
คู่มือ

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน

อย่างมีส่วนร่วม

ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย

โครงการวิจัย ต่อยอด ขยายผลสู่การใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี

ตามโจทย์ปัญหาของจังหวัด/ภูมิภาค โดยเครือข่ายวิจยัภูมิภาค ประจ าปี 2563 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

คู่มือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
  

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2564 
  

ที่ปรึกษาโครงการ คณะเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ 
ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวตักรรมชุมชน 

  

คณะผู้จัดทำ ดร. ขจรอรรถพณ พงศ์วิริทธิ์ธร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคนิคการแพทย์ นพดล พันธุ์พานิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชวลิต หงส์เลิศสกุล 
อาจารย์ ดร. ศิกาญจน์มณี ไซเออร์ส 
อาจารย์ ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร 
อาจารย์ ดร. สาลินี ชัยวัฒนพร 
อาจารย์ วลัยลักษณ์ พันธุรี 
อาจารย์ บัวพรรณ คำเฉลา    
อาจารย์ กิตต์กวินเดชน์  วงศ์หมั่น   
อาจารย์ ศศิวรรณ ส่งต่าย 
อาจารย์ สุภาภรณ์ บุญทองเถิง 
อาจารย์ วาทินี พรมทอง 
นายเอ็มมาร์นูแอล  ตาดิ 

  

ผูอ้อกแบบระบบ นายโชคชัย  คำตา 
  

สนับสนุนโดย ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการวิจัย ต่อยอด ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ตามโจทยป์ัญหาของจังหวัด/ภูมิภาค โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

คำนำ 
 

 ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใหทุ้นอุดหนุนการทำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย ต่อยอด ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ตามโจทย์ปัญหาของจังหวัด/ภูมิภาค โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปี 
2563 ให้กับคณะผู้วิจัย โดยผ่านวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ให้ดำเนินการโครงการ “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดแบบบูรณาการและการจัดการการตลาดดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเพิ่มมูลค่าขีดความสามารถการแข่งขัน
อย่างสมดุล : บ้านห้วยน้ำนัก อำเภอพบพระ จังหวัดตาก” เพื่อจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการและการจัดการการตลาดดิจิทัล เพื่อ
ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการท่องเที ่ยวชุมชน เพื่อนำแสดงบนเว็บไซต์  เพื ่อให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวในการตัดสินใจวางแผน การ
จัดการการการตลาด การดำเนินการธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพ่ือ
การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น และเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ให้เกิดความ
มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ระดับจุลภาคและมหาภาคต่อไป 
 ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ 
โอภาสพัฒนกิจ ประธานคณะเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ รวมถึงคณะกรรมการ
คณะเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง 
วิสาหกิจชุมชนบ้านเพราะช้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่องเที่ยวบ้านพอเพียงและบ้าน
เพราะช้าง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที ่ เข ้าร ่วมโครงการ ทำให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างสมบูรณ์ 
     

   คณะผู้จัดทำ 
 
 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  

 

วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

สารบัญ 

หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ตอนที่ 1  คู่มือนักท่องเที่ยว (ลูกค้า) 

การใช้ระบบสารสารเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของ 1 
นักท่องเที่ยว (ลูกค้า) 

ตอนที่ 2  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวชุมชน 
การใช้ระบบสารสารเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของ 25 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวชุมชน  

ตอนที่ 3  คู่มือสำหรับคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวหรือ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

การใช้ระบบสารสารเทศเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของ 30 
คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว 



ตอนที่ 1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม: ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว 
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการท่องเที ่ยว
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว  เป็นระบบการใช้งานที่
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถจะเข้าไปเลือกใช้บริการ โดยมีรายละเอียด
ข้อมูลของรูปแบบการท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ ระบุวันท่องเที่ยว ราย
ละเอียการจอง การวางเงินมัดจำ การติดต่อสอบถาม รวมถึงรายงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวรายนั้น ๆ รวมถึงการทราบ
การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที ่ยวชุมชนผ่านดิจิทัลที ่เกี ่ยวข้อง ซึ่ง
สามารถแสดงคู่มือได้ดังนี้ 

