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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ เปนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุ รี โดยมีวัตถุประสงค               

1)  เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี ผานสื่อมัลติมีเดียในลักษณะของสื่ออินโฟกราฟก  

สื่อวิดีโอ และสื่อโมชั่นกราฟฟก ซึ่งทําการเผยแพรขอมูลในสวนตางๆ ไดแก ขอมูลที่เก่ียวกับปาไม  สัตวปา และพื้นที่หรือ

บริเวณเขตภายในอุทยาน เพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูลและสงเสริมการทองเที่ยวของอุทยาน  2) เพื่อประเมินความ     

พึงพอใจของผูใชงานที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักทองเที่ยว         

และเจาหนาที่พนักงานอุทยานแหงชาติกุยบุรี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 1) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองอุทยานแหงชาติกุยบุ รี 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ             

การทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี  ซึ่งผลการวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรีมี    

คาความพึงพอใจจากการใชงานของผูใชในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส  อุทยานแหงชาติกุยบุรี   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

Abstract 

This research is the development of electronic books for tourism in Kuiburi National Park. With the 

objective 1) to develop electronic books for tourism, Kuiburi National Park Through multimedia in the 

form of media, infographics, video media and motion graphics media Which disseminates information in 

various areas, including information relating to forests, wildlife and areas or areas within the park For use 

in publicizing information and promoting tourism of the park 2) To evaluate the satisfaction of users with 

electronic books for tourism Kuiburi National Park. The sample group used was travelers and staff of     

Kui Buri National Park staff of 400 people. The tools used in the research consisted of 1) electronic books 

for tourism Kuiburi National Park 2) satisfaction evaluation form for electronic books for tourism Kuiburi 

National Park Which the research found Electronic books for tourism, Kuiburi National Park and the 

satisfaction level of the user in the overall picture is at a high level With an average of 4.28 

Keywords: Electronic books,  Kui buri National Park, the development of e-books. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) หรือ Electronic Book คือหนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร มีลักษณะ

เปนหนังอิเล็กทรอนิกส สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรและสมารทโฟน ทั้งในระบบออฟไลน และออนไลน    

คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตาง ๆ ของหนังสือ เว็บไซตตาง ๆ นอกจากนั้นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออก            

ทางเคร่ืองพิมพได  หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือ

ธรรมดาทั่วไป (ชวารุณี,2559) โดยในปจจุบันไดมีการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชอยางแพรหลาย เชน ในดานการศึกษา 

เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหมใหกับนักเรียนในระดับชั้นตางๆ หรือจะใชเปนสื่อการนําเสนอขอมูลตางๆที่มี

ประโยชนและตองการเนนการนําเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย และนอกจากนี้ในปจจุบันยังมีการนาํหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชใน

เร่ืองของการทองเที่ยวเพื่อเปนสื่อในการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานที่

ทองเที่ยวตางๆได  

 การทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 12 ประเภท ไดแก แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แหลงทองเที่ยว

ทางศิลปะวิทยาการ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ แหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุรอนธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด แหลงทองเที่ยว

ประเภทน้ําตก แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถํ้า แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ และแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติประเภทแกง เปนตน โดยในปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติถือวาไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปน

จํานวนมาก เนื่องจากเปนสถานที่ที่เปดใชเพื่อการทองเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยว          

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เปนความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ และแสดงถึงธรณีวิทยา

และภูมิศาสตรอันเปนเอกลักษณหรือเปนสัญลักษณของทองถ่ินนั้นๆ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ        

หรือสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทางวิชาการก็ได และสําหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธก็มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติคืออุทยาน

แหงชาติกุยบุรี  ซึ่งเปนอุทยานอนุรักษพันธุพืชและสัตวปา ซึ่งมีเนื้อที่อยูโดยประมาณ 605,625 ไร หรือ 969 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ดินปากุยบุรี ในทองที่ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลศิลาลัย ตําบลศาลาลัย ตําบลไรเกา ตําบลไรใหม 

ก่ิงอําเภอสามรอยยอด อําเภอปราณบุรี ตําบลหาดขาม ตําบลสามกระทาย ตําบลกุยบุรี และตําบลบอนอก ตําบลอาวนอย 

ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับการประกาศใหเปนอุทยาน

แหงชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2542 นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 90 ของประเทศ อุทยานฯ กุยบุรี  มีสภาพ 

ประเทศทั่วไปเปนเทือกเขาสลับซับซอนขวางตัวในทิศเหนือ-ใต และเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาที่ก้ัน

พรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา สภาพปาไมจึงคอนขางสมบูรณสวยงาม โดยในปจจุบันอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติรวมไปถึงพันธุพืชและสัตวปาที่หาดูไดยากที่ยังคงมีอยูภายใน

อุทยานแหงชาติกุยบุรี โดยปจจุบันทางอุทยานแหงชาติกุยบุรีไดมีสื่อในการนําเสนอขอมูลของอุทยานแหงชาติแสดงไวให

นักทองเที่ยวไดศึกษาผานทาง สื่อโซเชียลมีเดีย เชน เฟชบุค กูเก้ิล และเว็บไซต เปนตน ซึ่งจะมีขอมูลของอุทยานในสวนที่

เก่ียวกับพันธุพืชและสัตวปา โดยภายในอุทยานจะมีเจาหนาทีท่ี่ใหบริการนักทองเที่ยวตามจุดตางๆที่ทางอุทยานไดจัดเตรียมไว

ใหนักทองเที่ยวไดรับชม แตเนื่องจากขอมูลที่นักทองเที่ยวไดรับจากทางอุทยานเบื้องตนยังไมเพียงพอตอความตองการ      

ของนักทองเที่ยว และเจาหนาทีภ่ายในอุทยานที่คอยใหความรูก็มีจํานวนไมเพียงพอกับนักทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวไดรับ

ขอมูลที่ไมครบถวน สงผลตอการทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 



 

 

ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงไดมีการจัดทําสื่อการทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกสอุทยานแหงชาติกุย ผานสื่อมัลติมีเดียในลักษณะ

ของสื่ออินโฟกราฟก สื่อวิดีโอ และสื่อโมชั่นกราฟก ซึ่งทําการเผยแพรขอมูลในสวนตางๆ ไดแก ขอมูลที่เก่ียวกับปาไม  สัตวปา 

และพื้นที่หรือบริเวณเขตภายในอุทยาน เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานสามารถดูขอมูลจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อดูพื้นที่ที่สําคัญของอุทยาน พันธุพืชที่หายาก และชนิดของสัตวปา เสนทางและตําแหนงของจุดชมวิวที่มีอยูภายในอุทยาน

ไดอยางชัดเจน ทําใหเกิดประโยชนตอนักทองเที่ยวในการเขาถึงขอมูลและเพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูลและสงเสริมการ

ทองเที่ยวของอุทยานไดตอไป 

2. วัตถุประสงคของวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (electronic-book) หมายถึง กิดานันท (2542) ไดกลาววา สื่อที่ใหขอมูลทั้งขอความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอ่ืนในเลมเดียวกัน หรือแมแตไปยังเว็บไซตในอินเทอรเน็ตไดในแต

ละหนาของเนื้อหา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะบันทึกลงแผนซีดีใชอานบนจอมอนิเตอรหรือดาวนโหลดออนไลนอานไดทั้งบน

จอมอนิเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรมือถือ เชน Tablet PC และ Palmดวยความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเปน

สื่อในการแพรกระจายการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรความรู

ไปยัง ครู นักเรียน และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในรูปแบบแผนซีดีและออนไลน 

3.2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสื่อโมชั่นกราฟก: Infographic Thailand (2557) ไดใหขอมูลวา motion graphic นั้น ถา

แยกออกเปนสองคําจะไดคําวา motion ซึ่งแปลวา การเคลื่อนไหว และ graphic ซึ่งก็คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่สื่อความหมาย

ดวยการใชเสน เชน แผนภูมิ แผนภาพ การตูน  ดังนั้น motion graphic ก็คือ การสรางภาพดวยกราฟกใหมีการเคลื่อนไหวได

ในหลากหลายมิตินั่นเอง ซึ่งตางกับ animation ตรงที่ไมมีตัวละครเปนตัวดําเนินเร่ือง หรือมีบทพูด และการตัดฉากสลับ

เหมือนภาพยนตร แตจะเปนการสรางการเคลื่อนไหวใหกับ graphic แทน และใชการพากยเสียงบรรยายประกอบ นิยมใชกับ

