะใช Use Case Diagram สำหรับ 
ระบุกิจกรรมตางๆที่ ผูใชมีสวนเกี่ยวของในระบบ 
และใช Data Flow Diagram สำหรับระบุกระบวน 
การตางๆที่ตองพัฒนาภายในระบบ 

 พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยทำ
ตามขั้นตอนดำเนินการตามที่ไดออกแบบไว และ
พัฒนาโครงสรางของเว็บไซตเพื่อเปนตัวการส่ือสาร
ระหวางผูใชและโปรแกรมท่ีรองรับฐานขอมูล โดยใช 
PHP, MySQL, AJAX, และ CSS ในการพัฒนาระบบ

 ทดสอบ แกไข โดยนำระบบไปใหกลุม
ตัวอยางทดสอบ แลวดูผลของระบบวาใหผล ตามท่ี
ตองการหรือใหมหรือมีสวนใดที่ผิดพลาดหรือไม และ
สามารถเพ่ิมสวนที่ทำใหระบบสมบูรณมากยิ่งข้ึน

 ทำการประเมนิความพงึพอใจในการใช
งานของระบบ

 สรุปผลประเมินผล อภิปรายผลและ 
ขอเสนอแนะ    

ÃÙ»·Õè 1  แสดง Use Case Diagram ของระบบ

การออกแบบ Data Flow Diagram เปน
เครื่องมือในการนำเสนอรายละเอียดภาพรวม
ของระบบ โดยใชสัญลักษณตางๆ เพื่อเขียนแผน 
การไหลของขอมูล  สำหรับอธิบายกระบวน
การทำงานเปนแผนภาพ ใหงายตอการทำความเขาใจ 
ดังรูปที่1

จาก Data Flow Diagram ภาพรวม 
ของระบบรูปที่1 จะเห็นไดวาสิทธิการใชงาน 
ของระบบถูกแบ งออกเปน  3  ประเภทหลัก 
ได แก  ผู ใชทั่ ว ไปหรื อนั กท อง เที่ ย ว  สมาชิก 
และผูดูแลระบบ
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 ส ว น ข อ ง ผู ใ ช ทั่ ว ไ ป ห รื อ 
นักทอง เที่ยว ที่ไมไดเปนสมาชิก สามารถทำ
การคนหาขอมูลทองเที่ยว เชน คนหาโรงแรม 
แหลงทองเที่ยว รานอาหาร รานสะดวกซื้อตางๆ 
ผานทางเว็บไซตนี้ไดตามตองการ

 ผูใชงานทัว่ไปทีส่มคัรเปนสมาชกิ ไดแก 
เจาของธุรกิจหรือผูประกอบการทองเท่ียว โรงแรม 
รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว และ นักทองเที่ยว 
ส วนของสมาชิก  หลั งจากสมัครสมา ชิกแล ว
สามารถมีสิทธิจัดการหนาเว็บ และแกไขขอมูลใน 
เว็บของตนเองไดขอใชบริการเว็บ และสามารถ 
เลือกรูปแบบ Template ในการสรางและจัดการ  
ขอมูลและแกไขรายละเอียดของการประกอบ
การของตนเองได สามารถจัดระดับความพอใจ 
(Rating) ของโรงแรมท่ีเขาพักไดโดยการใหคะแนน
และแสดงความเห็นโรงแรมหรือท่ีพักสามารถทำ 
การคนหา ขอมูลทองเที่ยวได

 สวนของผูดูแล สามารถทำการจัดการ 
สมาชิก แกไขขอมูลสมาชิก อันไดแก เพิ่ม ลบ  แกไข 
การจัดการรูปภาพ  จัดการกับฐานขอมูล เชน เพิ่ม 
ลบ แกไข ความคิดเห็นตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช 
งานของผูใชมั่วไปหรือ สมาชิกได

 ขอมูลที่จะทำการจัดเก็บสำหรับระบบ
บริหารจัด การทองเที่ยวมีดังตอไปนี้

1. ขอมูลสมาชิก
2. ขอมูลรายละเอียดและรูปแบบ
  Template
3. ขอมูลประเภทรานคา
4. ขอมูลคะแนน Rating
5. ขอมูลการเปดปดการ Rating
6. ขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอ  

 โรงแรม / ที่พัก

7. ขอมูลที่คนหา / สืบคน
8. ขอมูลการ Login
9. ขอมูลรายละเอียดรานคา

ÃÙ»·Õè 2 แสดง Data Flow Diagram 

ระบบบริหารจัดการขอมูลทองเที่ยวประกอบดวย 
ระบบยอยดังตอไปนี้ 

1. ระบบสมัครสมาชิก
2. ระบบ จัดการแกไขหนา Template ที่

สามรถเลอืกและแสดงขอมลูรายละเอยีด บนัทกึแบบ 
Template ที่ตองการได

3. ระบบคนหาขอมูลซึ่งสามารถเลือก
ประเภท ขอมูล/ระบุ เงื่อนไขแสดงขอมูลการ 
คนหาจากเงื่อนไข