 
คู่มือการใช้งาน Website smepil.com/pch 

สำหรับลูกค้าและผู้ท่ีสนใจ 
สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้ดังนี้ 
การเข้าสู่เว็บไซต์ 

 1. URL website    
2. จะปรากฏหนาจอเว็บไซต์ ดังภาพที่ 1.1 



2 

 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงจะปรากฏหนาจอเว็บไซต์ 
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3. แถบเมนู ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ BANPRORCHANG, เกี่ยวกับเรา, 
แหล่งเรียนรู้, กิจกรรมการท่องเที่ยว, ผลิตภัณฑ์, แผนที่การท่องเที่ยว, 
ปฏิทินวงปี, Facebook และประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 1.2  

 
ภาพที่ 1.2 แสดงจะปรากฏหนาจอแถบเมนู  

4. แถบเมนู BANPRORCHANG คือปุ่มเมนูนี้จะเป็นลิงค์พาลูกค้า
หรือผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์กลับมาหน้าหลักเสมอ 
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5. แถบเมนู เกี่ยวกับเรา จะเป็นหน้าเว็บไซต์ ที่บอกถึงประวัติ
ความเป็นมาของบ้านเพาะช้าง ประกอบด้วยคลิปวิดีโอแนะนำ รูปภาพ
ประกอบพร้อมคำบรรยายรวมไปถึงรหัสคิวอาร์ โดยผู้เยี ่ยมชมสามารถ
สแกน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ภาพที่ 1.3 

 
ภาพที่ 1.3 แถบเมนู เกี่ยวกับเรา จะเป็นหน้าเว็บไซต์  

ที่บอกถึงประวัติความเป็นมาคลปิวิดีโอแนะนำ 
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6. แถบเมนู แหล่งเรียนรู้ จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่อธิบายแหล่งเรียนรู้
ฐานกิจกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านพอเพียง มีวิดีโออธิบาย
เรื่องราวต่างๆ รูปภาพประกอบพร้อมคำอธิบายรูปภาพประกอบพร้อมคำ
บรรยายรวมไปถึงรหัสคิวอาร์ โดยผู้เยี่ยมชมสามารถสแกน เพื่อดูข้อมูล
เพ่ิมเติมได ้ดังภาพที่ 1.4 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงแถบเมนู แหล่งเรียนรู้ จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่อธิบายแหล่งเรยีนรู้  

ฐานกิจกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านพอเพียง มีวิดีโอ 
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7. แถบเมนู กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ทางบ้านเพาะ
ช้าง และบ้านพอเพียงเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้วิถีชุมชน โดยมี ห้องพัก, 
โปรแกรมการท่องเที่ยว, กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผู้ที่
สนใจเลือกจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ดังภาพที่ 1.5 

 
ภาพที่ 1.5 แสดงแถบเมนู กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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8. แถบเมนู ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผู้ที่สนใจเลือกจองล่วงหน้าผ่าน
เว็บไซต์ของเรา ดังภาพที่ 1.6 

 
ภาพที่ 1.6 แสดงแถบเมนู ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
9. แถบเมนู แผนที่ท่องเที่ยว เป็นหน้าเว็บไซต์ที่บอกถึงแผนที่

สถานที่ท่องเที ่ยว ทั้งบ้านพอเพียงและบ้านเพาะช้าง ว่ามีสถานที ่ไหน
น่าสนใจเพื ่อเป็นแนวทางการท่องเที ่ยวให้แก่ผู ้ท ี ่สนใจ พร้อมเสนอ          
กิจกรรมารท่องเที ่ยว และโปรแกรมการท่องเที ่ยวให้กับลูกค้าอีกด้วย              
ดังภาพที่ 1.7  
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ภาพที่ 1.7 แสดงแถบเมนู แผนที่ท่องเที่ยว 
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10. แถบเมนู ปฏิทินวงปี เป็นหน้าเว็บไซต์ที่บอกถึงช่วงเวลาที่น่าสนใจ
ของกินกรรมต่างๆ รวมไปถึงเทศกาลของชนเผ่าปากะยอ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่
สนใจวางแผนการเดินทาง วันเวลา มาชมกิจกรรมต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมเสนอ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับลูกค้า ดังภาพที่ 1.8 

