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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อการพัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความ

จริงเสริม 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพผูใชเว็บไซตประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ผูใชงานเว็บไซต ใชเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ  เว็บไซต และ  แบบประเมินความพึงพอใจ ประชากรกลุมตัวอยางคือผูที่ใช

งานอินเทอรเน็ตทั่วไป โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงมาตรฐาน  และ วิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งรูปแบบเว็บไซตนําเสนอดวย

รูปแบบความจริงเสริม ใน  www.huahinpranburitrip.com สามารถใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน 27 สถานที่ 2) ผลการวัดประสิทธิภาพจากผูเขาชมเว็บไซต โดยมีผูเขาชมทั้งสิ้น 1,688 คน จํานวน

หนาที่มีการเปด 14,508 คร้ัง   และ 3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต โดยมีการประเมิน 3 ดาน คือ ดาน

เทคนิคความจริงเสริม ดานการใชงาน และ ดานการออกแบบ ซึ่งในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก  ดังนั้นทําใหเว็บไซต

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจตอผูใชงานเว็บไซตมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: การพัฒนาเว็บไซต  ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ความจริงเสริม 

Abstract 

The objective of this research were: 1) To the development of Ecotourism website in Prachuap 

Khiri Khan Province using augmented reality. 2) To measure the performance of  ecotourism website user 

, And 3) To evaluate the satisfaction of website users. The tools used in the research that; website, and 

satisfaction questionnaire. Research sample were 400 internet users, derived through simple random 

sampling technique. The statistic used for analyzing  the data were  frequency, percentage, mean, and 

standard deviation and content analysis. 
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The research finding was as follows:  1) the development of ecotourism website in Prachuap Khiri 

Khan Province on www.huahinpranburitrip.com  in  27 locations. 2) The performance measurement of 

website visitors were 1,688  of the visitors. Moreover, The number of pages viewed 14,508  times, And 3) 

the satisfaction of the website in 3 aspects; Augmented Reality, usability, and design that all aspects were 

high level. Therefore, the development of Ecotourism website in Prachuap Khiri Khan Province using 

augmented reality more efficient and satisfied for website users. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

 เว็บไซตเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ต ซึ่งเว็บไซตเปนสื่อที่อยูในความควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ 

ปจจุบันเว็บไซตเขามามีบทบาทกับสังคมมากข้ึน เนื่องจากขาวสารขอมูลที่ในอดีตเคยอยูในหนังสือพิมพหรือในทีวี ไดถูก

นํามาใชในรูปแบบเว็บไซตมากข้ึน อาทิเชน เว็บไซตขาว ไทยรัฐ ที่นําเสนอขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนในแตละวัน ทั้ง เหตุการณที่

เกิดข้ึน ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในแตละวัน จากที่กลาวมาหากนําเว็บไซตไปใช เปนแหลงรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

เชิงนิเวศจะสามารถชวย ใหขอมูลมีความงายในการเขาถึง และยังสามารถกระจายไปยัง ผูคนทั่วโลกไดโดยงาย  

 การทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่จําเปนของมนุษยในปจจุบัน อีกทั้งยังถือเปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและการเจริญเติบโตประเทศ ดังนั้นหลายประเทศใหความสนใจกําหนดเปนนโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวของกับ

การเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อชื่นชมศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช พรรณ และสัตว

ปา ตองมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในรูปแบบที่เหมาะสม ถือวาเปนวิธีการหนึ่งที่จะนําไปสูการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ความเปน

ธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามควรคาแกการอนุรักษ และเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวเปน

จํานวนมากข้ึนทุกป ซึ่งมีชองทางการประชาสัมพันธหลายชองทาง แตยังไมมีชองทางไหนที่ดึงดูดความสนใจ สงผลใหการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธยังไมเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวเทาที่ควร 

 ดังนั้นคณะผูวิจัย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวย

เทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ Augmented Reality Technology เพื่อใหมีเว็บไซตในการให ขอมูลตางๆเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชเทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื่อใหมีความนาสนใจมากข้ึนและเพื่อทําใหกลุมเปาหมาย เขาถึงได

อยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ดวยการประชาสัมพันธผานทาง โซเชียลเน็ตเวิรค แฟนเพจเฟซบุก (Facebook Fan page)เพื่อทําให

ชุมชน เปนที่รูจัก และมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมมากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อการพัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม 

