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บทคัดย่อ 

 การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์และประเมินผลการใช้สื่อของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ 
ความตระหนักและความพึงพอใจจากการใช้สื่อ และเปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ
นักท่องเที่ยวจํานวน 400 คน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการท่องเท่ียว จํานวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 
แบบประเมินคุณภาพสื่อและแบบประเมินผลการใช้สื่อ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างและพัฒนาส่ือรูปแบบ C4DE ประกอบด้วย
การใช้หลักการมีจิตสํานึก (conscious mind) ใช้กระบวนการ 4 ข้ันตอนคือ การหาข้อมูล (data) การจัดทําโครงร่าง (drafting) 
การปฏิบัติการพัฒนาสื่อ (do) และการเผยแพร่ (dissemination) และใช้วิธีการประเมิน (evaluate) ผลการประเมินการใช้   
สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเท่ียว
ประเภทเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และสัญชาติท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 

 The objectives of the research on construction and development model of tourism website 
media for environmental conservation were to create, develop and evaluate the results of applying 
tourism website in Sukhothai Historical Park. The sample groups included 2 groups: 1) 400 tourists who 
visited Sukhothai Historical Park 2) 50 tourism students of Sukhothai Vocational College. The research 
tools were evaluation forms of media quality and media evaluation form on satisfaction, knowledge and 
awareness toward the value of tourist attractions and environmental conservation. The results of the research 
revealed that construct and development of tourism website media were provided in C4DE including, 
conscious mind, data, drafting, do, dissemination and evaluation to complete website media. The results of 
applying media revealed that the satisfaction of the tourists with the tourism website media is at a high 
level. The tourists with different genders, educational levels, occupations and races had no different 
satisfaction and the media enabled the tourists to learn about tourist attractions and environmental 
conservation was in excellent level and the awareness was in high level. 
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บทนํา 

สถานการณ์และปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ัวทุกมุมโลกในปัจจุบัน นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยรวม ทําให้มนุษย์หันมาให้ความสนใจในเรื่องของส่ิงแวดล้อมมากข้ึน [1] สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม เกิดจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมมีสภาพเสื่อมโทรมจากสาเหตุจากภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์
ขาดการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตจํากัด 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อความย่ังยืนของการท่องเที่ยวใน          
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งและนับว่าทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญท่ีดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว และส่งผล
ให้การท่องเท่ียวเกิดการขยายตัว แต่ทรัพยากรการท่องเท่ียวก็เสื่อมโทรมได้ หากไม่มีการดูแลรักษาท่ีดีพอ การดูแลรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีสภาพสมบูรณ์และคงอยู่ยาวนาน เป็นเสมือนการรักษาอารยธรรมและความรุ่งเรืองของชาติเอาไว้    
จึงจําเป็นต้องอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป [2] การพัฒนาการบริการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องสอดคล้อง
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม [3] ผลกระทบของ       
การท่องเท่ียวต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและปัญหามลภาวะ สภาพแหล่งท่องเท่ียวสกปรกมี
ขยะ องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ การสูญพันธ์ุของพืชและ
สัตว์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติถูกรบกวนการดํารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศและการเพิ่มข้ึนของเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะ เกิดความแออัดคับคั่งเนื่องจากจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวทําให้ความประทับใจในสถานท่ีท่องเที่ยวลดลง 

