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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในอุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
2) ศึกษาปัญหาและความต้องการสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยว 3) สร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ือ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 4) ประเมินผลการใช้ส่ือการท่องเที่ยวประเภท
เว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยว ด้านความรู้ ความ
ตระหนักและความพึงพอใจหลังการใช้สื่อและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล
วิธีดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา ( Research and Development: R & D )โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 3 กลุ่ม คือ1) นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปี พ.ศ. 
2557จํานวน 400  คน 2) นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว จํานวน 50 คน 3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวน 10 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 1) ประเด็นคําถามและแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
สภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการสื่อการ
ท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 3) แบบประเมิน
คุณภาพโครงร่างสื่อการท่องเที่ยวประเภท 
ส่ิงพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ประเด็นคําถามและแบบบันทึกการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อการ
ท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของครูแผนกวิชาการ
ท่องเท่ียวและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 4) แบบ 
ประเมินคุณภาพสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5) แบบประเมินผลการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้าน ด้านความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา และการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภท
เว็บไซต์ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติทดสอบ t-test  และวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ  
F-test (One way ANOVA) 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีการปลูกต้นไม้เน้นพันธ์ุไม้ที่มีตามหลัก
ศิลาจารึก แต่ยังคง 
สภาพต้นไม้ที่มีอยู่แล้วตัดแต่งให้สวยงามเพ่ือให้ร่มเงามากขึ้น มีสภาพแหล่งน้ําเดิมทั้งหมด ปรับปรุง
ท่อระบายนํ้าให้มี 
การระบายนํ้าได้สะดวก บางส่วนเปลี่ยนเป็นท่อซิเมนต์เพ่ือให้นํ้าไหลเวียนในตระพังต่างๆ ได้ทั่วท้ัง
อุทยานฯ จัดวางภาชนะรองรับขยะให้มีอยู่ทั่วไปในอุทยานฯ มีการจัดเจ้าหน้าท่ีเก็บทุกๆวัน มีป้ายแจ้ง
ให้นักท่องเท่ียวช่วยกันรักษาความสะอาดขยะท่ีย่อยสลายได้นําไปหมักทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ต้นไม้ มี
การก่อสร้างอาคาร ร้านค้าบุกรุกบริเวณอุทยานฯ ทําให้เกิดทัศนวิสัยท่ีไม่สวยงาม และไม่เป็นระเบียบ 
มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

2. นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการสื่อการท่องเที่ยว
ประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ในระดับมาก 

3. การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ใช้รูปแบบ C 4 DE ซ่ึงประกอบด้วยการใช้หลักการมีจิตสํานึก(CONSCIOUS 
MIND) ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ การหาข้อมูล (DATA) การจัดทําโครงร่าง (DRAFTING) การ
สร้าง(DO)และการเผยแพร่(DISSEMINATION) และใช้วิธีการประเมิน (EVALUATE)ทุกข้ันตอนจนได้
สื่อประเภทเว็บไซต์ที่มีภาพและเน้ือหามี 2 ภาษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์ 
http://www.sukhothaiconserve.com/ ที่เข้าชมได้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพของสื่อมีค่าตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อ 85/85 โดยใช้สูตร E1/E2 
 4. ผลการประเมินการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยที่พัฒนาแล้ว นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 50.00) และมีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.69)และมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภท
เว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.85)โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
และสัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ:สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
 
Abstract 

The objectives of the research on creation and development model of 
tourism website media for environmental conservation in Sukhothai Historical Park 
were 1) to study the environmental condition in Sukhothai Historical Park  2) to study 
the problems and needs of  tourists on tourism websites to conserve environment in 
Sukhothai Historical Park 3) to create and develop tourism website media for 
conservation in Sukhothai Historical Park  4) to evaluate the results of applying 
tourism website for environmental conservation  in Sukhothai Historical Park  of  
tourists on knowledge, awareness and their satisfaction after applying media and to 
compare the satisfaction by individual factors. The research methodology were 
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research and development (Research and Development: R&D). The sample groups 
included 3 groups: 1) 400 tourists who came to visit Sukhothai Historical Park in 2557 
B.E. 2) 50 student tourists of tourism major of Sukhothai Vocational College 3) 10 
administrators and officers of Sukhothai Historical Park. The research tools were 1) 
question points and record forms of interviewing the administrators and officers 
concerning environmental conditions in Sukhothai Historical Park 2) the 
questionnaires concerning the problems and needs on tourism website media for 
conservation in Sukhothai Historical Park 3) evaluation forms of tourism media 
drafting quality in term of printing by knowledgeable 4) question points and 
workshop arranging record  of creating website tourism media for environmental 
conservation in Sukhothai Historical Park of Tourism Department and Computer 
Departments teachers 5) evaluation forms of website tourism media for 
environmental conservation by knowledgeable applying tourism website media for 
conservation in Sukhothai Historical Park on satisfaction, knowledge and awareness 
toward the value of tourist attractions and environmental conservation, data 
analyses by using content analyses and statistical analyses, frequency, percentage, 
means, standard deviation and comparative analyses the satisfaction after applying 
tourism website media on individual factors by t-test and vary analyses by f-test (One 
way ANOVA). 