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพผูใชเว็บไซตประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวย

รูปแบบความจริงเสริม  

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ดวยรูปแบบความจริงเสริม  
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3. ขอบเขตงานวิจัย 

 ในการศึกษางานวิจัยการพัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม มี

ขอบเขตงานวิจัย ดังนี้ 

 

 

  

 

รูปที่ 1. กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัยคร้ังนี้จัดทําข้ึนเพื่อวัดประสิทธิภาพและวัดความพอใจจากผูใชงานเว็บไซตทองเที่ยวเชิง

นิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม ดังนี้ 

 1) เว็บไซตมีการนําเสนอเนื้อหาขอมูล เชน 1.ขอมูลประวัติความเปนมา 2.บรรยากาศ 3.จุดเดน 4.เสนทางการเดินทาง 

เปนตน และนําเสนอในรูปแบบวิดีโอ โดยใชเทคนิคความจริงเสริม เปนการสรางประสบการณแปลกใหมตอผูเขาชม ถือเปน

ทางเลือกหนึ่งในคนรุนใหมที่ชอบสนใจเทคโนโลยี 

 2) ประชาสัมพันธเว็บไซต เพื่อการเขาถึงผูเขาชมเว็บไซตและประสิทธิภาพสูงสุดของการสื่อสารกับผูเขาชมเว็บไซตโดย

ผานสื่อ Facebook และ YouTube 

 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 4.1 ความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) เปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวางความเปนจริง และ โลกเสมือน

ที่สรางข้ึนมาผสานเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการสรางขอมูลอีกขอมูลหนึ่งที่เปน

สวนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) ใหผนวกซอนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกลอง (ณัฐมา ไชยวรโยธิน, 

2556) 

4.2 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนรูปแบบของการพฒันา การทองเที่ยวแบบยั่งยนืสามารถทําใหมีการ

อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติควบคูไปกับการพัฒนา การทองเที่ยว ไดโดยใหความสําคัญ ตอการทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาตแิละวฒันธรรม ชุมชนของทองถ่ิน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสิง่แวดลอมและเศรษฐกิจดวย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2542) 

4.3 แอปพลิเคชั่นออรัสมา (Aurasma) เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับการสรางสื่อในโลกแหงความจริงเสริม 

(Augmented Reality : AR) เหมาะสําหรับการพฒันาสื่อที่ใชกับอุปกรณประเภทไอโฟน ไอแพด รวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอร

พกพาตางๆที่ใชระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอย คุณสมบัติพิเศษของ ออรัสมาจะเปนตัวกลางสาํหรับการเชื่อมโยง

โลกของความจริง และโลกของความจริงเสมือนเขาดวยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธที่มองเห็น ควบคุม

และสัมผสัไดผานทางหนาจอ ทัง้ที่เปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง (ไพฑูรย ศรีฟา, 2556) 

 

1. วัดประสิทธิภาพการใชงานเวบ็ไซต 

2. วัดความพึงพอใจจากผูใชงานเว็บไซต 

เว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 



 
 

 

 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  

การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม 

คณะผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มี

ข้ันตอนดังนี้ 

 5.1 การวางแผนโครงงาน (Planning) กําหนดปญหาและความตองการ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหา เพื่อหา

สาเหตุ จึงมีแนวคิดในการสงเสริมชวยประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยการสราง

เว็บไซตข้ึนมาเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล โดยการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูปแบบความจริงเสริม และ

ประชาสัมพันธผานทาง Social Network (Fan Page Facebook) 

5.2 การวิเคราะห (Analysis) ในข้ันตอนการวิเคราะหระบบ ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหตามหัวขอดังตอไปนี้  

ตารางที่ 1. วิเคราะหรูปแบบของสื่อAR ที่ใชในการประชาสัมพันธ 

ประเภทสื่อ รูปแบบการนําเสนอ 

เว็บไซตที่มีการนําเสนอแบบความจริงเสมือน AR ถายวีดีโอบรรยากาศรอบๆในสถานที่นัน้แลวนํามาใสใน

เว็บโดยใช แอพพลิเคชัน่ aurasma ในการนําเสนอใน

รูปแบบความจริงเสมือน 

ในสวนของเนื้อหาที่จะนํามาพฒันาเวบ็ไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม นัน้  