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากการท่องเที่ยวประเภทอ่ืน คือ มิใช่เพียงแค่ชมความงามด้าน
สถาปัตยกรรมหรือความใหญ่โตของส่ิงปลูกสร้างเท่านั้น นักท่องเที่ยวควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีนั้น ๆ โดยทราบถึงประวัติ
ท่ีมาและความสําคัญ จะได้ทําความเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมของชาติมากย่ิงข้ึนรวมท้ังเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมนั้น ทําให้ต้องการอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีจะศึกษาเร่ืองราว
ในอดีตท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีสถานท่ีสําคัญ ๆ จํานวนมาก เป็นเร่ืองยากท่ีนักท่องเที่ยวจะสามารถทําได้ใน
ระยะเวลาอันสั้นนอกจากจะมีคู่มือประกอบการท่องเท่ียวเพ่ือสะดวกในการค้นคว้าและช่วยแนะนําให้ความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้
เย่ียมชมได้รับประโยชน์มากข้ึน แต่แม้ว่าจะมีสื่อหลายชนิดท่ีสร้างข้ึนเพ่ือแนะนําเร่ืองการท่องเที่ยวอยู่บ้าง แต่บางกรณีอาจ
ขาดสาระเรื่องการแนะนําวิธีการท่องเท่ียวอย่างถูกต้อง รวมท้ังการท่องเท่ียวอย่างอนุรักษ์เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ทราบจาก
การศึกษางานวิจัยของจิรภัทธ บุญรักษา [4] และสอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ คงถนอมธรรม [5] ท่ีกล่าวว่า ในภาพรวม
นักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทําแผนท่ีให้นักท่องเที่ยว ป้ายชื่อจุดท่องเที่ยวให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกของ
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ อภิรัตน์ ดํารงศักด์ิ [6] ได้ระบุว่า ปัญหาของการจัดการท่องเที่ยว คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์หนึ่งท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมดประมาณ 70 ตารางกิโลกเมตร ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งท่ีวัฒนธรรม  
เจริญงอกงามสูงสุดยุคหนึ่ง มีโบราณสถานท้ังสิ้น 126 แห่ง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้ประกาศเป็นมรดกโลกอันดับที่ 574 เมื่อปี พ.ศ.2519 [7] แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผลกระทบที่เกิดจาก            
การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย คือ มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถาน รวมถึงการซ้ือท่ีดินใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีโบราณสถานจากกลุ่มนายทุน เพ่ือจัดทํา
เป็นบ้านพักหรือรีสอร์ทให้บริการกับนักท่องเที่ยว การจัดระเบียบการสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้พ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ท่ีกระทบต่อภูมิทัศน์ซ่ึงมีการกําหนดความสูงและการก่อสร้างท่ีให้สอดคล้องกับสภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกันการทําลายความงาม
ของโบราณสถาน นอกจากนี้จากแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตําบลเมืองเก่าในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร พบว่า ในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยยังขาดระบบการจัดการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวและขาดความน่าเชื่อถือของสื่อประชาสัมพันธ์ [8] 

จากการสํารวจความคิดเห็นเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ี   
ท่ีเกี่ยวข้องในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย [9] พบว่า ไม่มีสื่อหรือคู่มือท่ีบอกรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และ
ควรมีเอกสารอธิบายข้อมูลและแผนท่ีประกอบเพื่อให้ทราบประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของถนอมนวล สีหะกุลัง และสุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี [10] ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางนํ้าฝั่งธนบุรีได้มีข้อเสนอแนะว่า นักท่องเท่ียวมีความต้องการให้มีคู่มือท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ด้วย ซ่ึงในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหนึ่งท่ีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที จึงมีเว็บไซต์
การท่องเที่ยวตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีมักจะเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลข่าวสารก่อนการเดินทาง [11] 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าควรมีการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างไร เพ่ือให้ได้สื่อการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในการให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ เส้นทาง
การท่องเที่ยวและข้อมูลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้ศึกษา
และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองซ่ึงจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสํานึกให้เห็นคุณค่าแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวให้กว้างขวางต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเวบ็ไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
2. เพ่ือประเมินผลการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ความตระหนักและความพึงพอใจจากการใช้สื่อและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

