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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนําเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กรณีศึกษา บ้านแม่กําปอง กิ่งอําเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเก็บข้อมูลจากผู้นําชุมชนหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มในหมู่บ้าน และผู้นําท่องเที่ยว ผลการสัมภาษณ์
ถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกับการสร้างกฎเพื่อให้ได้ฐานความรู้ (Knowledge Base) จากนั้น
นําไปใช้ในการพัฒนาระบบแนะนําการท่องเที่ยวในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application)
ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้จึงสามารถเป็นประโยชน์
กับนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีความแตกต่างกับการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น
ช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยวได้ตรงกับความต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วย
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
คําสําคัญ : ระบบแนะนํา, การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, หมู่บ้านแม่กําปอง
Abstract
This research aims to develop a recommendation system to help in ecotourism
planning for a case study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai
Province. This study used qualitative research methods to collect data from
community groups in the village chief and tour leaders. The results of the interviews
were analyzed qualitatively with the creation of rules to achieve the knowledge
base, then apply in a recommendation system for tourism, which developed in the
form of web application that users can use over the Internet network.
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
*ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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The results from this research can be useful to tourists who are not familiar with the
ecotourism, which is the difference with the other form of tourism.It helps travelers
plan to travel directly to their needs quickly and conveniently.It also can serve as a
prototype for other communities in ecotourism business.
Keywords: Recommendation System, Planning Eco-Tourism Program,
Mae Kam Pong Village
บทนํา
ทิศทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ที่กําหนดให้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2555) แนวทางการพัฒนา คือบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ และ
บูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาขาการผลิต
และบริการอื่นๆ และเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และกระแสความต้องการ
ของตลาดท่องเที่ยวที่มีความนิยมที่จะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เริ่มมีมากขึ้น (นิรันดร์ บุญเนตร, 2547)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีเว็บไซต์ที่สนับสนุนเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ที่จะช่วยแนะนําแผนการเดินทาง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542) มีประเด็นเงื่อนไขที่มีความ ท้าทาย
ในการพัฒนาระบบที่แนะนําการวางแผนการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
โดยคํานึงถึงปัจจัยหลายด้านที่จะส่งผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้ใช้ได้รับการแนะนําสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ อี ก ทั้ ง แนะนํ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว เข้ากับวัฒนธรรม
และเกิดความตระหนักระมัดระวังไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบแนะนําเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กําปอง
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบแนะนําเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา
บ้านแม่กําปอง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และแนวคิดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบวิธีการดําเนินการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมในแต่ละเงื่อนไขของนักท่องเที่ยว
ได้แก่ งบประมาณ จํานวนวัน การเข้าพัก รูปแบบการเดินทาง ความต้องการพิเศษ
2. ศึกษาข้อจํากัดของพื้นที่ กิจกรรม ระยะทาง สภาพอากาศ สถานที่พัก ร้านอาหารแหล่ง
ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมประจําท้องถิ่น
3. ศึกษาปัจจัยที่สามารถเป็นเงื่อนไขของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
วิธีการวิจัย
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบแนะนําเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา
บ้านแม่กําปอง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของ หมู่บ้านแม่กําปอง อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านพื้นที่ เส้นทาง สิ่งอํานวยความสะดวก การปฏิบัติตัวในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร้านอาหาร สถานที่พัก ราคา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อจํากัดในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indebt-Interview)
2) ศึกษาข้อมูลเงื่อนไขในการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกําหนดกฎ (Rule) ในระบบ
3) ออกแบบระบบแนะนําในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4) พัฒนาระบบแนะนําในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5) ทดสอบระบบแนะนําในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) นําไปเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถนําไปใช้งานจริงได้
จัดทําคู่มือการใช้งานพร้อมตัวโปรแกรมเผยแพร่ในให้แก่ชุมชนที่ต้องการนําไปประยุกต์ใช้และต่อ
ยอดให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนของตนเอง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มประชากร คือ ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม ผู้นําการท่องเที่ยว และ ชาวบ้าน บ้านแม่กําปอง