ผูวิจัยได นําสถานที่ทองเทียว ทัง้ 27 แหลง มานําเสนอ  โดยทาํการถายภาพในสถานทีจ่ริง แลวจัดทําวีดโีอ บรรยาย 

บรรยากาศในแตละสถานที่  โดยนําเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) ซึ่งนาํ แอพพลิเคชั่น Aurasma เขามา

ชวยในการโตตอบกับผูใชงานเวบ็ไซต ดังกลาว เพื่อใหดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว 

 5.3 การออกแบบ (Design) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

ระบบการพัฒนาเว็บไซต

ทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูใชงาน 

ผูดูแลระบบ 

คนหาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

คนหาบรรยากาศสถานท่ีจริง   

ดวยความจริงเสริม ดวย AR 

แสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

นิเวศ  

แสดงบรรยากาศสถานท่ีจริง ดวย

ความจริงเสริม AR  

เพ่ิม ลบ แกไข ขอมลู

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

เพ่ิม ลบ แกไข ขอมลูสถานท่ี

ทองเท่ียวจริง  ดวย AR  

ขอมูล สถานที่ทองเที่ยวจริง ดวย AR 

ที่ปรับปรุงแกไขแลว  

ขอมูล สถานท่ีทองเท่ียว เชิง

นิเวศท่ีปรับปรุงแกไขแลว  



 
 

 

 

 

รูปที่ 2  แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบ 

จากรูปที่ 2  แสดงแผนภาพบริบทกระบวนการในการทํางานของการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว

เชิงนิเวศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกลุมผูใชงาน 2 กลุม คือ ผูใชงานและดูแลระบบ โดยผูดูแลระบบจะเปนผูที่ปอนขอมูล

ทั้งหมดบนเว็บไซตประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดประจวบคีรีขันธดวยรูปแบบความจริงเสริม เพื่อใหตรงกับ

ความตองการของของผูใชงานเว็บไซต 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 3. ออกแบบและกําหนดลกัษณะรูปแบบที่จะนําเสนอ 

 

 จากรูปที่ 3. แสดงแผนผังภาพรวมของเว็บไซต ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซตข้ึนมาโดยใชชื่อเว็บไซต 

www.huahinpranburitrip.com เพื่อใชเปนสื่อกลางในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจงัหวัดประจวบคีรีขันธ ดวย

เทคนิคความจริงเสริม ซึ่งในสวนของผูดูแลเว็บไซต จะสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ไดทุกสวนที่อยูภายในเว็บไซตและในสวนของ

ผูใชงานจะสามารถอานขอมูล ที่เผยแพรในเว็บไซตได แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข อะไรได 

 5.4 การนําไปใช (Implementation) ในข้ันตอนการนําไปใช จะเปนการประชาสัมพันธเว็บไซตสถานที่ทองเที่ยวเชิง

นิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผานทาง (Fan page Facebook) โดยแตละชองทางการประชาสัมพันธ จะมีการลิงค ไปยัง

เว็บไซตที่ใชในการเผยแพรขอมูล 

 1.สวนหัวเว็บไซต 

2. เมนู 

3. รูปภาพ 

4. เน้ือหา 

5. หมวดหมู 

http://www.huahinpranburitrip.com/


 
 

 

 5.5 การบํารุงรักษา (Maintenance)  

 ทําการอัพเดทขอมูลใหมหรืออัพเดทสมุนไพรใหมและทําการประชาสัมพันธ และสํารองขอมูลอยูเสมอ 

 

 

6. ผลและวิจารณ 

 6.1 หนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม 

 



 
 

 

รูปที่ 4. หนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 จากรูปที่ 4 พัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการออกแบบเนื้อหาที่นาสนใจ โดยเนื้อหา

นําเสนอเก่ียวกับขอมูลประวัติความเปนมา บรรยากาศ จุดเดน และเสนทางการเดินทาง เปนตน จํานวน 27 สถานที่ มีการ

นําเสนอแบบวิดโีอ โดยการใชเทคนิคความจริงเสริม มีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจน เปนการสรางประสบการณแปลกใหมตอผู

เขาชม ถือเปนทางเลือกหนึ่งในคนรุนใหมที่ชอบสนใจเทคโนโลยี สอดคลองกับงานวิจัยของ (รุจิรา จูเจริญ, 2559) โดยการ

