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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ สกัดข้อมูลการท่องเที่ยวฯ ออกแบบและพัฒนา 
แอพพลิเคช่ัน และประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มชุมชนเป้าหมาย จ านวน 48 หมู่บ้าน โดยใช้
การส ารวจ สอบถาม ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันฯ และประเมิ นคุณภาพแอพพลิเคช่ันฯ  
จากผู้เช่ียวชาญ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า ข้อมูลด้านสินค้าโอทอป ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เครื่องเงิน ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จักสาน 
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และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความเช่ือ และเป็นสิ่งที่ท าสืบทอดต่อ ๆ กันมา ได้แก่  
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ไหว้ศาลปู่ตา บุญวันสารท เซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ  
“แซนโฎนตา” และประเพณีที่เกี่ยวกับการท าการเกษตร หรือ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ชุมชนสร้างขึ้น ได้แก่ 
ประเพณีแซนแซร ประเพณีบุญข้าวจี่ งานวันข้าวหอมมะลิ และมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ เป็นต้น ด้านการ
ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมู่บ้านช้าง หมู่บ้านทอผ้าไหม แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น และ
ด้านเศรษฐกิจชุมชน รายได้ของชุมชนเกิดจากการท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ งานหัตถกรรม งานฝีมือ  
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในส่วนของการออกแบบและพัฒนา แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน
และสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคช่ันฯ ตามกรอบแนวคิดวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) ขั้นตอนท่ีครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาไปจนถึงการบ ารุงรักษาและ
การน าไปใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว คุณภาพแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ จากการประเมินคุณภาพของผู้เชีย่วชาญในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.61 
 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนาแอพพลิเคชั่น, การท่องเที่ยว, เศรษฐกิจชุมชน, สินค้าโอทอป, วงจรพัฒนาระบบ 

 
Abstract 

 

This research aimed to investigate and extract tourism data and information, as 
well as design, develop and evaluate the mobile phone application of community-
based economic tourism and One Tambon One Product (OTOP) products in Surin 
province. The sampling group was purposively sampled, i.e. the targeted communities 
as 48 villages. The research tools were investigation, questionnaire, designed and 
developed mobile phone application, then the application was evaluated by the 
experts. The data were analyzed using statistics as mean and standard deviation (S.D.). 
The results found that most of the OTOP products are silk products, silver wares and 
products, rice, weaving products, processed agricultural products, etc. Besides, most of 
cultures and traditions are related to Buddhism, faith and matters perceived from 
ancestors, e.g. Visakha Buja Day, Buddhist Lent Day, End of Buddhist Lent Day, Ancestor 
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Shrine, Sart Merit Worship, and Ancestor Worship called “Sandontar”. Furthermore, 
there are the traditions regarding agriculture and processed agricultural products, e.g. 
Sansare Tradition, Boon Kowjee Tradition, Jasmine Rice Day Event, Surin Silk Exhibition, 
etc. For tourism, most of the tourism areas are man-made, e.g. Elephant Village, Silk 
Weaving Village, Agro-tourism Areas, Cultural Tourism Areas, Historical Tourism Areas, 
etc. For community-based economy, the main community incomes are from 
agriculture, animal husbandry, handicraft, hand-made by folk wisdom. The designed 
and developed mobile phone application was performed according to the conceptual 
framework of System Development Life Cycle (SDLC), covering design, development, 
maintenance and usage. It could be able to response the needs of tourists. The overall 
application quality, evaluated by experts, was in the very good level with the average 
value at 4.56 and S.D. was 0.61. 