 
ภาพที่ 1.8 แสดงแถบเมนู ปฏิทนิวงป ี
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11.  แถบเมนู Facebook เป็นหน้าเว ็บไซต์ที ่บอกข้อมูลเพจ
เฟสบุ๊ค ของทั้งบ้านเพาะช้างและบ้านพอเพียง ดังภาพที่ 1.9 

 

 
 

ภาพที่ 1.9 แสดงแถบเมนู ปฏิทินวงปี 
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12. แถบเมนู ประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าเว็บไซต์ที่จะประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางบ้านเพาะช้างและบ้านพอเพียง ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
ดังภาพที่ 1.10 

 

 
 

ภาพที่ 1.10 แสดงแถบเมนู ประชาสัมพันธ์ 
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13. ขั้นตอนการจอง ห้องพัก โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยเข้าที่แถบเมนู กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ดังภาพที่ 1.11 

 

ภาพที่ 1.11 แสดงขั้นตอนการจอง 
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14. ห้องพัก เมื่อคลิกคำว่า BOOK NOW จะพาลูกค้าเข้ามาหน้า
ห้องพัก ลูกค้าสามารถเลือกวันที่เข้าพัก วันที่ต้องการออก จำนวนผู้เข้าพัก 
แล้วคลิก Search ได้เลย เว็บไซต์จะแสดงห้องพักพร้อมราคาหากลูกค้า
สนใจสามารถคลิก BOOK NOW ได ้เลย ห ้องพักจะได ้อย ู ่ ในตะกร้า
เรียบร้อย ดังภาพที่ 1.12 

 
ภาพที่ 1.12 แสดงห้องพัก 

 



14 

15. โปรแกรมการท่องเที่ยว เมื่อคลิกคำว่า BOOK NOW จะพาลูกค้า
เข้ามาหน้าโปรแกรมการท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการ จำนวน
ลูกค้า แล้วคลิก Search ได้เลย เว็บไซต์จะแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวพร้อม
ราคา หากลูกค้าสนใจสามารถคลิก BOOK NOW ได้เลย โปรแกรมการท่องเที่ยว
จะได้อยู่ในตะกร้าเรียบร้อย ดังภาพที่ 1.13 

 
ภาพที่ 1.13 โปรแกรมการท่องเที่ยว 
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16. กิจกรรมการท่องเที่ยว เมื่อคลิกคำว่า BOOK NOW จะพาลูกค้า
เข้ามาหน้าโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบแยกย่อยหากลูกค้า ต้องการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวแค่บางส่วนลูกค้าสามารถเลือกจัดกิจกรรมได้ตามต้องการ 
พร้อมบอกราคา ลูกค้าสามารถ BOOK NOW เพื่อเก็บกิจกรรมการท่องเที่ยวใส่
ตะกร้าได้เลย ดังภาพที่ 1.14 

 
ภาพที่ 1.14 กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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17. ผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อคลิกคำว่า BUY NOW จะพาลูกค้าเข้ามา
หน้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมราคา ลูกค้า
สามารถ BUY NOW  ได้เลย หากลูกค้าสนใจสามารถคลิก BUY NOW ได้เลย 
ผลิตภัณฑ์จะได้อยู่ในตะกร้าเรียบร้อย ดังภาพที่ 1.15 

 
ภาพที่ 1.15 แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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18. หากลูกค้าได้หยิบสินค้าต่าง ๆ ใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์จะ
แสดง ปุ่มตะกร้าบนแถบเมนูด้านบนขวาพร้อมจำนวนสินค้า                 เมื่อ
ลูกค้าคลิกตะกร้าสินค้า จะแสดงสินค้า จำนวน ราคารวม  ลูกค้าสามารถ ลบ
สินค้าออกได้หากเปลี่ยนใจโดยใช้ปุ ่มกากบาทด้านขวามือของตารางแสดง
รายละเอ ียด หากล ูกค ้าย ืนยันสินค้าเว ็บไซต์จะพาลูกค้าไปหน้าถัดไป               
ดังภาพที่ 1.16  

