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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ฉบับ นี้ม ว
ี ัต ถุป ระสงค์ด ัง น ี้ ออกแบบ แบบ จำลองระบบ การทำงาน ของ
แอปพลิเคซัน วัด ไทยบนสมาร์ท โฟน พัฒ นาแอปพลิเคชัน วัด ไทยบนสมาร์ท โฟน และศึก ษา
ประสิท ธิภ าพของวัด ไทยบนสมาร์ท โฟน ดำเนิน การวิจ ัย โดยศึก ษาข้อ มูล ทุต ิย ภูม ิใ นรูป แบบ
ของเอกสารต่า ง ๆ เพ ื่อ น ำมาวิเ คราะห ์แ ละออกแบ บแ บบจำลองระบบภารทำงาน ข อง
แอปพลิเคชัน ที่ต อบสนองความตองการในการส่ง เสริม การท่อ งเที่ย ววัด ไทย จากนั้น ทำการ
พัฒ นาแอปพลิเคชัน วัด ไทยบนสมาร์ท โฟน ตามรูป แบบที่ได้ท ำการออกแบบไว้ ทั้ง นี้ การวิจัย
มิก ระบวนการศึก ษาประสิท ธิภ าพของแอปพลิเคชัน โดยการนำแอปพลิเคชัน ที่พ ัฒ นาขึ้น ไป
ทดสอบคุณ สมบัต ิค วามเหมาะสมของฟ้ง ก้ช ัน จากกลุ่ม ผู้เชี่ย วชาญจำนวน 5 คน เพื่อประเมิน
ประสิท ธิภ าพเชิง เทคนิค ของแอปพลิเ คชัน วัด ไทยบนสมาร์ท โฟน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เครื่อ งมือ ที่ใ ข้ใ นการพัฒ นาระบบ ด้า นการออกแบบข้อ มูล น่า เข้า ด้า นกระบวนการในการ
ทำงานของระบบ และด้า นผลลัพ ธ์ข องโปรแกรม จากนั้น ทำการศึก ษาความพิง พอใจของ
ผู้ไ ข้ง านแอปพลิเคชัน วัด ไทยบนสมาร์ท โฟน โดยการคัด เลือ กกลุ่ม ตัว อย่า งด้ว ยวิธ ีก ารสุ่ม
อ ย ่า ง ง ่า ย จ ำ น ว น 3 0 คน เพื่อ ประเมิน ประสิท ธิภ าพเชิง การไข้ง าน3 ด้า นได้แ ก่ ด้า นการ
ออกแบบข้อ มูล น่า เข้า ด้า นกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้า นการออกแบบ
ผลลัพ ธ์ สถิต ิที่ใข้ในงานวิจ ัย ครั้งนี้ คือ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลจาก
การวิจ ัย พบว่า ระบบมีป ระสิท ธิภ าพในการพัฒ นาระดับ มากที่ส ด และมีค วามพึง พอใจของ
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ผู้ใ ช้ง าน ในระดับ มาก แ อ ป พ ลิเ ค ซ ัน วัด ไท ยบ น ส ม าร์ท โพ ่น จึง เป ็น เค รื่อ งม ือ ห น ี่ง ท ี่ม ี
ประสทรภาพสามารถนำไปใช้1นการสนับสนนการท่องเที่ยววัดไทยได้
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Abstract
This research aimed to design a system model of Thai temple
applications on a smartphone, develop Thai temple applications on a
smartphone, and study the effectiveness of the Thai temple applications on a
smartphone. The research was conducted by studying secondary data in the
form of various documents in order to analyze and design an application system
model that meets the needs of promoting Thai temple tourism. After that, Thai
temple application on the smartphone was developed according to designed
format. The process of studying the effectiveness of the application was
conducted by having a group of 5 experts to assess the technical efficiency of
Thai temple application on smartphone to test the suitability of the function
in 4 areas, namely, system development tools, import information design,
system working process, and program results. After that, the satisfaction of
users of Thai temple applications on smartphone was studied by selecting a
sample group by simple random sampling, consisting of 30 people in order to
evaluate the efficiency of use in 3 areas, namely, import information design,
system working process, and results design. The statistics used in this research
were percentage, mean and standard deviation. The result of the research
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showed that the system has the highest level of development efficiency and
with a high level of user satisfaction. Thus, Thai temple application on
smartphone is an effective tool that can be used to support Thai temple
tourism.
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