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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัความนิยมกีฬา กอลฟ์ ในประเทศไทยไดข้ยายวงกวา้งจากสงัคมระดบัสูง มาสู่สงัคม ระดบักลาง ส่งผลให้
มีกลุ่มลูกคา้และสมาชิก(Membership) ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะใชส้นามกอลฟ์ และตอ้งการทราบถึงรายละเอียด
ต่างๆ โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น กรีนฟี(Green Fee) , แคดด้ี(Caddy) และ โปรโมชัน่ (Promotion) ซ่ึงลูกคา้
ตอ้งใชว้ธีิการโทรศพัทติ์ดต่อ แต่การใชโ้ทรศพัทน์ั้นอาจจะโทรไม่ติด หรือสายไม่วา่ง ท าใหลู้กคา้เปล่ียนใจและ
อาจจะน าไปสู่การสูญเสียโอกาสทางการคา้ ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดน าเอาอินเตอร์เน็ตเขา้มามีส่วนช่วยในการจดัการ
ระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอลฟ์ (Tee – Time Booking) แบบ เรียลไทม ์(Real - time)  ผา่นเวบ็
แอพพลิเคชัน่ โดยใชโ้ปรแกรม ใช ้วกิส์ บุคก้ิง (WIX Booking) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมจาก
เวบ็ไซต ์wix.com ในรูปแบบภาษา HTML ซ่ึงมีคุณสมบติัในการสร้างแบบฟอร์มการจองไดดี้กวา่การเขียนโคด้
เอง วตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ 1) เพื่อศึกษาระบบการจองเวลาออกรอบ (Tee – Time Booking) ในรูปแบบ
ดั้งเดิมของสนามเบสท ์โอเช่ียน กอลฟ์ (Best Ocean Golf Club) เพื่อน าไปปรับปรุง และแกไ้ข 2) เพื่อวเิคราะห์ 
และออกแบบระบบการสร้างตารางนดัหมาย (Schedule) ระหวา่ง ลูกคา้ (Customer) และพนกังาน(Officer)  
3) เพื่อพฒันาระบบTee-Time Booking ของสนามกอลฟ์ เบสท ์โอเช่ียน ขอบเขตงานวจิยัท าการพฒันาระบบงาน
นดัหมายระหวา่ง ธุรกิจ กบั ลูกคา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป (Business to Consumer (B2C)) เพื่อจดัการตารางการนดั
หมายระหวา่งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่าย ผลงานวจิยัผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อระบบงานในระดบัมาก ทั้งน้ียงั
สามารถช่วยผูบ้ริหารพนกังานและลูกคา้ไดช่้องทางในการติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งลุล่วงสมบูรณ์ และไม่เกิดการ
ติดขดัแต่อยา่งใด  

ค าส าคัญ: ระบบจองเวลาออกรอบสนามกอลฟ์ , เรียลไทม ์, สมาชิก , กรีนฟี ,โปรโมชัน่ 

             
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปี 2561                              

(2018 SPUC National and International  conference) 

             ABSTRACT 
The current popularity of golf in Thailand has spread from the upper level to the intermediate 

social groups has resulted in clients and members who have a need to use the golf course. And 

want to know the details. The various costs, such as green fee, caddy and promotion, which is 

required for the call. But the phone call that could not be answer. Or the line is busy Customers 

may make a change and lead to a loss of commercial opportunities. Researchers have embraced 

the concept of the Internet to help manage the reserve tee times, golf course in real time web 

application functions. Using the WIX Booking which is an application that has been popular sites 

wix.com in the form of HTML, which has the ability to build a hotel be better to write the code 

yourself. The purpose of this study were 1) to study the reservation system for tee - Time 

Booking in the traditional field of Best Ocean Golf to improve and 2) to analyze. Design and 

build schedule between the customer and Officer 3) to develop Tee-Time Booking of golf Best 

Ocean scope of research to develop a dating business with clients who are consumers (Business to 

Consumer (B2C)) to schedule an appointment between those who have. parties involve Research 

users are satisfied with the system on a large scale. It also can help employees and customers, 

channels of communication have been completely restructured. And not interrupted in any way. 