 
ภาพที่ 1.16 แสดงลูกค้าได้หยบิสินค้าตา่ง ๆ  

ใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเว็บไซตจ์ะแสดง 
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19. เป็นการกรอกข้อมูลการจองของลูกค้า ประกอบไปด้วย           
ชื่อ-สกุล,เบอร์โทรศัพท์,อีเมล และท่ีอยู่ แล้วคลิกถัดไป ดังภาพที่ 1.17  

 
ภาพที่ 1.17 แสดงการกรอกข้อมูลการจองของลูกค้า 
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20. สรุปรายละเอียดการจองห้องพัก โปรแกรมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้า พร้อมราคา ข้อมูลลูกค้า สามารถกลับไป
แก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกแก้ไขข้อมูลลูกค้า หรือ บันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 1.18   

 
ดังภาพที่ 1.18 สรุปรายละเอียดการจองห้องพัก โปรแกรมการท่องเที่ยว 

กิจกรรมท่องเที่ยวและสินค้า 
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21. หากลูกค้าบันทึกข ้อมูล เว ็บไซต์จะพามาหน้าขอบคุณ 
หลังจากนี้ลูกค้าต้องกลับไปเช็คอีเมลที่กรอกข้อมูลลูกค้า ดังภาพที่ 1.19 

 
ภาพที่ 1.19 แสดงลูกค้าบันทึกข้อมูล เว็บไซต์ 
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22. ตัวอย่างอีเมลยืนยันการจอง พร้อมกำหนดชำระเงิน ภายใน 3 
วันหากเกินกำหนด การจองจะถูกยกเลิก เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณา
ยืนยันการชำระเงินผ่านลิงคท์ี่แนบมากับอีเมลด้วยนะครับ ดังภาพที่ 1.20 

 
 

ภาพที่ 1.20 ตัวอย่างอีเมลยืนยันการจอง 
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23. ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ยืนยันการชำระเงิน ลูกค้า กรอกวันที่ 
เวลาที่โอน สลิปการโอน ธนาคารที่โอน และจำนวนเงินที่โอน เมื่อยืนยัน
เรียบร้อย กรุณารออีเมลตอบกลับยืนยันการชำระเงิน ดังภาพที่ 1.21 

 
ภาพที่ 1.21 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ยืนยันการชำระเงิน ลูกค้า 
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24. ตัวอย่างอีเมลยืนยันการชำระเงิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
สามารถนำใบเสร็จรับเงินมายืนยันในวันเข้ามาใช้บริการได้เลยครับ            
ดังภาพที่ 1.22 

 
ภาพที่ 1.22 แสดงตัวอย่างอีเมลยืนยันการชำระเงิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
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25. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน เมื่อลูกค้าคลิกตรง ใบเสร็จรับเงินจาก
อีเมล ดังภาพที่ 1.23 

 
ภาพที่ 1.23 แสดงตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
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ตอนที่ 2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม: เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวชุมชน 
 ระบบระบบสารสนเทศการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวชุมชน จะเป็นระบบปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ แถบ
เมนู ขายหน้าร้าน หน้าเพิ ่มข้อมูลลูกค้า และเลือกห้องพัก โปรแกรม
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมรับชำระเงิน 
ตรวจสอบสลิปการโอนเงินได้จากช่องตารางสลิปเงิน และเข้าไปจัดการ
ข้อมูลได ้ซึ่งสามารถดูระบบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวชุมชนได้ดังนี ้

คู่มือการใช้งาน Website smepil.com/pch/admin 

สำหรับเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวชุมชน 
การเข้าสู่เว็บไซต์ 

1.  URL website    
2 .  จะปรากฏหน าจอเว ็บไซต์  ให ้กรอก Username และ 

Password แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงหน้าจอหนาจอเว็บไซต์ 
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3. แถบเมนูด้านบน ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ ขายหน้าร้าน และ
ออกจากระบบ ดังภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงแถบเมนูด้านบน 