 

Keywords: Mobile Phone Application Development, Tourism, Community-Based  
                Economy, OTOP Product, System Development Life Cycle (SDLC)            
 
 

บทน า 
 

 

 ด้วยนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีนโยบายด้านการ
ท่องเที่ ยวข้อ  6 คื อ  การเพิ่ มศั กยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในการส่งเสริมให้ท่องเที่ยว
ต่างประเทศเข้าร่วมท่องเที่ยวในประเทศไทย  
การสร้างแรงจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เกื้อกูลต่อบรรยายต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะ
เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อยกระดับการพัฒนาจากวิถีชีวิต
ชุมชนรวมทั้งพัฒนาภาพรวมแหล่งท่องเที่ยว
ประเทศ ทั้งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการใช้ความรู้และเพิ่มพูน
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคา
เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการ ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ กับ
นักท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
จังหวัดสุรินทร์  
  ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยและกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุ รินทร์  ได้ ด า เนิ นการเรื่ อ งของการจัดท า
แผนงาน/โครงการการบริการราชการ หรือเรื่อง
ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาให้กับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้มีความเห็น
เพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดนั้น ควรมีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศน์ของประเทศ  2014 -2020 คือ 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ จังหวัดสุรินทร์เป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวชุมชน  
ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์  
ศ าสน า  ศิ ล ป วัฒ น ธรรมตลอดจน สิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1,367 ผลิตภัณฑ์ น ารายได้สู่
ชุมชนเป็นจ านวนมาก ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชน 
สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารและการตลาด
มากขึ้น และได้มีการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตามยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อ
ยอดสู่สากลตามล าดับ โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริม
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยและได้
ม าตรฐาน  ในการด า เนิ น งานที่ จะน า ไป สู่
เป้ าห ม าย ดั งกล่ าวนั้ น  จ า เป็ น ต้ อ งมี ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยวสร้างความสัมพันธ์ในความ
สามัคคีของการมี ส่ วนร่วมหน่ วยงาน ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  
พร้อมการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป จึงเป็น

ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบูรณาการปฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขันการท่องเที่ ยวจั งหวัดสุ รินทร์ที่
สามารถต่อยอดเช่ือมโยงแบบองค์ รวมของ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ได้แบบครบวงจรตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัย
จึงได้พัฒนาแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางท่ีจะ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะชนให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
อย่างยั่งยืน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้ การท่องเที่ยวและสินค้าโอทอป อีกทั้งยัง
เป็นการสนองตอบนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล
อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่ อ ส า ร วจ แ ละส กั ด ข้ อ มู ล ก าร
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ 
 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ 
 3. เพื่อประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

 คุณภาพแอพพลิ เค ช่ันการท่ องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์
อยู่ในระดับที่ด ี
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร วิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ 
คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยคณะผู้วิจัย
ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำงที่ใช้
ในกำรวิจัย  
 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
คือ หมู่บ้านในกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยว  ใน
จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1,556 หมู่บ้าน (ศูนย์
ข้อมูลประเทศไทย. 2561 : กรกฎาคม 7) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาส ารวจ และสกัดข้อมูลการ
ท่องเที่ ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์  คณะผู้ วิจัยท าการเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเป้าหมายชุมชน ท่ีเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ใน
จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 48 หมู่บ้าน 
 
 

2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ในกำรศึกษำ 
 

 พื้นที่ในการศึกษาส ารวจ และสกัดข้อมูล
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์  ทั้ งหมด 48 หมู่บ้ าน ได้แก่ 
หมู่บ้านอาลึ หมู่บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านโพธิ์กอง 
หมู่บ้ านหม่อนไหมพัฒนา หมู่บ้ านประทุน 
หมู่บ้านนาตัง หมู่บ้านระกาไกรสร หมู่บ้านสะดีย์ 
หมู่บ้านหัวแรต หมู่บ้านวังศิลา หมู่บ้านส าโรง 
หมู่บ้านกุดหลวง หมู่บ้านโนนทอง หมู่บ้านเกาะ
แก้ว หมู่บ้ านไผ่  หมู่บ้านโบก หมู่บ้านศรีสุข 
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่บ้านอ้อมแก้ว หมู่บ้านหอก 
หมู่บ้านโนง หมู่บ้านกล้วย หมู่บ้านโคกอ านวย 
หมู่บ้านพระจันทร์ หมู่บ้านลูกควาย หมู่บ้านท่า
พระ หมู่ บ้ านขยู งทอง หมู่ บ้ านหนองกฐิน 
หมู่บ้ านแสงทรัพย์  หมู่บ้านโนนจิก หมู่บ้ าน 
ตาอ็อง หมู่บ้านเมืองลีง หมู่บ้านสวยจู หมู่บ้าน 
เขวาน้อย  หมู่บ้ านตาเดาะ หมู่บ้ านเทนมีย์  
หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่บ้านโจรก หมู่บ้านโคก
ตะเคียน หมู่บ้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับ
ทันห้วยส าราญ หมู่บ้านโนนคูณ หมู่บ้านไทร 
หมู่บ้านตาพรม หมู่บ้านช่างปี่ หมู่บ้านโคกอาโพน 
หมู่บ้านข่า หมู่บ้านหนองบวั  หมู่บ้านตาทิพย์  
  