4. ระบบใหคะแนนโรงแรม/ที่พักโดย 
สามารถ เลือกโรงแรมที่ตองการใหคะแนน ทำการ
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• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº • 

 ในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันมี

ขั้นตอนดำเนินการตามท่ีไดออกแบบไว ดังนี้
 พัฒนาหนาเว็บเพจหลัก 
 พัฒนาเท็มเพลต ท่ีจะนำมาใชในระบบ
 จัดทำระบบจัดการบริหารขอมูล 

ทองเท่ียวตางๆ ของเว็บไซต เชน ระบบคนหาขอมูล 
ระบบแสดงความคิดเห็น 

ใหคะแนนพรอมทั้งแสดงผลการใหคะแนนได
5. ระบบแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถ 

แสดงความคิด เห็นตอโรงแรม/ที่พัก  ร านค า 
สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร และสามารถแสดงผล
การแสดงความคิดเห็นได 

6. ระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งสามารถ  
แกไขหรือเพิ่มสถนประกอบการตางๆได หรือจัด 
การกับหนาตาแดงผลของ Template ได เชน 
เปลี่ยน Title เปลี่ยนสีพื้นหลัง เปลี่ยนการไลระดับ
สีแกไขกราฟฟค  เปนตน

1   พัฒนาหนาเว็บเพจหลักและสวนของ โปรแกรม

ÃÙ»·Õè 3   แสดงหนาเว็บหลัก
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2   พัฒนารูปแบบเท็มเพลต ที่จะนำมาใชในระบบ

     การพัฒนารูปแบบของ Template แบงออกเปน 4 ประเภท ตามชนิดของหนวยงานที่สนับสนุน 
ขอมลูดานการทองเท่ียว ซึง่ประกอบดวย Template รานอาหาร Template โรงแรม / ทีพ่กัTemplate 
สถานที่ทองเท่ียว และTemplate รานคาทั่วไป ตามลำดับ

ÃÙ»·Õè 4  ตัวอยางหนาจอการเลือกเทมเพลตของรานอาหาร

ÃÙ»·Õè 5  ตัวอยางหนาจอการเลือกเทมเพลตของโรงแรม
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ÃÙ»·Õè 6  ตัวอยาง Template สถานที่ทองเที่ยว แบบที่ 1

ÃÙ»·Õè 7  ตัวอยาง Template สถานที่ทองเที่ยว แบบที่ 2
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3  จัดทำระบบจัดการบริหารขอมูลทองเที่ยวตางๆ ของเว็บไซต เชน ระบบคนหาขอมูล 
ระบบแสดงความคิดเห็น 

ÃÙ»·Õè 8  หนาจอแสดงการคนหาขอมูลทองเที่ยว

ÃÙ»·Õè 9  หนาจอการใหคะแนนตอโรงแรมและที่พักพรอมแสดงผลลัพธ
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• ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 ในการจัดการขอมูลในสวนของ  Web Ap-

plication หรือ  เว็บไซตหลักที่แสดงเนื้อหาประชา 
สัมพันธการทองเที่ยวและวิสาหกิจการบริการ ใน
รูปแบบเทมเพลตนั้นผูวิจัยไดนำระบบที่บริหารจัด
การนี้ไปประยุกตใชรวมกับงานวิจัยของจักรกฤษณ 
เสนห (สุรางครัตน  เชาวโคกสูง และ จักรกฤษณ 
เสนห, 2552) และจัดเปนศูนยกลางบริหารจัดการ
ขอมลูทองเทีย่วสำหรบัเขตภาคเหนอืตอนลาง  โดยใช 

ÃÙ»·Õè 10  การจัดการขอมูลในสวนของ Web Application 

แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System: GIS)  ในการเช่ือมโยง
เสนทางการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวและ 
สถานทีใ่หบริการตางๆ และวางแผนการทองเท่ียว 
(Travel/Route Planning) รวมทั้งแสดงขอมูล
และโปรโมชั่นที่มาจากการติดตอกับระบบ
สตอกหองพักโดยตรง (Real-Time Promotion / 
Data Service)  โดยท่ีระบบสามารถจัดการ เพิม่ / 
แกไข / ลบ  จุดพิกัดและขอมูลการทองเที่ยวและ
วิสาหกิจการบริการไดดังรูปที่ 10 

