
 

 

การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชเทคนิคความจริงเสมือน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1). เพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใช

เทคนิคความจริงเสมือน 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพของผูใชงานเว็บไซต 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต โดยมี

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้  เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร  และแบบประเมินความพึงพอใจ ประชากร

กลุมตัวอยางคือผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยสุมแบบบังเอิญจํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงเกษตร คือ farmstrip.com ซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว

โดยมีการนําเสนอโดยภาพนิ่งและวีดโีอ สําหรับผลการวัดประสิทธิภาพจากการเขาชมเว็บไซตทั้งหมด 404 คน มีจํานวนหนาที่

มีการเปด 4,403 คร้ัง ระยะเวลาการอาน 08.27 นาที และ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต โดยมีการ

ประเมิน 4 ดาน คือ ดานการออกแบบเว็บไซต ดานเนื้อหาดานวิดีโอ ดานเนื้อหาของเว็บไซตการพัฒนาเว็บไซต และดานการ

ออกแบบเว็บไซตมีความพึงพอใจมากในภาพรวม เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร สามารถใชงานไดจริงมีผู

เขาถึงสถานที่ทองเที่ยวไดมากข้ึนและสื่อวีดีโอมีความนาสนใจตอผูเขาชม 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาเว็บไซต  ความจริงเสริม 

Abstract 

The objectives of this research that : 1)  to develop of the website Agrotourism at PrachuapKhiri 

Khan Province using the  Augmented reality technique  2) to evaluate performance of the 3)  to evaluate 

the satisfaction of the users of the website  public relations website  and the sample satisfaction 

assessment form for the population is the user Internet by the Accidental number of 400 samples. 

Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The results showed that: the development of an agrotourism website is farmstrip.com There is 

information about the tourist attractions with the format and video. The results of the research obtained 

from visiting all 404 sites, with the number of pages being opened 4,403 times, reading time of 08.27 

                                                           
* Corresponding auther, e-mail: achaporn.kwa@rmutr.ac.th 

mailto:achaporn.kw@rmutr.ac.th


 

 

minutes. Moreover, Satisfaction assessment results in the users of the website with four aspects; website 

design in Video content of the site, website development, and website design that are very satisfied in 

the overall ecotourism attractions be used.  There are more sponsored tourist attractions and video 

media available. Interest to visitors 

Keywords: Agrotourism, The development of the website, Fact reinforced   

1. ที่มาและความสําคัญ  

การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนการบริหารกิจกรรมการเกษตรใหเปนสวนหนึ่งของเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความรูและชื่น

ชมทัศนียภาพ มีลักษณะเชนเดียวกับการทองเที่ยวชนบท หรือการทองเที่ยวฟารม ทําใหการทองเที่ยวมีความหมายยิ่งข้ึน

นอกจากนี้จะชวยใหนักทองเที่ยวมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกรมีความรูในการปลูกผัก ผลไม ที่เปนพืชทองถ่ินนั้น ๆ ใน

ขณะเดียวกันการทองเที่ยวเชิงเกษตรยังเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสประสบการณแปลกใหม  ซ่ึงมีชองทางการ

ประชาสัมพันธหลายชองทาง แตยังไมมีชองทางไหนที่ดึงดูดความสนใจ สงผลใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธยังไมเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวเทาที่ควร (กาญจนา กาแกว ,2558) 

การพัฒนาเว็บไซต เปนข้ันตอนที่รวบรวมขอมูลจากข้ันตอนกําหนดเนื้อหา การพัฒนาโครงสรางเว็บไซต และการ

ออกแบบมาพัฒนาเปนเว็บไซตที่สามารถทํางานไดจริง ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตั้งแตเร่ิมตนพัฒนาเว็บไซต ในข้ันตอนนี้

บางคร้ังผูพัฒนาจะพบวาเว็บไซตที่ไดออกแบบไวบางอยางอาจไมเหมาะสมสามารถปรับแตงไดตามความเหมาะสม อาจมีการ

ใชฐานขอมูลเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล อาจมีการใชเคร่ืองมือชวยในการพัฒนาเว็บไซต ซึ่งปจจุบันมีเคร่ืองมือใหเลือกใช