3. ขอบเขตด้ำนกำรส ำรวจ และสกัดข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ำโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
 

 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการ
ส ารวจ และสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
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ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ ไว้ 4 ด้าน
ดังนี ้
 3.1  ด้านสินค้าโอทอป   
 3.2  ด้านวัฒนธรรม 
 3.3  ด้านการท่องเที่ยว 
 3.4  ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 
4. ขอบเขตด้ำนกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นฯ 
 

 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  จังหวัดสุรินทร์    
 คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2547: 26-32) มาใช้
ในการพัฒนาแอพพลิ เค ช่ันการท่ องเที่ ย ว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป เพื่อน าไปใช้งาน 
 
5. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 5 .1  ตั วแป รต้ น ห รื อ ตั วแป รอิ ส ระ 
(Independent Variables) ได้แก่ แอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
 5.2 ตั วแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้แก่  คุณภาพแอพพลิ เค ช่ันการท่องเที่ ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนา แอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จั งหวัดสุ รินทร์  มี เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 แบบส ารวจและสกัดข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
 1.2 แอพพลิเคชั่นการท่องเทีย่วเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
 1.3 แบบสอบถามประเมินคุณ ภาพ 
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ 
 
2. กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
และได้ข้อสรุปแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 2.1 แบบส ารวจ และสกัดข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ การสร้างแบบส ารวจและสกัด
ข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า 
โอทอปจังหวัดสุรินทร์ มีขั้นตอนในการสร้าง
ตามล าดับต่อไปนี้ 
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  2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบ หลักการสร้างแบบส ารวจ
การเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างและศึกษารูปแบบเครื่องมือที่
เหมาะสมกับลักษณะของการวิจัยครั้งนี้ 
  2.1.2 สร้างแบบส ารวจ และสกัด
ข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า 
โอทอปจังหวัดสุรินทร์ฉบับร่าง ให้ครอบคลุม
ประเด็นสาระส าคัญของเนื้อหาและมีความ
ถูกต้อง  
  2.1.3 น าแบบส ารวจ และสกัดข้อมูล
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา สาระส าคัญ 
ป ระ เด็ น ใน เรื่ อ งที่ ต้ อ งก ารศึ กษ าแ ล ะ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข 
  2.1.4 น าแบบส ารวจ และสกัดข้อมูล
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ฉบับร่างกลับมาปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ต่อไป 
 2.2 ก า รพั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น ก า ร
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ 
 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์
มีขั้นตอนในการพัฒนาระบบตามล าดับต่อไปนี้ 
  2.2 .1 ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ 
ในเรื่ องต่ าง ๆ เช่น ข้ อมู ลสถานที่ ท่ องเที่ ยว 
รายละเอียดต่าง ๆ ข้อมูลอาหารและข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เป็นต้นทีส่ ารวจ 
และสกัดข้อมูลมาได้ 
  2.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ
แอพพลิเคช่ัน คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากที่ส ารวจ และสกัดข้อมูล
มาได้ท าการออกแบบแอพพลิเค ช่ัน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน นักท่องเที่ยว 
รวมถึงการออกแบบการท างานของแอพพลิเคชั่น
เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา จากนั้นท าการออกแบบ
แอพพลิเคช่ัน โดยแอพพลิเคช่ันนี้จะต้องท างาน
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) สามารถ
เข้าถึงได้จาก Play Store และ App Store โดย
เมื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ค ณ ะผู้ วิ จั ย ได้ ท า ก าร อั พ โห ล ด  (Upload) 
แอพพลิเคชั่นฯ ใน Play Store และ App Store 
  2.2.4 ทดสอบแอพพลิ เค ช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จั งห วัด สุ ริ น ท ร์  เมื่ อ คณ ะผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ น า
แอพพลิเคช่ันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการ
ทดสอบระบบ  โดยการเข้ าไปดาวน์ โหลด 
(Download) แอพพลิเคช่ันฯ จาก Play Store 
และ App Store มาทดสอบการใช้งาน เพื่ อ
ตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดในการท างานของ
แอพพลิเคช่ันฯ จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไข
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ข้อบกพร่องที่พบ และท าการอัพเดท (Update) 
แอพพลิเคช่ันฯ ที่ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วขึ้น 
Play Store และ App Store 
  2 .2 .5  เ มื่ อ ท า ก า ร  (Update) 
แอพพลิเคช่ันฯ ที่เสร็จสมบูรณ์ลงใน Play Store, 
App Store แล้วจึงท าการเผยแพร่แอพพลิเคช่ันฯ 
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าคู่มือ และวีดีโอ
การใช้งานส าหรับผู้ ใช้งานแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน แล้วน า
แอพพ ลิ เค ช่ัน ฯ  ไปป ระ เมิ น คุณ ภ าพ จาก
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
 2.3 การสร้างแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพ แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้า โอทอปจังหวัดสุรินทร์ 
       การสร้างแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพ แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพ แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ ใช้ในการด าเนินกาประเมิน
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างตามล าดับต่อไปนี้ 
  2.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบ หลักการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างและ
ศึกษารูปแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของการวิจัยครั้งนี ้
  2.3.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบ

สารสนเทศและแอพพลิเคช่ัน  เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาก าหนดประเด็นสาระส าคัญของการศึกษา
ข้อมูลที่ต้องการก าหนดข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนื้อหาท่ีต้องการในแบบสอบถาม 
  2.3.3 สร้างแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพ แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ฉบับร่าง 
ให้ครอบคลุมประเด็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้าน
ความสามารถของโปรแกรม ด้านความถูกต้อง
และการท างานของโปรแกรม ด้านความสะดวก 
ความง่ายต่อการใช้งาน และ ความปลอดภัยของ
ระบบ 
  2.3.4 น าแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ฉบับร่าง 
เสนอต่ อที่ ป รึกษางานวิ จัยพิ จารณ าความ
เหมาะสมของเนื้อหา สาระส าคัญ ประเด็นข้อ
ค า ถ า ม ใน เรื่ อ งที่ ต้ อ งก า รศึ ก ษ าแ ล ะ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข 
  2.3.5 น าแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพ แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ฉบับร่าง
กลับมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปจัดพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ ต่อไ 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้
ด า เนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลการพั ฒ นา
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
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สินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีรายละเอียดของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 3 .1 การส ารวจและสกั ดข้อมู ลการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
  3.1.1 ติดต่อประสานงานผู้น าชุมชน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ประสานงานกลุ่มตัวอย่าง นัดวัน 
เวลา และสถานที่ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อส ารวจ และสกัดข้อมูล
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
  3.1.2  คณะผู้วิจัยจัดท าเอกสารที่ใช้
ในการประชุมสนทนากลุ่ม ประกอบไปด้วย
เอกสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละ
ประเด็น และแจ้งก าหนดการเข้าส ารวจ และ
สกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ ให้กับผู้น าชุมชน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ประสานงานทราบ 
  3 .1.3  คณ ะผู้ วิจั ยลงพื้ นที่ ชุมชน
หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง จัดเตรียมสถานที่  และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการประชุมสนทนา
กลุ่มกบัชาวบ้านชุมชนหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.4  คณะผู้วิจัยด าเนินการประชุม
สนทนากลุ่ม เพื่อส ารวจ และสกัดข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ กับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านกลุ่ม
ตัวอย่างให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละประเด็น 
รวมทั้งรับฟังข้อเสนแนะอื่น ๆ         