ในสวนของการจัดการขอมูลในสวนของโปรแกรม  
แอพพลิเคชันระบบสต็อกหองพักนั้นระบบสามารถ
นำขอมูลหองพักมาใหบริการแกนักทองเที่ยวในรูป 
แบบ Real-Time  บนแผนท่ี GIS ไดอยางมปีระสทิธภิาพ  
โดยระบบน้ันประกอบไปดวย  การบริการขอมูลของ 
แหลงวิสาหกิจหองพัก  ราคาโปรโมชันหองพักในชวง

ฤดูกาลตางๆ  จากแหลงวิสาหกิจการบริการหองพัก 
โดยตรง  ดังรูปท่ี 11  นอกจากน้ียังเปนการสงเสริม 
การตลาดของวิสาหกิจบริการที่พักอีกดวย
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ÃÙ»·Õè 11  สวนของ  Program Application ระบบสตอกหองพักส P A li ti ส   ั

ผลการประเมิน ความพึงพอใจการใชงาน
ระบบบริหารการจัดการขอมูลทองเท่ียวในรูปแบบ
เว็บแอพลิเคชัน โดยสอบถามผูใชระบบน้ีจำนวน 
60 คน โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-
ended) การตอบใชแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยคำถามมีลักษณะ 
แบบมาตรวัดของลิเกิรติ  (Likert Scale)  ไดผลการ 
ประเมินดังตารางท่ี 1

Book (KBS 7).indb   56Book (KBS 7).indb   56 6/26/2014   10:52:06 AM6/26/2014   10:52:06 AM



57

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�  57

μÒÃÒ§·Õè 1: แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ

ขอ รายการ x SD ความหมาย

1 ความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.415 0.711 มาก

2 ความตรงตอความตองการของผูใช 4.744 0.783 มากที่สุด

3 ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.543 0.647 มากที่สุด

4 ความถูกตองในการทำงานของระบบ 4.672 0.823 มากที่สุด

5 ความสวยงามและทันสมัยของระบบ 4.812 0.729 มากที่สุด

4.668 0.739 มากที่สุด

N = 60

จากตาราง 1 พบวา ผูใชมีความพึงพอใจ
ตอระบบบริหารการจัดการขอมูลทองเที่ยวในรูป
แบบ เวบ็แอพลิเคชัน ในดานความสวยงามและทันสมยั
ของระบบท่ีระดับมากท่ีสุด เมื่อเม่ือเทียบกับหัวขอ
อื่น ๆ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนหัวขอที่มี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุดโดยพิจารณาจากคาเฉล่ียต่ำ 
สุดก็คือ ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน และ 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของระบบโดยรวมของผู
ใชงานถือไดวาอยูในเกณฑมากท่ีสุด ดังนั้นสามารถ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบบริหาร
การจัดการขอมูลทองเท่ียวในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน 
ไดวา ผูประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก

º·ÊÃØ» • •

ระบบบริหารการจัดการขอมลูทองเท่ียวในรูป
แบบเว็บแอพลิเคชันที่พัฒนานี้สามารถใชงานตาม 
ความตองการของผูใชได รองรับการทำงานและ
นำเสนอขอมูลที่จำเปนพื้นฐานของเว็บเพจของการ
ทองเทีย่วภาคเหนอื เขต 3 มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 4 จงัหวดั 
ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ อีก
ทั้งสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยผูใชเองได 
สวนการคนหาขอมูลภายในเว็บ สามารถคนหาได 

ผลตามท่ีตองการ ทดสอบจากการทดลองของผู 
พฒันาแลวพบวา สามารถคนหาไดอยางนาพอใจ โดย 
หนาเว็บหลักมีการออบแบบท่ีสื่อความหมายในการ 
เดินทางทองเท่ียวโดยอาศัยขอมูล และมีลักษณะ 
การใชงานท่ีงาย ใชแผนท่ีรปูภาพในการสือ่สาร กบัผูใช 
แยกเมนูออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน ทำใหงายตอ 
การใชงานระบบในสวนของการพัฒนาตัวเท็มเพลต
ได ใช ลั กษณะ รูปภาพหรือการออกแบบที่ สื่ อ 
ความหมายถึง แตละสถานท่ีแตละการใชงาน 
ซึ่ง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ โรงแรม / ท่ีพัก /
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รานคาทั่วไป สถานท่ีทองเท่ียว และรานอาหาร 
สำหรับผูใชงานทั่วไปนั้น สามารถเขามาใชงานระบบ 
ไดในสวนของการคนหาขอมูล และการแสดงความ 
คิดเห็นตอโรงแรมและที่พักได ซึ่งเปนสวนสำคัญที่จะ
ทำใหผูประกอบการที่ไดรับขอมูลเหลานี้ นำไป
ประยุกตใชหรือตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียน
แนวทางธุรกิจทองเที่ยวของตนเองตอไปไดอยางดี  