มากมาย ทั้งที่สามารถทางานไดบนอุปกรณที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน หรือระบบปฏิบัติการแตกตางกัน เชน การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปสาหรับสรางและจัดการเนื้อหาเว็บไซต 

ดังนั้นทางผูจัดทําวิจัยจึงเห็นวา เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่พัฒนานั้นสามารถมาประยุกตใชกับปญหาในดานการ

ประชาสัมพันธได จึงทําเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยใชเทคนิคความจริงเสมือน

ข้ึนมาเพื่อเปนการประชาสัมพันธที่แตกตาง และทําใหเศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดีข้ึนมีการ

วิเคราะห หรือการหาขอมูลที่ดีในการตัดสินใจออกแบบเว็บไซตใหผูเขาชมนั้นรูสึกประทับใจตั้งแตแรก ที่เขาชมเว็บไซตการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชเทคนิคความจริงเสมือน 

2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใช

เทคนิคความจริงเสมือน 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใช

เทคนิคความจริงเสมือน 

กรอบแนวคิดวิจัย  

ในการศึกษางานวิจัยการพัฒนาเว็บไซตการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 



 

 

          ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ตัวแปรตน เนื้อหาสถานที่ทองเที่ยว เก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวมีกิจกรรมอะไรบาง บรรยากาศสถานที่ตั้ง เวลาเปดปด 

เบอรโทรสถานที่ทองเที่ยว 

ตัวแปรตาม การประเมินประเมินความพึงพอใจ ผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธและวัดวัดประสิทธิภาพเว็บไซตประชาสัมพันธ สถานที่ทองเที่ยว สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามสวนที่ 2 รูปแบบการนําเสนอที่มีผลตอเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนที่ 3 แบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) เปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวางความเปนจริง และ โลกเสมือนที่สราง

ข้ึนมาผสานเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณ เชื่อมตอตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการสรางขอมูลอีกขอมูลหนึ่งที่ เปน

สวนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เชน ภาพกราฟก วิดีโอ และขอความ ตัวอักษร ใหผนวกซอนทับกับภาพในโลก

จริงที่ปรากฏบนกลอง (ชุมพล สิงหรา, 2558)  

การพัฒนาเว็บไซต สิ่งสําคัญคือการออกแบบเว็บไซตที่มีรูปแบบสวยงาม จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูเขาชม

เว็บไซตไดดีกวา ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ อยากกลับมาใชงานเว็บไซตอีกคร้ัง สิ่งที่จําเปนตองทําความเขาใจ เว็บไซตเปน

สื่อที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ตซึ่ง ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกดูเว็บไซตไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความ

อดทนตออุปสรรคและปญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซตผิดพลาดถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูนั้นไมมีประโยชนตอตัวเขา 

หรือไมเขาใจวาเว็บไซตนี้จะใชงานอยางไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซตอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากในปจจุบันมี

เว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซดที่เกิดข้ึนใหม ๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากข้ึน และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของ

เว็บไซดตาง ๆ ไดเอง (กิตติพงษ จํารูญ, 2551) 

ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism)คือการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร 

สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและสัตวเลี้ยง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ เพื่อชื่นชมความสวยงาม และความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะตางๆ ทําใหไดความรูสรางจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่นั้น โดยเนนการ

มีสวนรวมของนักทองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมทําใหเกิดประโยชนกอใหเกิดรายไดตอชุมชน และการทองเที่ยวเชิงเกษตรจะ

เปนการอนุรักษควบคูไปกับการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและผลกระทบตอสภาพแวดลอม (ณัฏฐพงษ   ฉาย

แสงประทีป, 2557) 

 

 

เว็บไซตการทองเที่ยวเชงิเกษตร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

- ประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต    

- ประเมินความพึงพอใจผูใชงานเว็บไซต 

 



