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บทคดัยอ่

การวิจ ัยฉบ ับน ี้ม วีัตถุประสงค ์ด ังน ี้ ออกแบบแบบจำลองระบบการทำงานของ 

แอปพลิเคซันวัดไทยบนสมาร์ทโฟน พัฒนาแอปพลิเคชันวัดไทยบนสมาร์ทโฟน และศึกษา 

ประสิทธิภาพของวัดไทยบนสมาร์ทโฟน ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในรูปแบบ 

ของเอกสารต ่าง  ๆ เพ ื่อนำมาว ิเคราะห ์และออกแบบแบบจำลองระบบภารทำงานของ 

แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความตองการในการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดไทย จากนั้นทำการ 

พัฒนาแอปพลิเคชันวัดไทยบนสมาร์ทโฟน ตามรูปแบบที่ได้ทำการออกแบบไว้ ท ั้งน ี้ การวิจัย 

มิกระบวนการศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยการนำแอปพลิเคชันที่พ ัฒนาขึ้นไป 

ทดสอบคุณสมบัติความเหมาะสมของฟ้งก้ชันจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน เพื่อประเมิน 

ประสิทธ ิภาพเช ิงเทคนิคของแอปพลิเคช ันวัดไทยบนสมาร์ทโฟน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

เครื่องมือที่ใข้ในการพัฒนาระบบ ด้านการออกแบบข้อมูลน่าเข้า ด้านกระบวนการในการ 

ทำงานของระบบ และด้านผลลัพธ์ของโปรแกรม จากนั้นทำการศึกษาความพิงพอใจของ 

ผู้ไข้งานแอปพลิเคชันวัดไทยบนสมาร์ทโฟน โดยการคัดเล ือกกลุ่มต ัวอย ่างด ้วยว ิธ ีการส ุ่ม 

อย ่างง ่ายจำน วน 3 0 คน เพ ื่อประเม ินประสิทธิภาพเชิงการไข้งาน3 ด้านได้แก่ ด้านการ 

ออกแบบข้อมูลน ่าเข ้า ด ้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านการออกแบบ 

ผลลัพธ์ สถิติท่ีใข้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจาก 

การวิจัยพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระดับมากที่สด และมีความพึงพอใจของ
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ผ ู้ใช ้งานในระด ับมาก แอปพล ิเคซ ันว ัดไทยบนสมาร ์ทโพ ่นจ ึงเป ็น เคร ื่องม ือหน ี่งท ี่ม ี 

ประสทรภาพสามารถนำไปใช้1นการสนับสนนการท่องเที่ยววัดไทยได้

คำสำคัญ: วัดไทย /  แอปพลิเดชัน /  สมารทโพ่น
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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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