4. แถบเมนู ขายหน้าร้าน คือการขายหน้าร้าน เช่นการขาย
ห้องพัก โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยการเพ่ิมข้อมูลลูกค้า ดังภาพที่ 2.3 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงแถบเมนู ขายหน้าร้าน 
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5. เว็บไซต์จะพามาหน้าเพิ ่มข้อมูลลูกค้า และเลือกห้องพัก 
โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมรับ
ชำระเงิน ดังภาพที ่2.4  

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลลูกค้า และเลือกห้องพัก โปรแกรม
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมรับชำระเงิน 
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6. แถบเมนู ออกจากระบบ หากต้องการออกจากระบบพนักงาน
สามารถคลิก ออกจากระบบเพ่ือกลับไปสู่หน้าเว็บหลักได้ ดังภาพที่ 2.5 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงแถบเมนู ออกจากระบบ 
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7. แถบเมนูด้านซ้าย ประกอบด้วย หน้าหลัก ประขาสัมพันธ์    
การจอง โดยแถบหน้าหลัก ดังภาพที่ 2.6 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงแถบเมนูด้านซ้าย 

 

  8. แถบเมนู การจอง คือข้อมูลการจองของลูกค้าที่มีการจองผ่าน
หน้าเว็บไซต์เข้ามาก่อน มีการบอกสถานะการจอง ค้นหาตามสถานการณ์
จองได้ สามารถดูสลิปการโอนเงินได้จากช่องตารางสลิปเงิน และเข้าไป
จัดการข้อมูลไดด้ังภาพที่ 2.7 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงแถบเมนู การจองลิปการโอนเงิน และเข้าไปจัดการข้อมูล 
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ตอนที่ 3 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
มีส ่วนร่วม : คณะกรรมการบริหารการท่องเที ่ยวหรือผู ้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 
 ระบบสารสนเทศการจัดการท่องเที ่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: 
คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นระบบ
การปฏิบัติการเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน ตั้งค่าราคาห้องพัก ตั้งค่าระบบ 
เพิ ่มข้อมูลลูกค้า และเลือกห้องพัก โปรแกรมท่องเที ่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมรับชำระเงิน ตั้งราคาห้องพักชุมชน
ไหน เลือกชุมชนของห้องพัก การระบุราคาห้องพัก การระบุทั้งเดือน หรือ
ว่าต้องการแก้ไขราคาบางวัน ตารางราคา รวมถึงระบบการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสามารถดูระบบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่การ
ท่องเที่ยวชุมชนได้ดังนี้ 
 

คู่มือการใช้งาน Website smepil.com/pch/admin 

คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

การเข้าสู่เว็บไซต์ 

1. URL website    
2. จะปรากฏหนาจอเว็บไซต์ ให้กรอก Username และ 

Password แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 แสดงหนาจอเว็บไซต์ 

3. แถบเมนูด้านบน ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ ขายหน้าร้าน ตั้ง
ค่าราคาห้องพัก ตั้งค่าระบบ และออกจากระบบ ดังภาพที่ 3.2 

ภาพที่ 3.2 แสดงแถบเมนูด้านบน 
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4. แถบเมนู ขายหน้าร้าน คือการขายหน้าร้าน เช่นการขาย
ห้องพัก โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยการเพ่ิมข้อมูลลูกค้า ดังภาพที่ 3.3 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 แสดงแถบเมนูด้านบน 
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5. เว็บไซต์จะพามาหน้าเพ่ิมข้อมูลลูกค้า และเลือกห้องพัก 
โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมรับ
ชำระเงิน ดังภาพที่ 3.4 

 
 

ภาพที่ 3.4 แสดงเว็บไซต์จะพามาหน้าเพิ่มข้อมูลลูกค้า และเลือกห้องพัก 
โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

พร้อมรับชำระเงิน 
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6. แถบเมนู ตั้งค่าราคาห้องพัก จะมีให้เลือกว่าต้องการตั้งราคา
ห้องพักชุมชนไหน ดังภาพที่ 3.5 