 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานขององคกรเราเรียกวาSystem 

development Life Cycle (SDLC) เพื่อใชในการศึกษา แบงเปนข้ันตอนออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่ยังไมเปนที่รูจักแกคนภายนอก สวนใหญจะรูแตสถานที่ สื่อ

ที่ใชในการประชาสัมพันธในปจจุบันนี้ยังไมคอยมีความนาสนใจเทาไหร ซึ่งในปจจุบันผูใชงานสวนใหญเร่ิมหันมาใหความสนใจ

กับการใชสื่อ Social กันเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดปญหาในการอานหนังสือนอยลง จากเหตุผลขางตนจึงทําใหคณะผูวิจัยได

เล็งเห็นถึงปญหาและแนวคิดที่จะแกไขปญหานีโ้ดยการใชเทคนิคความจริงเสมือนนําวีดีโอมาเปนสื่อนําเสนอทําใหนาสนใจมาก

ข้ึน และทําใหสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน 

4.2 การวิเคราะห ในการสรางเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร ข้ันตอนนี้ไดเร่ิมเรียนรูและทําความเขาใจ

กับการสรางเว็บไซตเก่ียวกับขอมูลการสถานที่ และไดนําเนื้อหามาทําวีดีโอเพื่อใหมีสีสันและมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจใหผู

เขาชมเว็บไซต แลวนําความตองการที่ไดมาทั้งหมดนั้นมาจัดอันดับความสําคัญ  

4.3 ออกแบบระบบเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 Context Diagram 

จากรูปที่ 2  แสดงแผนภาพของเว็บไซตทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยกลุมผูใชงาน 2 กลุม 

คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงาน โดยผูใชงาน สามารถเขาชมเว็บไซตและดูขอมูลเนื้อหาของสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบของวิดีโอ 

ผูดูแลระบบ ทําการจัดการขอมูลเนื้อหาเว็บไซต และปอนขอมูลทั้งหมดบนเว็บไซต โดยการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล เพื่อใหตรง

กับความตองการของของผูใชงานเว็บไซต  

 

 

 

 

 

ผูเขาชมเว็บไซต 

เว็บไซตประชาสัมพันธ 

การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

คนหาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร 

-ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร     

      -ขอมูลเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

                                                              

- เผยแพรขอมลูสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร 

เพ่ิมลบแกไข ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

เกษตร 

 

เพ่ิมลบแกไข ขอมูลเทคโนโลยีความจริง

เสมือน 

 

ผูดูแลระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ออกแบบหนาเว็บไซต 

 จากรูปที่ 3  แสดงออกแบบหนาเว็บไซตข้ึนมาโดยใชชื่อเว็บไซต farmstrip.com เพื่อใชเปนสื่อกลางในการการพัฒนา

เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อหาดังนี้ หนาแรก ทองเที่ยว

เชิงเกษตร หัวหิน ทองเที่ยวเชิงเกษตร เพชรบุรี และคูมือการใชงาน AR  

4.4 การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ในการพัฒนาเว็บไซตผูวิจัยไดใชโปรแกรมเวิรดเพรส (WordPress) เนื่องจากเปนโปรแกรมสําเร็จรูปและสามารถ

จัดการเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต (Contents management system: CMS) ซึ่งงายในการใชงาน และ ใชโปรแกรม MySQL  

เปนฐานขอมูล ผูวิจัยไดจดโดเมนชื่อเว็บไซต  farmstrip.com การพัฒนาเว็บไซต โดยการเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต ซึ่งใน

เนื้อหาของแตละเร่ืองประกอบดวยภาพนิ่งและเนื้อหาที่เก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว การนําขอมูลจากเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต

และสถานที่จริงที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่ มาทําการดัดแปลงและเผยแพร  ประเมินจากผูเขาชมผาน Facebook เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธผานแฟนเพจ ที่ชื่อวา ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธเพื่อ

เปนเสนทางในการเขาสูเว็บไซตไดงาย  

4.5. การบํารุงรักษา ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต และ ทําการสํารองขอมูลในเว็บไซต  

5. ผลและวิจารณ 

5.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยการนําเสนอสื่อวิดีโอนั้นจะใชเทคนิคความจริง