การทดสอบและการประเมินการใชงานเว็บ
แอพพลิเคช่ันในสวนการใชงานตางๆ แลว พบวา 
การใชงานเว็บแอพพลิเคช่ันนั้นเปนไปอยางราบร่ืน 
ระบบมี ความสมบูรณในระดับทีด่มีาก สามารถนำไปใช 
งานไดจริง และ รองรับการทำงานและนำเสนอขอมลู
ที่จำเปนพ้ืนฐานของเว็บเพจของขอมูลทองเที่ยวท่ัว 
ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้สามารถทำการเปลีย่น 
แปลงแกไขขอมูลไดโดยผูใชเอง สวนการคนหา 
ขอมูลภายในเว็บ สามารถคนหาไดผลตามที่ตองการ    
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูใชงานระบบพบวาคา เฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.668 ซ่ึง
สามารถสรุปไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจ 
อยูในระดับดีมาก สวนในดานของความสะดวกและ
งายตอการใชงานถือวามคีาเฉลีย่ตำ่ทีส่ดุเทากบั 4.415 
แตก็ถือวายังอยูในเกณฑความพึงพอใจในระดับมาก 
ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากผูใชงานมีความรูนอยมาก 
ในเร่ืองการใชงานเว็บแอพลิเคชัน ดังน้ันควรจัดให 
มีการอบรมการงานระบบใหมากขึ้น 

การใช PHP และ SQL มาพัฒนาเว็บแอพพลิ
เคชั่นน้ีทำใหจัดทำใหสามารถจัดการบริหารขอมูลได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การแกไข หรือ 
เพ่ิมเติมขอมูลทำไดโดยสะดวก อีกทั้งการใช AJAX 
เขามาชวยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนี้ทำใหการสงและ
แสดงผลของขอมูลมีความรวดเร็วมากขึ้นเน่ืองจาก
ทางผูใชจะไดรับเฉพาะขอมูลที่รองขอเทานั้น จึงไม
จำเปนตองโหลดขอมูลทั้งหนาเว็เพจเม่ือมีการติดตอ 

ขอใชบริการหรือคนหาขอมูลตางๆ
 อกีท้ังไดนำระบบท่ีพฒันานีไ้ปประยุกตใชรวม
กับงานวิจัยของ จักรกฤษณ เสนห (สุรางครัตน  
เชาวโคกสูง และ จักรกฤษณ เสนห, 2552) ซึ่งทำให
สามารถชวยเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางทองเท่ียวที่
หลากหลายโดยสามารถทราบแผนท่ีการเดินทาง และ 
ยังสามารถรับบริการขอมูลจากวิสาหกิจการบริการ
ที่พักโดยตรงในรูปแบบ Real-Time ทำใหวางแผน
การเดินทางไดหลายทางเลือกตามความตองการ ซึ่ง
กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของการทองเท่ียวได
เพิ่มมากขึ้น  กลาวคือ  ผูใชบริการเกิดความสนใจ 
และประทับใจในการรับบริการขอมูล สงผลใหเกิด
การทองเที่ยวรวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เติบโตข้ึนดวย ซึ่ งนอกจากมีระบบการจัดการ 
ที่นาสนใจแลว  ระบบสามารถบริการขอมูลไดอยาง
ทั่วถึงและหลากหลายและเปนที่ยอมรับในเรื่องการ
บริการขอมูลที่ปลอดภัย  สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ควรเพิ่มระบบ 
ตัดคำหยาบ ในกรณีที่มีการโพสขอความ หรือคำติชม 
ตอเวบ็ไซดทองเท่ียว เพือ่ใหระบบมีความสบรูณยิง่ ขึน้ 
และควรมีการสรางระบบความปลอดภัยในสวนของ 
การสมัครสมาชิก และในสวนของการล็อกอิน 
สำหรับระบุตัวตัวของผูใชงาน เพื่อปองกันการสแปม
และการใหรายสถานประกอบการตางๆ
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• ¡Ôμμ Ô¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ •
ผูวจิยัขอขอบคณุ มหาวทิยาลยันเรศวร ทีส่นบั

สนนุทนุอดุหนุนการวิจยั    ประจำปงบประมาณ  2554  
รวมท้ังขอขอบคุณ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สำนักงานภาคเหนือ เขต 3  (พิษณุโลก เพชรบูรณ 
อุตรดิตถ และสุโขทัย) ที่ใหความรวมมือเปนหนวย 
งานสนับสนุนทางดานขอมูล 
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