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 15 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยใช้เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มที่มี
ประสบการณ์การให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว หรือ มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในด้านต่างๆ
เช่น การผลิต และบริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน หรือมีความชํานาญเส้นทางการท่องเที่ยวในเขต
หมู่บ้านแม่กําปอง เป็นอย่างดี
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย
1. แบบสอบถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและผู้นํา
กลุ่ม ผู้นําการท่องเที่ยว และชาวบ้าน
2. ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL Version 5
3. โปรแกรมในการพัฒนาระบบใช้ภาษา PHP Version 5
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตาม
เป้าหมาย และลงพื้นที่เพื่อสํารวจเส้นทางการท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารการวิ เ คราะห์ ส รุ ป อุ ป นั ย (Analytic
Induction) (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555)โดยการนําบทสัมภาษณ์เพื่อนํามาสกัดปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวและนําข้อมูลจากการจดบันทึกจากการลงพื้นที่สํารวจเส้นทางการท่องเที่ยว มาจัดทํา
แผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละแบบ ตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้และนําแผนที่
ได้ไปให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อยืนยันความรู้ที่สรุปอีกครั้ง
2. การวิเคราะห์กฎได้ใช้กระบวนการในการแปลงความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นมนุษย์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญได้นั้นมีรูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ
1) Rule-Based Reasoning คือการสร้างความสัมพันธ์ของความรู้ตาม
หลักการของ Amado (1997) ในระบบการจัดการการท่องเที่ยวที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างในรูป
ของกฎที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะของ If-Then Rules เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอนุมานเป็นคําแนะนําใน
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
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2) Case-Based Reasoning ตามหลักการของ Huang& Tseng (2004) คือ
การนํา ประสบการณ์ การจั ด การท่องเที่ย วของผู้ เ ชี่ย วชาญมาเก็ บไว้ ในฐานข้ อมู ล ในลั กษณะของ
กรณีศึกษา เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในการเปรียบเทียบกับกรณีใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้น มาใช้ในการแก้ปัญหา
การตัดสินใจ และการให้คําแนะนําในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
ตัวอย่างกฎ
กฎที่1 IF จํานวนวันในการท่องเที่ยว = 1 วัน คน และ วัตถุประสงค์สําหรับการ
ท่องเที่ยว = เพื่อศึกษาธรรมชาติ และ ความต้องการด้านที่พัก=ไม่ต้องการ และ ความ
ต้องการพิเศษ = พาหนะขึ้นดอยม่อนล้าน THEN คําแนะนําแผนการท่องเที่ยวแบบที่ 1
กฎที่2 IF จํานวนวันในการท่องเที่ยว = 1 วัน และ วัตถุประสงค์สําหรับการท่องเที่ยว
= เพื่ อ ศึ กษาวิ ถีชี วิ ต ชุ มชน และ ความต้ อ งการด้ า นที่ พัก =ไม่ ต้ อ งการ และ ความ
ต้องการพิเศษ =ต้องการดนตรีพื้นเมือง THEN คําแนะนําแผนการท่องเที่ยวแบบที่ 2
......................................................................................................................................
กฎที่3 IF จํานวนวันในการท่องเที่ยว = 1 วัน และ วัตถุประสงค์สําหรับการท่องเที่ยว
= เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และ ความต้องการด้านที่พัก=ต้องการ และ ความต้องการ
พิเศษ = ต้องการนวดฝ่าเท้า THEN คําแนะนําแผนการท่องเที่ยวแบบที่ 3
.........................................................................................................................................
กฎที่4 IF จํานวนวันในการท่องเที่ยว = 2 วัน และ วัตถุประสงค์สําหรับการท่องเที่ยว
= เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และ ความต้องการด้านที่พัก=ต้องการ และ ความต้องการ
พิเศษ = ต้องการนวดฝ่าเท้า THEN คําแนะนําแผนการท่องเที่ยวแบบที่ 4
.........................................................................................................................................
.
กฎที่ 128 IF จํานวนวันในการท่องเที่ย. ว = 2 วัน และ วัตถุประสงค์สําหรับการ
ท่องเที่ยว = เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และ. ความต้องการด้านที่พัก = ต้องการ และ
ความต้ องการพิเศษ = ต้ องการกิจกรรมฟ้อนพื้นเมื อง THEN คําแนะนําแผนการ
ท่องเที่ยวแบบที่ 128
.........................................................................................................................................
ความรู้แนววิธีการ (How To) ที่เป็นข้อมูลของการจัดการการท่องเที่ยวในอดีต และ
ความรู้เชิงแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการการท่องเที่ยว
สาเหตุแนะแนวทางแก้ไข การประยุกต์ใช้กับระบบผู้ให้คําแนะนําการท่องเที่ยว นําความรู้ที่ได้จาก
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จากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดโครงสร้างแล้วมานําเข้าข้อมูล ทั้งความรู้เบื้องต้นและความรู้แนววิธีการ และ
ความรู้ เ ชิ งปั ญ หา แนวทางแก้ ไข นํ า มาเขี ย นอยู่ ใ นรู ป ของการให้ เ หตุ ผ ลแบบกฎ (Rule-Based
Reasoning) แล้วจึงตรวจสอบความถูกต้องของการทํางานของกฎ ซึ่งผลที่ได้จะทําให้ความรู้ต่างๆ ที่
ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มีการจัดเก็บที่เป็นระบบและสามารถนํามาใช้ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยวเสมือน
ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบแบบอัลกอริทึมของกฎดังภาพที่ 2