เร่ืองราวที่มีขอมูลเยอะ เขาใจยาก ใหออกมาในรูปแบบที่สนุกและเขาใจงายมากข้ึน  

3.3 สื่ออินโฟกราฟก Infographic Thailand (2557) ไดใหขอมูลวา Infographic มาจากคําวา Information + 

graphic อินโฟกราฟกจึงหมายถึง การนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศในลักษณะของขอมูล ภายในภาพนั้นอาจ

ประกอบดวย สัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เปนตน ที่ออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เขาใจงาย 

รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปขอมูลลงในภาพ สื่อใหเขาใจความหมายทั้งหมดได การออกแบบอินโฟกราฟก    

คือการนําขอมูลมาเสนอใสรูปแบบตางๆ อยางสรางสรรค ภาพสามารถเลาเร่ืองได มีองคประกอบสําคัญ โดยรวบรวมขอมูล

ตางๆ ใหเพียงพอ แลวสรุป วิเคราะห เรียบเรียง ทําใหภาพนั้นมีความนาสนใจและดึงดูดสายตาของผูชมได เปนการลดเวลาใน

การอธิบายโดยใชภาพเปนสวนประกอบ 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  ไกรพ เจริญโสภา (2554) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) วิชา การพิมพดิจิทัล การวิจัย

คร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาการพิมพดิจิทัล เพื่อหาคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ         

ดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ เรียน จากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส และประเมินความพึงพอใจตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส 



 

 

วิชา การพิมพดิจิทัล แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินพบวาคุณภาพดานเนื้อหาของ

บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.53 อยูในระดับคุณภาพดี 

 เวชยันต ปนธรรม (2560) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การผลิตสื่อโมชั่นกราฟกระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล      

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อโมชั่นกราฟกเร่ืองระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล     

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนและหลังการใชสื่อโมชั่นกราฟก เร่ืองระบบ

เสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสื่อโมชั่นกราฟก เร่ืองระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 

ชาแนล วิธีการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดสรางโมชั่นกราฟก เร่ืองระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล แบบฝกหัด แบบทดสอบ

ความรู แบบประเมินคุณภาพของสื่อ แบบประเมินความพึงพอใจจากสื่อโมชั่นกราฟกเร่ืองระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล 

ผลการประเมินพบวาทางดานความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.43  

 ยุพาวดี ฐานขันแกว (2560) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางสื่ออินโฟกราฟก เร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อสรางสื่ออินโฟกราฟก เร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอสื่อ

อินโฟกราฟกเร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

จํานวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูชมที่มีตอสื่ออินโฟกราฟก เร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย พบวา

โดยรวมอยูในระดับมาก อยูที่คาเฉลี่ย 4.22  

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

1.รวบรวมขอมูลและความตองการของผูใชงาน

2.จัดทําสตอรี่บอรด

3.จัดทําส่ืออินโฟกราฟก

4.จัดทําส่ือวีดีโอ

5.พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส

6. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเท่ียวอิเล็กทรอนิกส
อุทยานแหงชาติกุยบุรี

 

รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการดาํเนนิงาน 

 

4.1 รวบรวมขอมูลและความตองการของผูใชงาน ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลและปญหาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี     

โดยการเขาไปศึกษาคนควาขอมูลที่ทําการอุทยานแหงชาติกุยบุรี เพื่อสอบถามขอมูลและความตองการของเจาหนาที่        

และสอบถามความตองการของนักทองเที่ยวผานแบบสอบถามปลายปด เพื่อใชขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการนําไปพัฒนางาน

ในข้ันตอนถัดไป 



 

 

4.2 จัดทําสตอร่ีบอรด โดยการสรางเร่ืองราวแสดงภาพใหเห็นลําดับข้ันตอนตามเนื้อเร่ืองที่ตองการ โดยการเขียน   

โครงเร่ือง ประกอบไปดวยรูปภาพและเนื้อหา เพื่อกําหนดการเลาเร่ือง ลําดับเร่ือง จัดมุมกลอง ระบุตําแหนงของตัวละคร    

ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 แสดงภาพข้ันตอนการเขียนสตอร่ีบอรด 

 