KEYWORDS: Tee-Time Booking System,Real-Time,Membership,Promotion 

บทน า  
ปัจจุบนัความนิยมกีฬา กอลฟ์ ในประเทศไทยไดข้ยายวงกวา้งจากสังคมระดบัสูง มาสู่สังคม 
ระดบักลาง ส่งผลใหมี้กลุ่มลูกคา้และสมาชิก(Membership) ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะใชส้นามกอลฟ์ 
และตอ้งการทราบถึงรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น กรีนฟี(Green Fee) , แคดด้ี
(Caddy) และ โปรโมชัน่ (Promotion) ซ่ึงลูกคา้ตอ้งใชว้ธีิการโทรศพัทติ์ดต่อ แต่การใชโ้ทรศพัทน์ั้น
อาจจะโทรไม่ติด หรือสายไม่วา่ง ท าใหลู้กคา้เปล่ียนใจและอาจจะน าไปสู่การสูญเสียโอกาสทาง
การคา้ อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีลูกคา้ไดรั้บความไม่สะดวกในการใชบ้ริการและ ระบบจองใน
ปัจจุบนัไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ในแบบออนไลน์(Online)ได ้ท าใหข้ั้นตอนการท างานของ
พนกังานผูรั้บผิดชอบมีความยุง่ยากและท าใหเ้กิดความล่าชา้ แบบนอกจากจะตอ้งคอยเก็บขอ้มูล 
สมาชิก และ บุคคลทัว่ไปแลว้ ยงัตอ้งน าขอ้มูลเหล่านั้น มาจ าแนกอีก ซ่ึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ ส่งผล
ใหผู้ป้ระกอบการสูญเสียโอกาสทางการคา้ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดน าเอาอินเตอร์เน็ตเขา้มามีส่วนช่วยใน
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การจดัการระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอลฟ์ (Tee – Time Booking) แบบ เรียลไทม ์(Real - 
time)  ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยใชโ้ปรแกรม ใช ้วกิส์ บุคก้ิง (WIX Booking) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่
ท่ีไดรั้บความนิยมจากเวบ็ไซต ์wix.com ในรูปแบบภาษา HTML ซ่ึงมีคุณสมบติัในการสร้าง
แบบฟอร์มการจองไดดี้กวา่การเขียนโคด้เอง อีกทั้งยงัช่วยใหรู้ปแบบการจองเวลาออกรอบระบบ
ออนไลนมี์รูปแบบท่ีใชง้านง่ายและมีขอ้มูลระบบสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล เพื่อลดความ
ซบัซอ้น สร้างความสะดวกรวดเร็ว ทั้งการใหบ้ริการ และ การเขา้ใชง้านของลูกคา้ เพื่อสร้างโอกาส
ทางการคา้และการแข่งขนั และตอบสนองระบบงานนดัหมาย ระหวา่ง ธุรกิจ กบั ลูกคา้ท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคทัว่ไป (Business to Consumer (B2C)) อยา่งมีประสิทธิภาพ   

  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1) เพื่อศึกษาระบบการจองเวลาออกรอบ (Tee – Time Booking) ในรูปแบบดั้งเดิมของสนาม เบสท ์โอเช่ียน กอลฟ์ 
(Best Ocean Golf Club) เพื่อน าไปปรับปรุง และแกไ้ข  

2) เพื่อวิเคราะห์  และออกแบบระบบการสร้างตารางนัดหมาย  (Schedule) ระหว่าง ลูกค้า (Consumer) และ
พนกังาน (Officer)  

3. เพื่อพฒันาระบบ Tee-Time Booking ของสนามกอลฟ์ เบสท ์โอเช่ียน 

กรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

1.การพฒันาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอลฟ์ โดยใชโ้ปรแกรม วกิส์ บุคก้ิง (WIX 

Booking) โดยเป็นแนวคิดในการออกแบบระบบไอทีในองคก์รใหเ้ป็นระบบเชิงบริการ 

(Service Oriented) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวจะมีสถาปัตยกรรมแบบ Silo-Oriented 

Architecture และเป็นเคร่ืองมือท่ีหลายองคก์รนิยมใชง้านเป็นอยา่งมากจากเวบ็ไซต ์

wix.com  ถูกจดัท าข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการจอง Tee Time ของนกักอลฟ์ และเราได้

จดัท าเวบ็ไซต ์bestoceangolf.co.th โดยเวบ็ไซตน้ี์ ไดส้ร้างระบบจองและเผยแพร่ขอ้มูลในการ

ติดต่อทุกช่องทาง ไม่วา่จะเป็น ท่ีอยู ่, เบอร์โทรศพัท ์, โซเชียลเน็ตเวิร์ค ไวอ้ยา่งครบถว้น ผา่น