จัดการโครงสรางและเนื้อหา ของเว็บไซตเพื่อใหไดเว็บไซตที่มีคุณภาพในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนที่

รูจักและมีประสิทธิภาพ รูปแบบทันสมัย ใชงานงายเหมาะสมกับผูใชงานที่หลากหลาย 

  6.2 ผลการวัดประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซตจาก Google Analytics  

 

รูปที่ 5. สถิติเว็บไซตสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

         จากรูปที่ 5 แสดงผลคาสถิติของเว็บไซตสถานที่ทองเทีย่วเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชโปรแกรม Google 

Analytic เพื่อตดิตามพฤติกรรมผูใชงานในเว็บไซตโดยเว็บไซตมผีูเขาใช ทั้งหมด 1,688 คน มีจาํนวนการเปดหนาทั้งหมด 

14,508 คร้ัง  มีอัตราตีกลับ 2.63% สอดคลองกับงานวจิัยของ (นวพล ศรีวัฒนทรัพย, 2560) ซึ่งภายในเว็บไซตโดยการใช

เทคนิคแบบเรสพอนซิฟ แลวทําการทดสอบการแสดงผลผานอุปกรณที่หลากหลาย จากนัน้ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูใชงานเว็บไซต ผานทางเคร่ืองมือวิจัย Google Analytics  

 6.3 ผลการวัดดัชนีการคนหาเว็บไซตโดยใช Search Engine ของ Google Search Console  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินงานตามข้ันตอนและทําการเก็บขอมูลของวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งไดรับผลการดําเนินงานดังนี้ 

 



 
 

 

 
รูปที่ 6. แสดงผลดัชนีการคนหาเว็บไซตสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยใช Google Search Console 

จากรูปที่ 6 แสดงผลการวัดดชันีการคนหาของเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชเคร่ืองมือ

คนหากูเกิล ซึ่งการที่จะทาํใหผลดัชนีการคนหาในกูเกิลเปนจาํนวนมากนัน้ เว็บไซตมีการเขียนเนื้อหาเว็บไซตที่มีคุณภาพ มี

ความนาสนใจอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ จึงทาํใหมีดัชนีการคนหาที่มากข้ึน และมีผลดัชนีการคนหาในกูเกิลทั้งหมด 688 

รายการ ซึ่งสงผลวามีผูใชที่คนหาขอมูลในกูเกิลตรงกับเนื้อหาในเว็บไซต จึงทาํใหมีผูเขาชมมากข้ึนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

 6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต  

 การพัฒนาเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม ไดมีการจัดทํา

แบบสอบถาม โดยประชากรกลุมตัวอยางคือผูที่ใชงานอินเทอรเน็ตทั่วไป ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญจํานวน 400 คน 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ไดดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดบั

การศึกษา และรายไดตอเดือน ดังนี้ ผูใชเวบ็ไซตสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.3 เปนชวงอายุ 

21-30 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ประกอบอาชพีนักศึกษา จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 ศึกษาอยูใน

ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จาํนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รายไดอยูที่ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 145 

คน คิดเปนรอยละ 36.3 

ตารางที่ 2. ผลประเมินความพงึพอใจเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานเทคนิคความจริงเสริม 4.36 0.58 มาก 

2. ดานการใชงาน 4.50 0.59 มากที่สุด 

3. ดานการออกแบบ 4.45 0.60 มาก 

4. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.44 0.55 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามดานเทคนิคความจริงเสริม ดานการใชงาน และดานการ



 
 

 

ออกแบบ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมากในภาพรวม  สรุปไดวาการใชงานเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิ เวศในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริงเสริม ทําใหผูใชงานเขาใจเนื้อหาไดงายและมีความนาสนใจมากข้ึน    

7. สรุปผล 

 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาเวบ็ไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบความจริง

เสริม วัดประสิทธิภาพผูใชเวบ็ไซตประชาสัมพนัธสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชงานเวบ็ไซต 

 ผลที่ได คือ เว็บไซตทองเที่ยวเชงินิเวศจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่สามารถใชงานไดจริง และสามารถใหขอมูลการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ แกผูใชที่มาเขาชมไดเปนอยางดี ทั้งขอมูลของสถานที่ เสนทางการเดินทางที่

สามารถเดินทางไปไดจริง มีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่เชิญชวนใหผูอานมีความตองการที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว

เชิงนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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