  3.1.5 คณะผู้วิจัยน าข้อมูลต่าง ๆ ที่
ไดม้าจากการประชุมสนทนากลุ่ม จดบันทึกลงใน
แบบส ารวจ และสกัดข้อมูลการท่องเที่ ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์  
เพื่อน ามาสรุปประเด็นต่าง ๆ ในผลการประชุม
สนทนากลุ่ม และข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วม
ประชุมสนทนากลุ่มในแต่ละชุมชนหมู่บ้านกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ต่อไป 
 3.2 การประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
        การประเมินคุณภาพแอพพลิ เคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ มีขั้นตอนดังนี้ 
  3.2.1 ติดต่อประสานงาน นัดวันเวลา 
และสถานที่ ผู้เช่ียวชาญในการประเมินหาคุณภาพ
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร ์
  3.2.2 ผู้ เช่ียวชาญท าการประเมิน
คุณภาพแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ โดย
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการอธิบายข้อมูลการพัฒนา  
และการใช้งานแอพพลิ เค ช่ันการท่องเที่ ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์  
พร้อมทั้งตอบข้อค าถามตามที่ผู้ เช่ียวชาญได้
ซักถามกับคณะผู้วิจัย 
  3.2.3 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการแจก
แบบสอบถามประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันการ
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ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ให้กับผู้เช่ียวชาญพร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดในการตอบแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ทราบ 
  3.2.4 ผู้ เช่ียวชาญท าการประเมิน
คุณภาพแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ตามระดับ
น้ าหนักคะแนนความคิดเห็น 
  3.2.5 น าผลที่ ได้จากการประเมิน
คุณภาพแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุ ม ชน แ ล ะสิ น ค้ า โอท อ ป จั งห วั ด สุ ริ น ท ร์  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic 
Mean) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2549) 
 4.2 การวิเคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2549) 
 4.3 การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพ
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้โอทอปจังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่ งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ (สุมาลี จันทร์ชลอ, 
2542) 

  ระดับคะแนนเท่ากับ 5 คือ ความคิดเห็นดีมาก      
  ระดับคะแนนเท่ากับ 4 คือ ความคิดเห็นด ี 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 3 คือ ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 2 คือ ความคิดเห็นน้อย 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1 คือ ความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 แ ล ะ เก ณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ จัดระดับค่าเฉลี่ยเป็น 
5 ระดับ คือ (สุมาลี  จันทร์ชะลอ, 2542) 
  ระดั บคะแนน เท่ ากั บ  4.50-5.00  เท่ ากั บ  
ความคิดเห็นดีมาก 
  ระดั บ คะแนน เท่ ากั บ  3.50-4.49  เท่ ากั บ  
ความคิดเห็นด ี
  ระดั บคะแนน เท่ ากั บ  2.50-3.49  เท่ ากั บ  
ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดั บคะแนน เท่ ากั บ  1.50-2.49  เท่ ากั บ  
ความคิดเห็นน้อย 
  ระดั บคะแนน เท่ ากั บ  1.00-1.49  เท่ ากั บ  
ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

    

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. กำรส ำรวจ และสกัดข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ำโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
  

 ด้านสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สร้ างช่ือของจังหวัด  คือ  ผลิตภัณ ฑ์ผ้ าไหม 
เครื่องเงิน  ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จักรสาน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 
 ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ และท าสืบ
ทอดต่อกันมา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา ศาลปู่ตา ประเพณีบุญวันสารท 
เซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ “แซนโดนตา” ซึ่งทุก
หมู่บ้านได้กระท าเป็นพิธีสืบทอดกันมา และ
ประเพณีที่ เกี่ยวกับการท าการเกษตร หรือ
ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ชุมชน
สร้างขึ้น เช่น ประเพณีแซนแซร ประเพณีบุญ
ข้าวจี่ งานวันข้าวหอมมะลิ และมหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์ เป็นต้น  
 ด้านการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมู่บ้านช้าง 
หมู่บ้านทอผ้าไหม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
แหล่ งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม และแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น และจะมี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มเข้ามาในบางชุมชนที่มี
ความพร้อม 
 ด้านเศรษฐกิจชุมชน รายได้ของชุมชน
เกิดจากการท าเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว ปลูก
อ้อย ปลูกมันส าปะหลัง ท าสวนยางพารา การท า