4.3 จัดทําสื่ออินโฟกราฟก ทําการออกแบบและจัดทําสื่อในรูปแบบของอินโฟกราฟกจํานวน เชน ขอมูลประวัติความ

เปนมาของอุทยานแหงกุยบุรี และที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแหงชาติกุยบุรี เปนตน โดยใชโปรแกรม 

Adobe Illustrator ดังรูปที่ 3  

 

รูปที่ 3 แสดงภาพออกแบบสื่ออินโฟกราฟกภายในโปรแกรม Adobe Illustrator  

 

4.4 จัดทําสื่อวีดีโอ 

 นําขอมูลที่ไดจากอุทยานแหงชาติกุยบุรี มาตัดตอและนาํรูปแบบการนําเสนอที่จัดทาํไวมาใสไวภายในสื่อ และ

จัดทําสื่อในรูปแบบวดิีโอในแตละเนื้อหา ผานโปรแกรม Adobe Premiere Pro ดังรูปที่ 4 



 

 

 
รูปที่ 4 แสดงการตัดตอสื่อวิดีโอ 

4.5 จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี จัดทําสื่ออินโฟกราฟกจาํนวน  50 หนา และสื่อวีดีโอ       

1 คลิประยะเวลาความยาวประมาณ 1 นาที จากนัน้นาํสื่ออินโฟกราฟกที่ไดมาทําเปนไฟล pdf. เพื่อนําเขาสูปลั๊กอินหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม WordPress หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการติดตั้งปลั๊กอินแลวไฟลpdf.ที่นําเขาสามารถที่จะแสดง

ออกมาในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และทาํการเผยแพรผานเว็บไซด   

http://e-bookkuiburinationalpark.learningwide.com ดังรูปที่ 5  

 

รูปที่ 5 แสดงการจัดทาํหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

4.6 ประเมินความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 บุคลากรและนักทองเที่ยวภายในอุทยานแหงชาติกุยบุรีทําการประเมินความความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส     

โดยนําแบบสอบถามที่ผานการประเมินคาความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีขอ

คําถามจํานวน 18 ขอ ที่ผานคาการประเมิน แบงเปน 3 สวน ไดแก 1. ดานเนื้อหา 2. ดานการออกแบบ 3. ดานการใชงาน    

ผูไดที่รับชมสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบสอบถามเร่ือง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

จํานวน 400 คน คือบุคลากรภายในอุทยานแหงชาติกุยบุรีและทักทองเที่ยว และนําผลลัพธมาวัดคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยมีผลการประเมิน โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistical Package for The 



 

 

Social Sciences :SPSS) ดังนี้  วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ 5 ระดับของลิเคิรท (Likert, Rensis, 1967) 

5. ผลและวิจารณ 

5.1 ผลพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

5.1.1 ขอมูลประวัติและความเปนมาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

   ทางผูวิจัยไดนําเสนอเร่ืองราวของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทานไดทําการเวนคืนที่ดินจากพสกนิกรบริเวรรอย   

ตอระหวางเขตชุมชนและอุทยานแหงชาติกุยบุรี จํานวน 700 ไร เนื่องจากชางไดเขาไปกินสับปะรดของชาวไรเพราะอาหาร   

ในปาไมเพียงพอ จึงเกิดความขัดแยงระหวางมนุษยกับสัตวปาทําใหเกิดโศกนาฏกรรมชางเกิดข้ึน “คนฆาชาง” จนกระทั่ง

ความทราบถึงฝาละอองธุลีพระบาท จึงขอเวรที่ ดังรูปที่ 6  

 

รูปที่ 6 แสดงเนื้อเร่ืองตัวอยาง “ตามรอยที่พอสราง” 

 

5.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

    ทางผูวิจัยไดนําเสนอ ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแหงชาติกุยบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 6 หนวย

พิทักษอุทยานแหงชาติกุยบุรี ไดแก กร.1 (ปายาง) กร.2 (สําโหรง) กร.3 (ดานสิงขร) กร.4 (หุบมาซาง) กร.5 (หวยลึก) กร.6 

(แพรกตะลุย) ยังมี ที่ทําการอุทยานแหงชาติกุยบุรี และจุดสกัดทากระทุน ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 แสดงภาพอินโฟกราฟกอาณาเขตพื้นที่อุทยานแหงชาตกุิยบุรี 

 