ระบบการท างานของ wix.com ในรูปแบบภาษา HTML (ช่ือเตม็คือ Hypertext Markup 

Language ภาษามาร์กอปัขอ้ความหลายมิติ) คือภาษามาร์กอปัออกแบบมาเพื่อใชใ้นการสร้าง

เวบ็เพจ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเรียกดูผา่นทางเวบ็เบราวเ์ซอร์ เร่ิมพฒันาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim 

Berners Lee) ส าหรับภาษา SGML ในปัจจุบนั HTML เป็นมาตรฐานหน่ึงของ ISO ซ่ึงจดัการ
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โดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบนั ทาง W3C ผลกัดนั รูปแบบของ HTML 

แบบใหม่ ท่ีเรียกวา่ XHTML ซ่ึงเป็นลกัษณะของโครงสร้าง XML แบบหน่ึงท่ีมีหลกัเกณฑใ์น

การก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกวา่ มาทดแทนใช ้HTML รุ่น 4.01 

ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัHTML ยงัคงเป็นรูปแบบไฟลอ์ยา่งหน่ึง ส าหรับ .html และ ส าหรับ .htm 

ท่ีใชใ้นระบบปฏิบติัการท่ีรองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตวัอกัษร 

ถือก าเนิดข้ึนมาจากความพยายามท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในโลกของ Internet น่ี

แหล่ะครับ ซ่ึงก็เป็น ท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้นะครับวา่ ในโลกของ Internet นั้นมนักวา้งใหญ่ไพศาล

นกั เราไม่สามารถท่ีจะรู้ไดเ้ลยวา่ ใครใชร้ะบบปฏิบติัการอะไรกนับา้ง บางคนอาจจะใช้

ระบบปฏิบติัการ Windows บนเคร่ือง PC ธรรมดา ๆ อยา่งเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย แต่นกัวจิยั

บางคนอาจจะใหร้ะบบปฏิบติัการ Unix บนเคร่ือง Mainframe ในการเช่ือมต่อเขา้สู่ Internet ก็

ได ้ซ่ึงจากความ แตกต่างกนัทั้งทางตา้น Software และ Hardware น่ีเอง ท่ีเป็นจุดก าเนิด ของ 

HTML ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีท าใหส้ามารถท าให ้ผูท่ี้ใชร้ะบบปฏิบติัการทั้งหลายแหล่ท่ีมีอยูบ่น

โลกของ Internet สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับ

หน่วยงาเป็นคนก าหนดมาตรฐาน HTML คือ W3C นะครับ ส าหรับ version ปัจจุบนัน้ีก็เป็น 

version 4.0 เขา้ไปแลว้ (วกิิพีเดีย, 2561) 

2.ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาในรปูแบบของ Web Application  
ส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ชง้านทัว่ไปจะคุน้เคยกบั Application หรอื โปรแกรมทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคลมากกว่า เช่น โปรแกรมพืน้ฐานทัว่ไปทีใ่ชต้ามส านกังาน เช่น Microsoft Office ซึง่
จ าเป็นตอ้งตดิตัง้ในคอมพวิเตอรท์ุกเครือ่งทีจ่ าเป็นตอ้งใชง้านโปรแกรม หากมผีูใ้ชง้านเป็น
จ านวนมาก กจ็ะเสยีเวลาในการตดิตัง้โปรแกรมเป็นเวลานาน  
Web Application เป็นโปรแกรมทีต่ดิตัง้บนเครือ่ง Server เพยีงเครือ่งเดยีว และใชโ้ปรแกรม 
Browser ทีต่ดิตัง้มาพรอ้มระบบปฏบิตักิารทีม่มีาดว้ยอยูแ่ลว้ท าการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกบั 
Web Server เช่น Internet explorer ท าการเชื่อมต่อเพื่อใชง้านได้ และ เนื่องจากไมจ่ าเป็นตอ้ง
ท าการตดิตัง้ client ทีเ่ครือ่งของผูใ้ช ้จงึท าใหป้ระหยดัเวลาในการตดิตัง้และเวลาทีต่อ้งการ
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมสามารถท าไดเ้ลยทีเ่ครือ่ง Server ไดใ้นทนัท ี 
(สุภชัชา ศรีชะอุ่ม, 2552) 
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3.ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการจองสนามกอลฟ์  
ระบบการจองสนามกอลฟ์ของลกูคา้ในแต่ล่ะคนกแ็ตกต่างกนั บางประเภทการจองอาจจะตอ้งมี
การมดัจ า แต่บางประเภทกไ็มจ่ าเป็นตอ้งมกีารมดัจ า อยา่งเช่นการจองสนามกอลฟ์นี้ เป็นการ
จองทีส่ามารถท าไดง้า่ยไม่จ าเป็นจะตอ้งมกีารมดัจ า แต่จะตอ้งมกีารสมคัรสมาชกิก่อนถงึจะท า
การจองไดโ้ดยมวีธิดีงัต่อไปนี้  
1. ตอ้งท าการสมคัรสมาชกิก่อน  
2. ตอ้งท าการเลอืกสนาม  
3. เลอืกช่วงเวลาทีต่อ้งการใชส้นาม  
หมายเหตุ ไมส่ามารถเลอืกสนามและช่วงเวลาทีม่บีุคคลเลอืกอยูก่่อนแลว้ นอกจากว่ามกีาร
ยกเลกิการจองนัน้ๆ ( ภูมิ เกตุค า,2558) 
  