เกษตรผสมผสาน การท าปศุสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยง
ปลา ไก่ เป็ด ปลูกพืชผักสวนครัว และมีรายได้
จากการทอผ้าไหม เครื่องเงิน และการจักสาน 
เป็นต้น 
 

 2 .  ก ำ ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น ำ 
แอพพลิเคชั่นกำรท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน
และสินค้ำโอทอป  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ น ก า ร พั ฒ น า
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้ า โอทอป   จั งหวัดสุ รินทร์  ตั้ งแต่ ก าร
วิ เคราะห์ วางแผนการพัฒนาไปจนถึ งการ
บ ารุงรักษา อีกทั้งได้รับการตรวจสอบเนื้อหา 
และความถูกต้อง เหมาะสมจากที่ ปรึกษา
งานวิจัย ซึ่งแอพพลิเคช่ันท างานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แสดงผลข้อมูลตามเง่ือนไขที่ที่
ต้องการ รวมทั้งมีการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลที่มี
ความยืดหยุ่น  มีความสวยงาม น่าใช้งาน และ
ท างานได้ครอบคลุม รวมทั้งมีการท างานใน
ลักษณะต่อเนื่องตามขั้นตอนการท างานตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ้นสุด  และสามารถเข้ าใช้งานที่
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  ใช้งานได้ทุกที่
ทุกเวลาที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอีกทั้งยัง
เป็นเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ สามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถ
สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวได้ตามความสนใจของ
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ตนเอง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถสร้าง
รายได้ และสร้างการจ้างงานให้กับประชาชนใน
พื้นที่   
 

 3. กำรประเมินคุณภำพแอพพลิเคชั่น
กำรทอ่งเท่ียวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ำโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ 
 

 ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
แอพพลิเคช่ันด้วยวิธีการทดสอบระบบแบบ 
Black Box Testing ของผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ทั้ง 3 ด้าน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
สรุปผลออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  3.1  ด้านความสามารถของโปรแกรม 
(Function Requirement Test) พบว่าแอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ สามารถน าเสนอข้อมูล สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มบันทึก แก้ไขและลบข้อมูล แลกเปลี่ยน 
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูล /แชร์ข้อมูล และ
การน าไปใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  4 .71 และส่ วน เบี่ ย งเบ น
มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.30 
 3.2 ด้านความถูกต้องและการท างานของ
โปรแกรม (Function Test) พบว่าแอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป
จังหวัดสุรินทร์ มีความถูกต้องและการท างาน
ของแอพพลิเคช่ันฯ สามารถน าเสนอข้อมูล 
สืบค้นข้อมูล เพิ่ม บันทึก แก้ไขและลบข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล /แบ่ งปันข้อมู ล  และ
ประมวลผลข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.56  และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.61 
 3.3  ด้านความสะดวก ความง่ายต่อการ
ใช้งาน และ ความปลอดภัยของระบบ (Usability 
Test and Security Test) พบว่า แอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป
จังหวัดสุรินทร์ มีความสะดวกและความง่ายต่อ
การติดตั้งระบบและใช้งาน และมีความปลอดภัย
ของระบบการติดตั้งระบบ การใช้งานระบบ การ
ออกแบบหน้าจอ ตัวอักษร สี  พื้นหลัง และ
ภาพประกอบ ภาษาท่ีใช้สื่อความหมาย ต าแหน่ง
ในส่วนประกอบต่าง ๆ การก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าใช้งานระบบและ การป้องกันการเพิ่ม บันทึก 
แก้ไข และลบข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  4.68  และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.43 
 3.4  ผลการหาคุณภาพแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป
จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  4 .56 และส่ วน เบี่ ย งเบ น
มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.61 
 