 



 

 

5.1.3 ขอมูลของสัตวปาที่พบภายในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

  ทางผูวิจัยไดนําเสนอ ขอมูลของสัตวปาที่พบภายในอุทยานแหงชาติกุยบุรี เชน ชาง กระทิง วัวแดง เสือ

โครง เลียงผา เกงหมอ สมเสร็จ แมวลายหินออน เปนตน และยังบงบอกขอมูลของสัตวปาแตละชนิดไวเพื่อเปนความรูแก

ผูใชงานสื่อ ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 แสดงรูปแบบอินโฟกราฟกของสัตวปาในพืน้ที่อุทยานแหงชาตืกุยบุรี 

5.1.4 พันธุพืชที่มีความสาํคัญตออุทยานแหงชาติกุยบุรี 

 ทางผูวิจัยไดนําเสนอ พันธุพืชที่มีความสําคัญตออุทยานแหงชาติกุยบุรี มีทั้งหมด 3 ชนิดคือ ไมจันทร

หอม ตะเคียนทอง และตนมหาพรหม ทั้งนี้ยังบงบอกขอมูลของพันธุพืชแตละชนิดไวเพื่อเปนความรูแกผูใชงานสื่อ ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 แสดงรูปแบบอินโฟกราฟกพันธุไมจนัทรหอมพันธุไมที่มคีวามสําคัญตออุทยานแหงชาตกุิยบุรี 

5.2 ประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

เปนเพศหญิง 214 คน และเพศชาย 186 คน มีอายุระหวาง 21 – 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัท สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจรวมอยูในระดับมาก ( 𝑥𝑥�= 4.28, S.D. = 0.66) แบงเปน 

 5.2.1 ดานเนื้อหา  ในภาพรวมรูปแบบวีดีโอที่ใชในการนําเสนอในเนื้อหา ในภาพรวมมีผลตอความพึงพอใจที่การ

ออกแบบขอมูลภายในสื่อโฆษณามีความถูกตอง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก อยูที่ ( 𝑥𝑥�= 4.33 ,S.D. = 0.63) ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ยุพาวดี ฐานขันแกว (2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสรางสื่ออินโฟกราฟกเร่ืองจริยธรรมในการใช

โซเชียลมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ จังหวัด 



 

 

กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบวา การสรางสื่ออินโฟกราฟกเร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชงานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.14 

5.2.2 ดานการออกแบบ ในภาพรวมมีผลตอความพึงพอใจที่การออกแบบขอมูลภายในสื่ออิเล็กทรอนิกสมีความ

ถูกตอง มีความพึงพอใจในระดับดีมากมีความพึงพอใจในระดับมาก อยูที่ ( 𝑥𝑥�= 4.23 ,S.D. = 0.65) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ยุพาวดี ฐานขันแกว (2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสรางสื่ออินโฟกราฟกเร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมี เดียและแอนนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบวา การสรางสื่ออินโฟกราฟกเร่ืองจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชงานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 

5.2.3 ดานการใชงาน ในภาพรวมการเขาชมสื่อสามารถเขาชมไดงายไมซับซอน มีความพึงพอใจในระดับมาก อยูที่ 

( 𝑥𝑥�= 4.24 ,S.D. = 0.71) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริภัทร เมืองแกว (2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน(ภาษาจีน)สําหรับนิสิตชั้นปที่1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา จังหวัด กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบวา การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน(ภาษาจีน)สําหรับนิสิตชั้นปที่1 สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชงานในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.29 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรี ซึ่งเปนบุคลากรภายในอุทยาน

แหงชาติกุยบุรี จํานวน 15 คน และนักทองเที่ยว จํานวนทั้งหมด 375 คน สวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุ 21 – 30 ป ระดับ

การศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท ดานเนื้อหา มีผลการประเมินอยูที่คาเฉลี่ย 4.33 ระดับคุณภาพดี 

ดานการออกแบบ มีผลการประเมินอยูที่คาเฉลี่ย 4.23 ระดับคุณภาพดี ดานการใชงาน มีผลการประเมินอยูที่คาเฉลี่ย 4.24 

ระดับคุณภาพดี สรุปแลวผูใชงานมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติกุยบุรีในภาพ

รวมอยูในระดับอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเปน 4.28 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.66 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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