 
ภาพที่ 3.5 แสดงแถบเมนู ตั้งค่าราคาห้องพัก 

7. เมื่อเลือกชุมชนแล้วจะแสดงห้องพัก โดยจะแสดงห้องพักที่มี            
ดังภาพที่ 3.6 

 
ภาพที่ 3.6 แสดงห้องพัก 
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8. สามารถเลือกเดือน ปีที่ต้องการระบุราคาห้องพัก หากต้องการ
ระบุท้ังเดือนเจ้าของกิจการสามารถกรอกราคาได้ที่ช่อง ราคาห้องพักได้เลย 
หรือว่าต้องการแก้ไขราคาบางวันเจ้าของสามารถคลิกวันที ่ต้องการใน
ตารางราคาได้เลย ดังภาพที่ 3.7 

 
 

ภาพที่ 3.7 แสดงเลือกการเดือน ปีที่ต้องการระบุราคาห้องพัก 
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9. แถบเมนู ออกจากระบบ หากต้องการออกจากระบบเจ้าของกิจการ
สามารถคลิก ออกจากระบบเพื่อกลับไปสู่หน้าเว็บหลักได้ ดังภาพที่ 3.8 

 
ภาพที่ 3.8 แสดงแถบเมนู ออกจากระบบ 
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 10. แถบเมนูด้านซ้าย ประกอบด้วย หน้าหลัก ประขาสัมพันธ์ 
พนักงาน การจอง การเงิน รายงาน  ตั ้งค่าระบบ โดยแถบหน้าหลัก              
ดังภาพที่ 3.9 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 แสดงแถบเมนูด้านซ้าย โดยแสดงเมนู หน้าหลัก ประขาสัมพันธ์  
พนักงาน การจอง การเงิน รายงาน  ตั้งค่าระบบ 
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11. แถบเมนู ประชาสัมพันธ์เป็นการเพ่ิมข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ บนหน้าเว็บไซต์ โดยเจ้าของกิจการสามารถและเพ่ิมข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 3.10- ภาพที่ 3.11  

 
ภาพที่ 3.10 แถบเมนู ประชาสัมพันธ์ 

 

 
ภาพที่ 3.11 แสดงแถบเมนู การเพิ่มประชาสัมพันธ์ 
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12. แถบเมนู พนักงาน เป็นการเพิ่มผู้ใช้งานระบบหลังบ้านของ
เว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงาน จากปุ่มและเพิ่มสมาชิก ดังภาพที่ 
3.12 – ภาพที่ 3.13 

 
ภาพที่ 3.12 แสดงแถบเมนู พนักงาน 

 
ภาพที่ 3.13 แสดงการเพ่ิมข้อมูลพนักงาน จากปุ่มและเพ่ิมสมาชิก 



40 

13.  แถบเมนู การจอง คือข้อมูลการจองของลูกค้าที่มีการจองผ่านหน้า
เว็บไซต์เข้ามาก่อน มีการบอกสถานะการจอง ค้นหาตามสถานการณ์จอง
ได ้ดังภาพที่ 3.14 
 

 
 

ภาพที่ 3.14 แสดงแถบเมนู การจอง 
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14. สามารถดูสลิปการโอนเงินได้จากช่องตารางสลิปเงิน และเข้า
ไปจัดการข้อมูล ดังภาพที่ 3.15 

 
 

ภาพที่ 3.15 แสดงสลิปการโอนเงินได้จากช่องตารางสลิปเงิน 
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15. หากต้องการใบเสร็จสามารถคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ ดังภาพที่ 3.16  

 
ภาพที่ 3.16 แสดงใบเสร็จ 

16. แถบเมนู การเงิน ประกอบไปด้วยการบันทึกรายได้อ่ืน ๆ และ
ส่วนของค่าใช้จ่าย ดังภาพที่ 3.17 

 
ภาพที่ 3.17 แสดงแถบเมนู การเงิน 
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17. รายได้ เป็นการบันทึกรายได้อ่ืนๆ โดยสามารถและเพ่ิมบันทึก
รายได้อ่ืน ๆ ดังภาพที่ 3.18 