จํานวน
วัน

วัตถุ
ประสงค์

นักท่องเที่ยว

1 วัน

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

2 วัน

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

เพื่อศึกษาธรรมชาติ

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

เพื่อศึกษารูปแบบการ
บริหารชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ต้องการ

คําแนะนําส่วนบุคคลใน
การจัดการการท่องเที่ยว
ตามความต้องการ

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ที่พัก
ไม่ต้องการ
.
.
.

.
.
.
เช่าพาหนะขึ้นดอย

นวดแผนไทย

ความต้ องการ
พิเศษ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ฟ้อนพื้นเมือง

ดนตรีพื้นเมือง

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา
.
.
.
ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ช่วงเวลา ราคา คําแนะนํา

ภาพที่ 2 สรุปแนวอัลกอริทึมของกฎ (Rule-Based Reasoning)
ต่อการพัฒนาระบบแนะนําเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(System Development Life Cycle : SDLC) แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลักมีรายละเอียดดังนี้
1) ศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ (Problem Recognition &
Feasibility Study) เป็นการวางแผนศึกษาเพื่อให้เข้าใจปัญหา และความต้องการของระบบโดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ โอกาสการนําระบบไปใช้จริง รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ที่จะ
พัฒนา ผู้วิจัยจึงดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการลงพื้นที่เข้า
ไปสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านรวมถึงชาวบ้าน เพื่อให้เห็นภาพของรูปแบบการ
บริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วภายในชุ ม ชน ในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ระยะเวลา
งบประมาณ ข้อจํากัด ระเบียบวิธีปฏิบัติในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่
สําคัญในการวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และความรู้ที่จะใช้เป็นฐานความรู้ในระบบ
แนะนําและพบว่าการที่จะพัฒนาระบบในรูปแบบเดียวกันนี้กับชุมชนอื่น ๆ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้ง เนื่องจากบริบทของสถานที่และวิธีการดําเนินงาน
ของแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกัน
3) การออกแบบระบบ (System Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนของฐานความรู้ ส่วนของการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ส่วนประมวลผลเพื่อให้ได้ระบบที่สามารถ
แนะนําแผนการท่องเที่ยว และส่วนสุดท้ายคือส่วนแสดงผล สําหรับส่วนของฐานความรู้ที่จะต้อง
ออกแบบเป็นส่วนที่ใช้ระยะเวลามากที่สุด พบว่าหากจะทําให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุดคือ การเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว และจึงโยงความสัมพันธ์ไปยังเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบกัน จึงจะ
ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกับความต้องการมากที่สุด
4) การพัฒนาระบบ (System Development) ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาระบบตามที่ได้
ออกแบบในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL Version 5 และโปรแกรมในการ
พัฒนาระบบใช้ภาษา PHP Version 5 ยังพบปัญหาเรื่องของการโยงความสัมพันธ์เนื่องจากฐานข้อมูลที่
ออกแบบไว้ถึงแม้จะเรียกว่าฐานความรู้แต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ดีเท่าที่ควร
5) การติดตั้งระบบและการใช้ระบบ (System Implementation and Operation) เมื่อ
ระบบมี การพั ฒ นาแล้ ว เสร็ จ ระดั บ หนึ่ ง ผู้ วิ จั ย จึ งทดสอบระบบโดยการติ ด ตั้ งและทดลองใช้ และ
ปรับปรุงโดยให้ผู้นําท่องเที่ยวของหมู่บ้านช่วยตรวจสอบ และปรับปรุงกฎบางส่วนจนใช้งานได้ระดับหนึ่ง
หากเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยจะดําเนินการติดตั้งแต่และเผยแพร่ใช้งานบนเว็บไซต์ต่อไป
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จากขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์เป็นความรู้ เพื่อนํามาใช้เป็นฐานความรู้ในระบบแนะนําการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ ทําให้ได้ระบบสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยภาพที่ 3