อภิปรายผล 
 

 การส ารวจ และสกัดข้อมูลการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์
 ด้ านสินค้ าโอทอป ส่วนใหญ่ จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด
ต่ อกั นมาเป็ นระยะ เวลายาวนาน  มี ความ
หลากหลายทั้ งรูปแบบ ลวดลาย และสีสั น
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แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ตามความเช่ือ
และประเพณีวัฒนธรรมในพื้นถิ่น มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตร สามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากสามารถเอา
ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปได้อีกทางหนึ่ง
เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
 ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนต่าง ๆ เป็นพิธีส าคัญทางพุทธศาสนา 
และสืบทอดกันมาทุกหมู่บ้าน ประเพณีแห่นาง
แมว บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นความเช่ือเพื่อขอฝนจาก
เทวดา  เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมไปถึง
ประเพณี เซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษประเพณีแซน
โฎนตา 
 ด้านการท่องเที่ ยวในจังหวัดสุรินทร์                
การท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวชุมชน  
ไปยังแหล่งจ าหน่ายและผลิตสินค้าโอทอป  เช่น 
ผ้าไหม  เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับช้าง 
เพื่อจับจ่ายเป็นของฝาก เพื่อการเรียนรู้และเพื่อ
เก็บไว้ท่ีระลึก ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
ที่กลมกลืนกับอารยธรรมในแต่ละภูมิล าเนา เช่น 
ปราสาทหินทรายและศิลาแลง เป็นรูปแบบ
ศิลปะขอม 
 ด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งรายได้ของชุมชน
เกิดจากเกษตรกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษและการเรียนรู้เพิ่มเติมใน
ส่วนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่น ากลับไปยังชุมชน 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ภูมิปัญญาที่เด่นคือ ในส่วนความรู้
ด้ านการทอผ้ า  ด้ านการท าเครื่ อ งเงิน  ท า
เครื่ อ งประดั บ  การแปรรูปจากผลิตภัณ ฑ์

การเกษตร ผ้าไหมเป็นของฝาก ของใช้ต่าง ๆ  
ภูมิปัญญาด้านการจักสานอุปกรณ์การเลี้ยงชีพ
และใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสานแหสุ่ม  
การท าไม้กวาด นอกจากนี้แล้วเกษตรกรใน
หมู่บ้านสร้างเศรษฐกิจด้วยมือของพวกเขาเอง ใน
การใช้วิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การอยู่อย่าง
พอประมาณในการแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ ใช้
ทรัพยากรร่วมกันในชุมชน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเท่าที่ จะท าได้  เพื่อให้ ชุมชนอยู่อย่างมี
ความสุข 
  ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สนิค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยได้พัฒนา
แอพพลิเคช่ันฯ ตามแนวคิดวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุม การพัฒนา 
ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา 
ทดสอบ  ไปจนถึงการบ ารุงรักษา อีกทั้งได้รับ
การตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสมจากที่
ปรึกษางานวิจัย ซึ่งครบตามกระบวนการวงจร
การพัฒนาระบบ  จากนั้นคณ ะผู้ วิจัย ได้น า
แอพพลิเคช่ันฯ เข้าไปไว้ที่  Play Store และ 
App Store ให้สามารถดาวน์โหลดเพื่อทดลอง
การใช้งานแอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งท างาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นและมีความ
สวยงาม น่าใช้งาน และท างานได้ครอบคลุม
ขั้นตอนการท างานทั้งหมด รวมทั้งมีการท างาน
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ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการ และสามารถเข้า
ใช้งานที่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) ที่อยู่ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็ว 
ส าม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ ง
นักท่องเที่ยว และเมื่อพบปัญหาใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ก็สามารถที่จะแก้ไขและให้ผู้ใช้งานได้ 
Update แอพพลิเคชั่นฯ ท่ีสมบูรณ์น าไปใช้ต่อไป 
 การประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์ ผลปรากฏว่าแอพพลิเคช่ันฯ  
สามารถที่ท างานในด้านความสามารถของ
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก  สอดคล้องกับแนวความคิดของ (ปรัชญ
นันท์ นิลสุข,2546) กล่าวว่า การให้ข้อมูลภายใน
ที่ส าคัญ  ควรจะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่
มีความสลับซับซ้อน การน าเสนอข้อมูลภายใน
ควรมีการจัดรูปแบบและหมวดหมู่ของข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและ
ใช้งานข้อมูล ด้านความถูกต้องและการท างาน
ของโปรแกรม (Function Test) พบว่าแอพพลิเคช่ัน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  
จังหวัดสุรินทร์สามารถที่ท างานในด้านความ
ถูกต้องและการท างานของโปรแกรมได้อย่างมี
คุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อัษฎา วรรณกายนต์, 2558) ที่ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
กรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เพื่อ
การค้าของเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ในจังหวัดสุรินทร์ สามารถน าเสนอข้อมูล สืบค้น