The results of the research revealed that 
1. The environment inside Sukhothai Historical Park included growing trees 

emphasizing on trees of stone inscription but remained the grown trees and trimmed 
for greater shadow, remaining total water resources, improving drain pipes to drain 
water efficiently, some were changed to be cement pipes for draining water to 
various ponds in the park, providing litter bins thoroughly the parks and picking every 
day, having warning signs for tourists to keep clean. The disintegrated garbage was 
used to be organism fertilizer for enriching trees, building stores which trespassed 
inside the park effecting unpleasant view and not in order, having publicize to the 
owners to follow the rules strictly.  

2. The comments of the the tourists toward the problems of tourism website 
media for conservation in Sukhothai Historical Park was in moderate level as well as 
the needs for tourism website media for conservation in Sukhothai Historical Park 
was in high level.  

3. Creation and development model of tourism website media for 
environmental Conservation in Sukhothai Historical Park were provided in C4DE 
including drafting, do, dissemination and evaluate to complete website media with 
pictures and contents both in Thai and in English into website 
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http://www.sukhothaiconserve.com .The results of media quality evaluation had 
criterion value of media at 85/85 by formula E1/E2 

4. The results of applying media: The satisfaction of the tourists toward 
tourism website media for conservation in Sukhothai Historical Park was in high level 
(X = 3.78, S.D. = 0.85) The tourists with different genders, educational level, 
occupations and races had no different satisfaction toward media and the media 
enabled the tourists to learn about tourist attractions and environmental 
conservation was in excellent level (50.00 percent ) and the awareness was in high 
level (X=4.25, S.D. =0.69) 
Key words: tourism website media, environmental conservation, tourism attractions 
 