  1. คุณภาพของส่ือการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นไปตาม
เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของสื่อ 85/85  
  2. นักท่องเท่ียวมีความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ในระดับมาก  
  3. นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา (research and development: R & D) [12] มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย ข้ันการสร้างได้จัดทําโครงร่างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน แล้วนํามาปรับปรุง
และจัดทําเป็นสื่อประเภทเว็บไซต์โดยจัดประชุมปฏิบัติการร่วมกันของครูจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์จํานวน 10 คน ได้สื่อท่ีมีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน แล้วปรับปรุง และไปทดลองใช้สื่อ
เว็บไซต์กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนด้วยแบบทดสอบความรู้จากคะแนนทดสอบ
ระหว่างการใช้สื่อเว็บไซต์และคะแนนทดสอบหลังการใช้สื่อเว็บไซต์เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) 
  ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินผลการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อสื่อเว็บไซต์ของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
จํานวน 400 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวจํานวน 50 คน แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสื่อตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
  2. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
  2.1 นักท่องเที่ยวท่ัวไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย โดยใช้ฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2557 จํานวน 464,470 คน    
  2.2 นักท่องเที่ยวท่ีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,200 คน 
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  3. กลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 
   3.1 นักท่องเท่ียวท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยปี พ.ศ. 2557 
โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการคํานวณด้วยสูตรของ Taro Yamane [13] ท่ีระดับความเชื่อม่ันเท่ากับร้อยละ 95 และระดับ
นัยสําคัญ 0.05 หรือท่ีระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% จากประชากรท้ังหมดได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling)    
   3.2 นักท่องเที่ยวท่ีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ท่ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 50 คน  
  4. ตัวแปรท่ีศึกษา   
   4.1 ตัวแปรต้น 
    1) สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซตเ์พ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
    2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสัญชาติ 
   4.2 ตัวแปรตาม 
    1)  ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
    2)  ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน        
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
    3) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน   
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
  5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   5.1 แบบประเมินคุณภาพโครงร่างสื่อการท่องเที่ยวประเภทสิ่งพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5.2 ประเด็นคําถามและแบบบันทึกการจัดประชุมประเด็นการปฏิบัติการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียว
ประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของครูสาขาวิชาการท่องเท่ียวและสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 
   5.3 แบบประเมินคุณภาพสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5.4 แบบประเมินผลการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ด้านความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านความพึงพอใจท่ีมีสื่อ            
การท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  1. จัดทําโครงร่างสื่อการท่องเที่ยวประเภทสิ่งพิมพ์และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนํามาปรับปรุงแล้ว
ดําเนินการสร้างสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงตาม
คําแนะนํา แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) 
 2. ปฏิบัติการใช้สื่อและประเมินผลการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อประเภทเว็บไซต์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F-test (one way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 

  1. การสร้างสื่อได้จัดทํารูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหนังสือขนาดกว้าง 4.8 นิ้วและยาว 8 นิ้ว มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ       
ความเป็นมาของโบราณสถานและข้อควรปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เม่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสื่อสิ่งพิมพ์แล้วได้ปรับปรุงตามคําแนะนําแล้วพัฒนาเป็นสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์จึงได้ข้อสรุปว่า
สามารถดําเนินการสร้างสื่อโดยใช้ C4DE model ซ่ึงประกอบด้วยหลักการของการสร้างสื่อคือ ต้องเป็นสื่อท่ีมุ่งสร้างจิตสํานึก
(conscious mind) ของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีกระบวนการสร้างสื่อ        
4 ข้ันตอนคือ การหาข้อมูล (data) เพ่ือใช้ในการสร้างสื่อ การจัดทําโครงร่าง (drafting) ของส่ือ การปฏิบัติการพัฒนาสื่อ (do) 
และการเผยแพร่ (dissemination) สื่อท่ีพัฒนาข้ึน การประเมิน (evaluate) และปรับปรุงจนได้สื่อประเภทเว็บไซต์ท่ีมีภาพ
และเนื้อหามี 2 ภาษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในเว็บ http://www.sukhothaiconserve.com/ ท่ีเข้าชมได้ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพของส่ือมีค่าตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อ 85/85 โดยใช้สูตร E1/E2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 รูปแบบการสร้างสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ (C4DE model) 
 

  2. ผลการประเมินการใช้สื่อนักท่องเท่ียวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 50.00) และมีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.25, S.D. = 0.69) และมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่พัฒนาแล้ว อยู่ในระดับมาก ( x = 3.78, S.D. = 0.85) โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และสัญชาติท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

  จากการศึกษาการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยพบว่า 
  1. การสร้างและพัฒนาส่ือการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้    
ข้อสรุปว่า สามารถดําเนินการโดยใช้ C4DE model ซึ่งประกอบด้วยหลักการของสื่อต้องใช้เพื่อการสร้างจิตสํานึกของ
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีกระบวนการสร้างสื่อ 4 ข้ันตอน
คือ การหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างสื่อ การจัดทําโครงร่างของส่ือ การปฏิบัติการพัฒนาสื่อ และการประเมินผล สื่อท่ีพัฒนาข้ึน
และทุกข้ันตอนของการสร้างสื่อต้องมีการประเมินและปรับปรุงจนได้สื่อประเภทเว็บไซต์ ท่ีมีภาพและเนื้อหาของ            
แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 2 ภาษาบรรยายด้วยอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี domain name 
คือ http://www.sukhothaiconserve.com และมี website name คือ แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน    
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ท่ีสามารถเข้าชมได้โดยมีผลการประเมินคุณภาพของสื่อมีค่าตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อ 85/85 
โดยใช้สูตร E1/E2 อาจเนื่องมาจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีบริการข้อมูลข่าวสารด้าน 
การท่องเท่ียว ตอบสนองความต้องการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน สื่อการท่องเท่ียวประเภท
เว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ีพัฒนาแล้ว และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถให้ข้อมูลท่ี
มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวสอดคล้องกับงานวิจัยของสืบพงษ์ พงษ์สวัสด์ิ [14] ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
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สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น 
Internet Explorer และ Mozilla Firefox ทําให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก แต่ข้ึนอยู่กับความเร็วของ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ   
กิ่งแก้ว ปะติตังโข [15] ท่ีพบว่า นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความต้องการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ
มากด้วยเช่นกัน และผลงานวิจัยของฮีจุง คิมและแดเนียล อาร์ เฟเซ่นแมน [16] ท่ีพบว่า การออกแบบเว็บไซต์การท่องเที่ยว
สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ ตลอดจนความรวดเร็วและความสะดวกใช้ เนื้อหาภายในเว็บไซต์ ยังสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ใช้ด้วยเช่นกัน 
  2. ผลการประเมินการใช้สื่อ นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.00) และมีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก         
( x =4.25, S.D.=0.69) และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ีพัฒนาแล้วอยู่ในระดับมาก ( x =3.78, S.D.=0.85) โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และสัญชาติท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากเม่ือพิจารณาถึง
ทฤษฏี KAP (knowledge attitude practice) [1] ที่กล่าวว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องประกอบด้วยการมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีให้บุคคลในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม จนเกิดความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการรับผิดชอบป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง ดังนั้น 
เม่ือนักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็จะส่งผลให้เกิดความตระหนักต่อคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยวด้วย สําหรับความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ของนักท่องเที่ยว โดยส่วนที่นักท่องเที่ยวมี 
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ส่วนของตัวอักษรสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ชนิดของตัวอักษรที่มี       
ความเหมาะสมมีการเว้นท่ีว่างไว้ให้สําหรับผู้อ่านได้พักสายตา ดูแล้วอ่านง่ายสบายตา ส่วนนักท่องเที่ยวท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และสัญชาติท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ         
เนตรนภา กองงาม [11] ท่ีศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับมากใน
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านภาพประกอบตามลําดับ นอกจากน้ี ผลการวิจัยของศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ [17] ยังพบว่า
การจัดทําเว็บไซต์ท่ีแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหมู่บ้านแม่กลางหลวงสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวควรนํารูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อ C4DE model ไปใช้ในการสร้างสื่อ
เว็บไซต์เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง 
   1.2 หน่วยงานที ่สร้างและใช้สื ่อเว็บไซต์ที่สร้างขึ ้นเพื่อการท่องเที ่ยวและการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ควรมี          
การประเมินอย่างต่อเนื่องและนําผลการประเมินมาปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
   1.3 ควรมีการจัดทําสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
หลากหลายภาษา เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่นานาชาติแล้วทํา
การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการใช้สื่อด้วย 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรวิจัยประเมินผลการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ท่ีใช้ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย 
   2.2 ควรมีการนําผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียท่ีใช้ในการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทําการวิจัยผลการใช้สื่อกับนักท่องเที่ยวด้วย 
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   2.3 ควรวิจัยการนําสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน     
แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป 
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