ข้ อ มู ล  เพิ่ ม  บั น ทึ ก  แก้ ไข แ ล ะล บ ข้ อ มู ล  
แลกเปลี่ยนข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แสดงถึง
ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลจะต้องมีความ
ชัดเจน และมีการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย พิมพ์ไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ จึงจะถือได้ว่ามีความถูกต้องและ
มีคุณภาพดี และด้านความสะดวก ความง่ายต่อ
การใช้งาน และ ความปลอดภั ยของระบบ 
(Usability Test and Security Test) พ บ ว่ า 
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ สามารถท่ีท างานใน
ด้านความสะดวก ความง่ายต่อการใช้งาน และ 
ความปลอดภัยของระบบได้อย่างมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
(คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ, 2553) ได้
กล่าวไว้ว่าระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 
เป็นส่วนบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกและ
รวดเร็วให้แก่ลูกค้าและสมาชิกที่สั่งซื้อสินค้าและ
บริการ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความไว้วางใจแก่
ผู้ใช้บริการแล้วยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กรอีกด้วย 
 จาก ผ ล ขอ งก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
แอพพลิเคช่ันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทดสอบ
ระบบแบบ Black Box Testing โดยผู้เช่ียวชาญ 
สามารถท่ีจะน าแอพพลิเคชั่นฯ ดังกล่าวไปใช้งาน 
และ เพื่ อ ต อบ สน อ งค วาม ต้ อ งก าร ให้ กั บ
นักท่องเที่ ยว อีกทั้ งยั งเป็น ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าโอทอป  
ของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ ยวและสินค้าผลิ ตภัณฑ์ ชุมชน 
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การตลาดแบบนี้น่าจะช่วยท าให้ชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียงสามารถ ผลิตและจ าหน่ายผลผลิตของ
ตัวเองได้ อันจะช่วยแก้ปัญหาความยากจน ส่งผล
ต่อฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัด
สุรินทร์ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 

 ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถน าข้อมูล
ไปก าหนดนโยบาย  วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป  จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทาง
สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์   
 
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 

 2.1 สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชน และสินค้าโอทอป  จังหวัด
สุ ริ น ท ร์  แ ล ะ ค ว ร พั ฒ น า เ ป็ น ภ า ค
ภาษาต่ างประ เทศ เพื่ อ เข้ าถึ งกลุ่ ม ผู้ สน ใช้
ชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น     
 2.2 ควรมี ก าร เพิ่ ม เติ มข้ อมู ล แหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน เป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ 
ยกระดับการท่องเที่ยว ท าให้ ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 2.3 ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แอพพลิเคชั่นฯ 
 2.4 เป็นต้นแบบในการแอพพลิเคช่ันการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบพระคุณ การสนับสนุนการวิจัย
จากกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนในการจัดท างานวิจัยเป็นอย่างดี 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณ  ที่ปรึกษางานวิจัย  และ
ผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ในการให้ค าปรึกษา 
ประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณ
ทีมผู้ช่วยวิจัยที่ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลภาคสนามใน
การลงพื้ นที่  และกลุ่ มตั วอย่ างในงานวิจั ย
กลุ่มเป้าหมายชุมชน ที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
ชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 48 หมู่บ้านที่
ได้สละเวลาอันมีที่ ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ ง  
ในการเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อสกัดข้อมูล
การท่ องเที่ ย ว เศรษฐกิ จ ชุมชนและสิ นค้ า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์ 
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