บทนํา 
 สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยรวม ทําให้มนุษย์หันมาให้ความสนใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน (มารียัม เจ๊ะเต๊ะ, 2556) สถานการณ์เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจากความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมมีสภาพเสื่อมโทรมจากสาเหตุจากภัยธรรมชาติและ
การกระทําของมนุษย์ขาดการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาและการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตจํากัด 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวมีความสําคัญต่อความยั่งยืนของการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง และนับว่าทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว และส่งผลให้การท่องเที่ยวเกิดการขยายตัว แต่ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวก็เสื่อมโทรมได้ หากไม่มีการดูแลรักษาที่ดีพอ การดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีสภาพ
สมบูรณ์และคงอยู่ยาวนาน เป็นเสมือนการรักษาอารยธรรมและความรุ่งเรืองของชาติเอาไว้จึง
จําเป็นต้องอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป (สุวารีย์  ศรีปูณะ, 2556) การพัฒนาการบริการท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเท่ียว  ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาที่ ย่ังยืนและจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม (วรรณา  วงษ์วานิช, 2546) ผลกระทบของการ
ท่องเท่ียวต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและปัญหามลภาวะ สภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวสกปรกมีขยะ องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ การบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ การสูญพันธ์ุของพืชและสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกรบกวนการดํารงชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศและการเพิ่มข้ึนของเสียงรบกวนจากยานพาหนะ เกิดความแออัดคับ
คั่งเน่ืองจากจํานวนที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวทําให้ความประทับใจในสถานที่ท่องเท่ียวลดลง 
 การท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์จะต่างจากการท่องเที่ยวประเภทอ่ืน  คือมิใช่เพียงแค่ชม
ความงามด้านสถาปัตยกรรมหรือความใหญ่โตของสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น  นักท่องเที่ยวควรจะมีความรู้
เกี่ยวกับสถานท่ีนั้นๆ  โดยทราบถึงประวัติที่มาและความสําคัญ  จะได้ทําความเข้าใจ  เกิดความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมของชาติมากย่ิงขึ้นรวมท้ังเกิดความตระหนักในคุณค่าของแหล่ง
ศิลปกรรมน้ัน  ทําให้ต้องการอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป  แต่อย่างไรก็ตาม  การที่จะศึกษา
เรื่องราวในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีสถานท่ีสําคัญๆ จํานวนมาก  เป็นเร่ืองยากที่
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นักท่องเท่ียวจะสามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้นนอกจากจะมีคู่มือประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือสะดวก
ในการค้นคว้าและช่วยแนะนําให้ความรู้  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เที่ยวชมได้รับประโยชน์มากขึ้น  แต่แม้ว่าจะมี
ส่ือหลายชนิดที่สร้างขึ้นเพ่ือแนะนําเรื่องการท่องเที่ยวอยู่บ้าง  แต่บางกรณีอาจขาดสาระเรื่องการ
แนะนําวิธีการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง  รวมทั้งการท่องเท่ียวอย่างอนุรักษ์เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ทราบ  
จากการศึกษางานวิจัยของจิรภัทธ  บุญรักษา (2553)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์  คง
ถนอมธรรม (2552)  ที่กล่าวว่าในภาพรวมนักท่องเท่ียวมีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการจัดทําแผนท่ีให้
นักท่องเท่ียว  ป้ายช่ือจุดท่องเท่ียวให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกของนักท่องเท่ียว  นอกจากนี้อภิรัตน์  
ดํารงศักด์ิ (2553)  ได้ระบุว่า  ปัญหาของการจัดการท่องเท่ียว คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์หนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 70 ตารางกิโลกเมตร ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ตําบลเมืองเก่า อําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งที่วัฒนธรรมเจริญงอกงามสูงสุดยุคหน่ึง มีโบราณสถานทั้งสิ้น 126 แห่ง 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศเป็นมรดกโลกอันดับ
ที่ 574 เม่ือปี พ.ศ. 2519 (กรมศิลปากร, 2537) แต่ในปัจุบันพบว่ามีผลกระทบที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย คือมีปัญหาการรุกพ้ืนที่โบราณสถาน รวมถึงการซ้ือท่ีดินใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่โบราณสถานจากกลุ่มนายทุน เพ่ือจัดทําเป็นบ้านพักหรือรีสอร์ท ให้บริการกับนักท่องเท่ียว การ
จัดระเบียบการสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้พ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ีกระทบต่อภูมิทัศน์ ซ่ึงมีการ
กําหนดความสูงและการก่อสร้างท่ีให้สอดคล้องกับสภาพในพื้นที่เพ่ือป้องกันการทําลายความงามของ
โบราณสถาน นอกจากน้ีจากแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนตําบลเมืองเก่าในการเข้าสู่
กระบวนการรับรองแหล่งท่องเท่ียวชุมชนในพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
กําแพงเพชร พบว่า ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังขาดระบบการจัดการส่ือความหมายทางการ
ท่องเท่ียวและขาดความน่าเช่ือถือของสื่อประชาสัมพันธ์  
 จากการสํารวจความคิดเห็นเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 
2557) พบว่า ไม่มีสื่อหรือคู่มือท่ีบอกรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และควรมีเอกสาร
อธิบายข้อมูลและแผนที่ประกอบเพื่อให้ทราบประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวน้ันๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของถนอมนวล สีหะกุลัง และสุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางน้ําฝั่งธนบุรี ได้มี
ข้อเสนอแนะว่านักท่องเท่ียวมีความต้องการให้มีคู่มือท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ซ่ึงในปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหน่ึงท่ีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที จึงมีเว็บไซต์การท่องเที่ยว
ตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่มักจะเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลข่าวสารก่อนการ
เดินทาง (เนตรนภา กองงาม, 2551)  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าควรมีรูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียว
ประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างไร เพ่ือให้ได้สื่อที่มี
คุณภาพในการให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเที่ยวและข้อมูลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวใช้ศึกษาและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
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ด้วยตนเอง ซ่ึงจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสํานึก ให้เห็นคุณค่าแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียวให้กว้างขวางต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยว 
 3. เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 4. เพ่ือประเมินผลการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเท่ียวด้านความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจหลังการใช้สื่อ
และเปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักท่องเที่ยวมีปัญหาและความต้องการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ในระดับมาก 
 2. คุณภาพของสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 85/85  
 3. นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หลังการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ ในระดับมาก  
 4. นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา ( Research and Development: R 
& D ) มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้จัดสนทนากลุ่ม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวน 10 คน โดยใช้แบบสํารวจและแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาและความต้องการสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยว เป็นการใช้แบบสอบถามปัญหาและ
ความต้องการสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์กับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าไป
ท่องเท่ียวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวน 400 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขั้นการสร้างได้นําข้อมูลด้านสภาพสิ่งแวดล้อมและผลการสํารวจปัญหา
และความต้องการสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ของนักท่องเท่ียวจัดทําโครงร่างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน5 คน แล้วนํามาปรับปรุง ขั้นการพัฒนาได้ดําเนินการสร้าง
สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์โดยจัดประชุมประเด็นการปฏิบัติการรูปแบบการสร้างสื่อ
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ประกอบด้วยครูจากแผนกวิชาการท่องเท่ียวและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 10 คนแล้วสรุปผล
นําไปดําเนินการสร้างเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาและภาพเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน แล้วปรับปรุง   ตามคําแนะนํา และไปทดลองใช้กับนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยวที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คนด้วยแบบทดสอบความรู้เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเท่ียว ความรู้และความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเว็บไซต์เป็นการใช้
แบบสอบถามความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจ หลังการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์
กับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
จํานวน 400 คน และนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยวจํานวน 50 คนและวิเคราะห์เปรียบเทียบความ 

พึงพอใจหลังการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ประชากรในการศึกษามี 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวน 30 คน 
2. นักท่องเที่ยวท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ เข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยใช้ฐานข้อมูลของนักท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2556 จํานวน 464,470 คน 
3. นักท่องเที่ยวท่ีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 

1,200 คน 
 กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวน 10 คน 
2. นักท่องเที่ยวทั่วไปท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัยปี พ.ศ. 2557 โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการคํานวณด้วยสูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเช่ือม่ันเท่ากับร้อยละ 95 และระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือท่ีระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้
ไม่น้อยกว่า 5%จากประชากรทั้งหมดได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)  

3. นักท่องเที่ยวท่ีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 50 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น 
สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ตัวแปรตาม 
1) ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
2) ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
3) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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1. ประเด็นคําถามและแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

2. แบบสอบถามปัญหาและความต้องการสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยว 

3. แบบประเมินคุณภาพโครงร่างสื่อการท่องเท่ียวประเภทสิ่งพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ประเด็นคําถามและแบบบันทึกการจัดประชุมประเด็นการปฏิบัติการสื่อการท่องเท่ียว

ประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว
และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

5. แบบประเมินคุณภาพสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. แบบประเมินผลการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและด้านความพึงพอใจที่มีสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. จัดสนทนากลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยใช้แบบสํารวจ

และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
2. สํารวจปัญหาและความต้องการสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเท่ียว 
3. จัดทําโครงร่างสื่อการท่องเท่ียวประเภทสิ่งพิมพ์และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

แล้วนํามาปรับปรุงแล้วดําเนินการสร้างสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาและภาพเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วปรับปรุงตามคําแนะนํา และไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเท่ียวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) 

4. ประเมินผลการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ และวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการใช้สื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์ โดยใช้
สถิติทดสอบ t-test  และวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F-test ( One wayANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีการปลูกต้นไม้เน้นพันธ์ุไม้ที่มีตามหลัก
ศิลาจารึก แต่ยังคงสภาพต้นไม้ที่มีอยู่แล้วตัดแต่งให้สวยงามเพ่ือให้ร่มเงามากข้ึน มีสภาพแหล่งนํ้าเดิม
ทั้งหมด ปรับปรุงท่อระบายน้ําให้มีการระบายนํ้าได้สะดวก บางส่วนเปลี่ยนเป็นท่อซิเมนต์เพ่ือให้น้ํา
ไหลเวียนในตระพังต่างๆ ได้ทั่วทั้งอุทยานฯ จัดวางภาชนะรองรับขยะให้มีอยู่ทั่วไปในอุทยานฯ มีการ

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



111 
 
 

จัดเจ้าหน้าท่ีเก็บทุกๆวัน มีป้ายแจ้งให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดขยะท่ีย่อยสลายได้นําไป
หมักทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ต้นไม้ มีการก่อสร้างอาคาร ร้านค้าบุกรุกบริเวณอุทยานฯ ทําให้เกิด 
ทัศนวิสัยท่ีไม่สวยงาม และไม่เป็นระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

2. นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการสื่อการท่องเท่ียว
ประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ในระดับมาก 

3. การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ใช้รูปแบบ C 4 DE ซ่ึงประกอบด้วยการใช้หลักการมีจิตสํานึก

(CONSCIOUS MIND) ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ การหาข้อมูล (DATA) การจัดทําโครงร่าง 
(DRAFTING) การสร้าง (DO)และการประเมินผล (DISSEMINATION) และใช้ วิ ธีการประเมิน 
(EVALUATE)ทุกข้ันตอนจนได้สื่อประเภทเว็บไซต์ที่มีภาพและเน้ือหามี 2 ภาษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษลงในเว็บ http://www.sukhothaiconserve.com/ ที่เข้าชมได้ โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพของสื่อมีค่าตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อ 85/85 โดยใช้สูตร E1/E2 