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2538 ไดก้ล่าวถึง โมเดลอยา่งง่ายในการตดัสินใจ 
ซ้ือของผูบ้ริโภคก็ คือโมเดลความเขา้ใจ (Cognitive model) หรือ โมเดลการแกป้ญ ัหา (Problem 
solving) ผูบ้ริโภค (Consumer) และความตอ้งการดา้นจิตวิทยา หรือ อารมณ์ (Emotion man model) 
โดยโมเดลน้ีจะรวมหลายความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการบริโภค 
ซ่ึงมีส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วนคือ (1)ปัจจยัน าเขา้ (Input) (2) กระบวนการ (Process) (3) ผลลพัธ์ (Output) 
 

วรรณนิภา เกตุสมใจ,2545 ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการมาใชบ้ริการ
สนามฝึกซอ้มกอลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการมาใชบ้ริการ เพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นต่าง และใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุนส าหรับผูท่ี้สนใจ อนัเน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
 

 ศุภฤกษ์ จ่ันมณ,ี2555 ไดมี้การพฒันาสนามฟุตบอล และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูดู้แลในเร่ือง
ของการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ จดบนัทึกการจอง มาท าการจดัเก็บในระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์แทน 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

ในการด าเนินงานวิจยัและพฒันาระบบ Web Application นีไ้ด้น าแนวทางการปฏิบตัิงาน

การบริการจดัการผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบและความต้องการใช้งานระบบ

ของผู้ใช้งานวา่มี Content เป็นเป็นเชน่ไร มีแนวการท างานอยา่งไรบ้างแล้วน ามาออกแบบการ
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ท างานของระบบโดยเป็นดังแผนภาพ  Use Case ดังรูปภาพท่ี 1.1แผนภาพ Context 

Diagram ดงัรูปภาพท่ี 1.2 แผนภาพการแสดงการท างานของระบบ ดงัรูปภาพท่ี 1.3 และ

แผนภาพหน้าจอตา่งๆของระบบ ดงัรูปภาพท่ี 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 และ 1.9 

 

รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Use Case ของ Tee-Time Booking 
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รูปท่ี 1.2 แผนภาพ Context Diagram 

 
การพฒันาระบบ  
ระบบแยกส่วนประเภทงานทั้งหมดออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
การด าเนินงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแบ่งออกเป็น ส่วนของสมาชิก(Membership) และ 
ส่วนของผูดู้แล(Admin)  โดยสมาชิกจะตอ้งลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเปิดใชง้านระบบ และท าการ
จองตามแบบฟอร์มออนไลน์บนหนา้เวบ็เพจแลว้ ขอ้มูลจะถูกส่งไปท่ีเก็บฐานขอ้มูล เพื่อใหผู้ดู้แล
รับทราบและด าเนินการต่อไป 

รูปท่ี 1.3 แผนภาพแสดงการท างานของระบบ 
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กำรใช้งำนระบบหน้ำจอข้อมูลกำรจองสนำม เป็นการแสดงผลหน้าจอของข้อมูลการจอง

สนามดงัในรูปท่ี 1.4  

รูปท่ี 1.4 ภาพหนา้จอขอ้มูลการจองสนาม 
 

ในส่วนของการจองสนามนั้นช่องของสถานะจะยงัคงเป็นการ “รอยนืยนั สถานะการจอง”  ดงัใน
รูปท่ี 1.5 

รูปที ่1.5 เมนูค าส่ังทีเ่กีย่วกบัการเลือกเวลาและวนัที่เพ่ือท าการจองโดยเลือกบนปฏิทินได้เลย 
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ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งยนืยนัตวัตนในการจองสถานะจึงจะเปล่ียนเป็นดงัรูปท่ี 1.6   