ภาพที่ 3หน้าจอหลักระบบแนะนําการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบแนะนําเพื่อช่วยวางแผน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กําปอง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
จากภาพที่ 3 ได้แสดงหน้าจอหลักของระบบประกอบไปด้วยเมนูที่สําคัญได้แก่ แนะนําการ
ท่องเที่ยว การเตรียมตัวท่องเที่ยว แกลอรี่รูปภาพ ข้อแตกต่างระหว่างการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว
แบบปกติ และแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนั้นในส่วนของระบบนั้น
จําเป็นต้องนําเสนอข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้ศึกษาและเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจริง
กรณีที่นักท่องเที่ยวได้เลือกเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ กฎ=IF จํานวนวันในการท่องเที่ยว = 2 วัน
และ วัตถุประสงค์สําหรับการท่องเที่ยว = เพื่อศึกษาธรรมชาติและ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และ
ความต้องการด้านที่พัก=ต้องการ และ ความต้องการพิเศษ = เช่าพาหนะขึ้นดอย เข้าร่วมพิธีบายศรี
สู่ขวัญ (ชุดเล็ก) ชมการแสดงพื้นบ้าน นวดแผนไทย THEN คําแนะนําแผนการท่องเที่ยว จากเงื่อนไข
ดังกล่าว ระบบจะดําเนินการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นแผนการเดินทางที่จะแนะนําให้กับนักท่องเที่ยว
ดังภาพที่ 4
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จากภาพที่ 4 แสดงแผนการท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวเลือกไว้ นักท่องเที่ยวสามารถ
ทราบแผนการท่องเที่ยวตามความต้องการของตนเองพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่อาจจะเกิดขึ้น
และศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจริง
อภิปรายผล
ผลของงานวิจัยนี้ได้ระบบแนะนําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะแนะนําท่องเที่ยวแบบ
พื้นฐานกรณี (Case Base) โดยเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวตามแนวคิดที่ว่าผู้ใช้ชื่นชอบสิ่งที่คล้ายกัน
จะจัดให้แนะนําหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยผู้ใช้สามารถระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรมตามความสนใจ
ส่วนบุคคล จากนั้นระบบจะวางแผนการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ใช้ ตามความรู้เกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวที่
ถูกจัดเก็ บไว้โดยแยกตามวัตถุ ประสงค์ของการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ริคซี่ อัสลั น
เมอซาดะ และเวนจูรินี (2002) ริคซี่ และเวิร์ธเนอร์ (2002) รวมถึงงานของ อองเดร วิลสัน โอเว่น
และสมิท (2007) ที่ได้ออกแบบระบบวางแผนการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความสําคัญของปัจจัยต่างๆ
ต่อผู้ใช้แต่ละคน ได้แก่ความปลอดภัย สภาพอากาศ และระยะเวลาในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ยังขาดการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลมาก ใช้ระยะเวลาอันสั้นในเขตชุมชนเล็กๆ จึงไม่มีการ
ทํางานในส่วนนี้ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของปิยรัตน์ งามสนิท (2553) ที่ออกแบบระบบโดยอาศัย
Google Map API และคํานึงถึงเส้นทางและระยะทางเป็นสําคัญ
ข้อเสนอแนะการทําวิจัยในอนาคต
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการให้คําแนะนําในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถที่
จะพัฒนาต่อยอดให้ความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีออนโทโลยี (Ontology) เข้ามา
ช่วยในการจัดเก็บความรู้ให้มีการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดเป็นระบบ
บริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) เพื่อให้ผู้นําชุมชนที่มีความสนใจ
ประสงค์จะนําไปประยุกต์ใช้เป็นระบบของชุมชนของตนเอง สามารถนําระบบไปปรับใช้ในง่ายและ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
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