4. ผลการประเมินการใช้สื่อนักท่องเที่ยวมีความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 50.00) และมีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.69)และมี
ความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยท่ีพัฒนาแล้ว อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.78, S.D. = 0.85)โดยนักท่องเท่ียวที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพและสัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษารูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์พบว่า 

1. นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการสื่อการท่องเท่ียว
ประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจากส่ือการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ีมีอยู่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่และยังไม่มีเน้ือหาเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคําแนะนําการปฏิบัติตัว
ของนักท่องเท่ียวท่ีชัดเจน  การสร้างสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทําให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการเตรียมตัวก่อนมา
ท่องเที่ยวข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฤตณัฐ สัตยสุนทร  (2552) ที่ได้ศึกษาการ
ออกแบบเว็บไซต์การศึกษาสําหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์: กรณีศึกษางานวิจัยแวดเวียงเชียงใหม่ 
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อเว็บไซต์  สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้ง่ายเว็บไซต์มี
รูปแบบที่เรียบง่ายมีความเป็นสากล ผู้ใช้งานได้รับความรู้จากการเข้าชมเพราะมีข้อมูลเหมาะสมกับ
การเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาประวัติศาสตร์ และการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บเพ็จ
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เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์คือการนําข้อมูลความรู้ในด้าน
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณประโยชน์และความน่าสนใจให้กับนักท่องเท่ียว 

2. การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ใช้รูปแบบ C 4 DE ซ่ึงประกอบด้วยการใช้หลักการมีจิตสํานึก(CONSCIOUS 
MIND) ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ การหาข้อมูล (DATA) การจัดทําโครงร่าง (DRAFTING) การ
สร้าง(DO)และการประเมินผล(DISSEMINATION) และใช้วิธีการประเมิน (EVALUATE)ทุกข้ันตอนจน
ได้สื่อประเภทเว็บไซต์ที่มีภาพและเนื้อหาของแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 2 ภาษา
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี Domain Name คือ http://www.sukhothaiconserve.com/  
และมี Websit Name คือ แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
ที่สามารถเข้าชมได้โดยมีผลการประเมินคุณภาพของส่ือมีค่าตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อ 85/85 
โดยใช้สูตร E1/E2อาจเน่ืองมาจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีใหญ่ที่สุดในโลกและมี
บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียว ตอบสนองความต้องการใช้บริการด้านการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ีพัฒนาแล้ว และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถให้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพแก่
นักท่องเที่ยวสอดคล้องกับงานวิจัยของสืบพงษ์  พงษ์สวัสด์ิ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer และ Mozilla Firefox ทําให้ผู้ใช้
เข้าใจง่ายและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยเช่นกัน 

3. ผลการประเมินการใช้สื่อนักท่องเท่ียวมีความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 50.00) และมีความตระหนักอยู่ในระดับมาก 
( ̅= 4.25, S.D. = 0.69) และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ีพัฒนาแล้ว อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.78, S.D. = 
0.85)โดยนักท่องเท่ียวที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและสัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อ
การท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากเม่ือพิจารณาถึงทฤษฏี KAP (Knowledge 
AttitudePractice)(มารียัม เจ๊ะเต๊ะ, 2556) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนได้น้ันจะต้องประกอบด้วยการมี
ความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ให้บุคคลในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจขั้น
พ้ืนฐานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จนเกิดความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการรับผิดชอบป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ดังนั้นเม่ือนักท่องเที่ยวมีความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยก็จะส่งผลให้เกิดความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวด้วย สําหรับความพึงพอใจต่อสื่อการ
ท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ของนักท่องเที่ยว โดยส่วนที่นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ส่วน
ของตัวอักษร สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ชนิดของตัวอักษรท่ีมีความเหมาะสม มีการเว้น
ที่ว่างไว้ให้สําหรับผู้อ่านได้พักสายตา ดูแล้วอ่านง่ายสบายตา ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพและสัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน อาจ
เป็นเพราะนักท่องเท่ียวมี ประสบการณ์การใช้อินเตอรเน็ตและมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสอดคล้องกับเนตรนภา  
กองงาม (2551) ที่ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ที่มี
เน้ือหาเก่ียวกับประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักท่องเท่ียวมี
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ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับมาก ในด้านเน้ือหาด้านการออกแบบ และด้านภาพประกอบ
ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการปรับปรุงเน้ือหา ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวและการ

จัดทําสื่อสามารถนําไปใช้เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการนําผลการวิจัยเพ่ือไปพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียท่ีใช้ในการท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อไป 
2. ควรมีการจัดทําสื่อการท่องเท่ียวประเภทเว็บไซต์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยหลากหลายภาษา เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่นานาชาติ 
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