 
รูปที่ 1.6 แบบฟอร์มท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกเพื่อยนืยนัตวัตนหลงัจากเลือกเวลาและวนัท่ี 

 
ผูใ้ชบ้ริการ“ยนืยนัการจองเรียบร้อย”  ดังรูปที ่1.7 

 
รูปที่ 1.7 ขอ้ความแจง้เตือนวา่การจองเสร็จส้ิน 
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หน้าจอส่วนของผู้ดูแลระบบ  
ส่วนของผูดู้แลระบบจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลการจองของลูกคา้รายละเอียดของขอ้มูลการจอง 
ในส่วนของผูดู้แลระบบนั้น สามารถมองเห็นขอ้มูลการจองและช่ือของลูกคา้ผา่นระบบ G – Mail 
ดงัรูปท่ี 1.8 
เมื่อคลิกเลือก ข้อควำมในอีเมล จะเห็นข้อมูลกำรจองของลูกค้ำ โดยจ ำแนกตำมแบบฟอร์มออนไลน์ 

 

รูปที่ 1.8 เมื่อคลิกเลือก ข้อควำมในอีเมล จะเห็นข้อมูลกำรจองของลูกค้ำ โดยจ ำแนกตำมแบบฟอร์ม 

 

ผลการวจิัย 

ตารางที ่1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอลฟ์บนเวบ็ 

ขอ้ค าถาม  SD แปลความหมาย 
1. ประโยชนข์องระบบ  4.50 1.10 มาก 
2. ความง่ายต่อการใชง้าน  4.39 1.24 มาก 
3.  ความรวดเร็วของการท างาน 4.11 1.20 มาก 
4. การบริการของพนกังานร่วมกบัระบบ  3.18 1.22 ปานกลาง 
5. เขา้ถึงช่องทางการติดต่อไดม้ากกวา่ระบบเก่า 4.30 1.12 มาก 
ระดับความคิดเห็นเฉลีย่ 4.30 1.18 มาก 
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การแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้

  5  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  ระดบัมาก 

  3  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

  2  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

  1  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 1 ไดส้รุปความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชง้านระบบจองสนามกอลฟ์เบสท์โอเช่ียน จ านวน 40 

ชุด พบวา่การแสดงความเห็นดว้ยค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.30) 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก   

(  = 4.50) ความคิดเห็นดา้นความง่ายต่อการใชง้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  (   = 4.39)  ความคิดเห็น

ดา้นความรวดเร็วของการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.11) ความคิดเห็นดา้นการบริการของ

พนกังานร่วมกบัระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง(  = 3.18) และความคิดเห็นดา้นการเขา้ถึงช่องทาง

การติดต่อไดม้ากกวา่ระบบเก่าโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.30)  

 

อภิปรายผล 

จากงานวจิยัช้ินน้ีพบวา่การพฒันาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอลฟ์บนเวบ็ เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์โดยวดัจากการสอบถามจากลูกคา้ท่ีสนามกอลฟ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมาจาก

การจองผา่นระบบ จากค่าเฉล่ียความพึงพอใจ(ตารางท่ี 1) พบวา่ มีความพึ่งพอใจปานกลางถึงมาก

ท่ีสุด (X) ซ่ึงมากจากผลการท าแบบสอบถามความพึ่งพอใจของผูใ้ชง้านระบบ จากแบบสอบถามน้ี

จะช่วยใหผู้จ้ดังานสามารถวดัความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านในคร้ังน้ีไดแ้ละสามารถน าไปเป็นขอ้มูล

สถิติในการพฒันาระบบเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 
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ขอ้เสนอแนะ 
แนวทางในการพฒันาระบบจองสนามกอลฟ์นั้น ในส่วนของสมาชิกตอ้งมีการระบุตวัตนมากกวา่ท่ี
ระบบตอนน้ีเป็นอยู ่กล่าวคือ ในขั้นตอนการสมคัรจ าเป็นตอ้งมีการใชห้มายเลขบตัรในการสมคัร
สมาชิก เพื่อท่ีจะไดง่้ายต่อการตรวจตวัและง่ายต่อการตรวจสอบการจอง และยงัสามารถป้องกนัการ
กลัน่แกลง้ของผูไ้ม่ประสงคดี์ท่ีจะเขา้มาป่วนระบบการจองสนามกอลฟ์ โดยป้องกนัโดยการ
ตรวจสอบวา่มีบุคคลใดท่ีเขา้มากลัน่แกลง้ แลว้ท าการบล็อกบุคคลนั้นออกจากระบบ 
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