 
ภาพที่ 3.18 แสดงการบันทึกรายได้อ่ืนๆ 

 
          18. ค่าใช้จ่าย เป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายโดยและการเพิ่มบันทึก
ค่าใช้จ่าย  ดังภาพที่ 3.19 

 

 
 

ภาพที่ 3.19 แสดงการบันทึกค่าใช้จ่าย 
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19. รายงาน เป็นการออกรายงาน เพื่อดูการดำเนินกิจการ โดย
สามารถออกรายงานได้ ดังนี้ รายงานสรุปรายได้ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย 
รายงานสรุปผลประกอบการ รายงานการจอง รายงานการยกเลิกการจอง 
รายงานการขายสินค้า รายงานการขายPackage รายงานการขายห้องพัก 
โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้ เช่น 1 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ               
1 ปี เป็นต้น ดังภาพที่ 3.20 - ภาพที่ 3.21 

  
ภาพที่ 3.20 แสดงการออกรายงาน 

 

 
ภาพที่ 3.21 แสดงการออกรายงาน 
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20. ตั้งค่าระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลชุมชน ข้อมูลห้องพัก ข้อมูล
กิจกรรม ข้อมูลแพคเกจ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลธนาคาร วิดีโอแหล่งเรียนรู้           
ดังภาพที่ 3.22 

 
ภาพที่ 3.22 แสดงตั้งค่าระบบ 

21. ข้อมูลชุมชน ในที่นี้ คือ บ้านบ้านเพาะช้าง และบ้านพอเพียง 
สามารถจัดการข้อม ูลทั ่วไปได ้ท ี ่หน ้าเว ็บไซต์นี้  ดังภาพที ่  3.23 –              
ภาพที่ 3.2 

 
ภาพที่ 3.23 แสดงข้อมูลชุมชน 
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ภาพที่ 3.24 แสดงข้อมูลชุมชน 
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22. ข้อมูลห้องพัก เป็นการจัดการข้อมูลห้องพัก โดยจะแยกเมนู
ตามชุมชน ดังภาพที่ 3.25 

 
ภาพที่ 3.25 แสดงข้อมูลห้องพัก 

 
23. สามารถเพิ ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องพักได้จากหน้าเว็บนี้              

ดังภาพที่ 3.26 

 

ภาพที่ 3.26 แสดงการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องพัก 
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24.ข้อมูลกิจกรรม เป็นการจัดการข้อมูลกิจกรรม โดยจะแยกเมนู
ตามชุมชน ดังภาพที่ 3.27 

 
ภาพที่ 3.27 แสดงข้อมูลกิจกรรม 

 
25. สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลกิจกรรมได้ ดังภาพที่ 3.28 
 

 

ภาพที่ 3.28 แสดงการเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลกิจกรรม 
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26. ข้อมูลแพคเกจ คือการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว สามารถ
จัดการท่องเที่ยวได้ ดังภาพที่ 3.29 

 

ภาพที่ 3.29 ข้อมูลแพคเกจและการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 
 

27. ข้อมูลสินค้า คือข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ดังภาพที่  3.30 

 
ภาพที่ 3.30 แสดงข้อมูลสินค้า 
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28. สามารถแก้ไขข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ ดังภาพที่ 3.31 

 
ภาพที่ 3.31 แสดงการแก้ไขข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยว 
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29. ข้อมูลธนาคาร คือข้อมูลธนาคารที่ต้องการให้ลูกค้าโอนเงิน
การจากต ่างๆ เจ ้าของก ิจการสามารถจ ัดการข ้อม ูลธนาคารได้                  
ดังภาพที่ 3.32 

 
ภาพที่ 3.32 แสดงข้อมูลธนาคาร 

 

30. แหล่งเรียนรู ้ คือวิดีโอ แหล่งเรียนรู้ฐานกิจกรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพอเพียง ดังภาพที่ 3.33 

 
ภาพที่ 3.33 แสดงแหล่งเรียนรู้ 