เสมือนเขามาชวยในสวนของ เว็บไซตก็มีการแยกประเภทของเนื้อหาอยางชัดเจน 

 

 

1.สวนหัวเว็บไซต 

2. เมน ู
3. รูปภาพ 

4. เน้ือหา vdo 

5. หมวดหมู 



 

 

รูปที่ 4 หนาตาเว็บไซต www.farmstrip.com 

การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร มีการออกแบบเนื้อหาที่นาสนใจ 

โดยเนื้อหานําเสนอเก่ียวกับ บรรยากาศ จุดเดน และเสนทางแผนที่ เปนตน มีการนําเสนอแบบวิดีโอโดยการใชภาพนิ่ง

เปนสื่อกลางระหวางวีดีโอนําเสนอโดยใช application ในการรับชมวีดีโอ โดยการใชเทคนิคความจริงเสริม มีการจัดหมวดหมู

อยางชัดเจน เปนการสรางประสบการณแปลกใหมตอผูเขาชม ถือเปนทางเลือกหนึ่งในคนรุนใหมที่ชอบสนใจเทคโนโลยี

สอดคลองกับงานวิจัยของ (สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช, 2558) เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรจงหวัดระยองตาม

หลักการและวิธีการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายทองเที่ยวเชิงเกษตรจงหวดัระยอง 



 

 

 5.2 วัดประสิทธิภาพการใชงานเวบ็ไซต  โดยใช3เคร่ืองมือโปรแกรม Google analytics  

รูปที่ 5 แสดงผลการวัดประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซตหลัก farmstrip.com จาก Google Analytics 

การสํารวจผูเขาชมใน Google Analytics ในเว็บ www.farmstrip.com แลวสรุปไดวา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2018 – 19 เมษายน 2019 มีผูเขาชมเว็บไซต จํานวน 634 คน มีอัตราการตีกลับ 0% คิดเปนคาผูเขาชมที่มีประสิทธิภาพ 

จํานวน 634 คน โดยเวลาเฉลี่ยอยูที่ 2 นาที 32 วินาที สอดคลองกับงานวิจัยของ (นพดล สินธุพันธเดชา, 2556)การพัฒนา

เว็บไซตทองเที่ยวปาละอูใหติดอันดับ งานวิจัยไดใช Google Analysis ซ่ึงไดรับความนิยม สูงสุดในการใชวิเคราะหและ

ประเมินผล เพราะวามีคนใชถึง 55% ของเว็บไซตทั่วโลก มีเคร่ืองมือที่จําเปนเพียงพอตอการ วิเคราะห เชน ปริมาณผูเขาชม

เว็บไซต, พฤติกรรมผูเขาชมเว็บไซต, คนหาหนาที่มีปริมาณการเขาชมสูงสุด  

7.2.1 ประเมินจากการจัดเก็บขอมูลเว็บไซต (Index) ในเคร่ืองมือคนหา google 

รูปที่ 6 แสดงผลการวัดดัชนีการคนหาเว็บไซต farmstrip.com โดยใช Google Search Console 

การเก็บคา index ของเว็บไซตเปนการเก็บขอมูลจาก Search Engine Google วามียอดผูคนหาเทาไหรของเว็บไซต

นี้ ซึ่ง สรุปไดวา เว็บไซต farmstrip.com มียอด Index จํานวน 279 รายการ สอดคลองกับงานวิจัยของ (สอปยะ บุญตา 

2557) วิธีการสืบคนฐานขอมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญใชชื่อเร่ืองในการคนหา ผลผลการ

สืบคนจะจํากัดเฉพาะที่ตรงกับคําสืบคนเทานั้น 

5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยการ คนหาขอมูลเก่ียวกับเว็บไซตดวยคําคนหาดังตาราง 

 



 

 

           ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรด 

คียเวิรด ผลการคนหา Web1 

1. เที่ยวไรพลิศา 6,150,000 1/8 

2. ทองเที่ยวเชิงเกษตร เพชรบุรี หัวหิน 518,000 1/3 

3. เที่ยวไรสามพันนาม สตรอเบอร่ี 9,170,000 1/4 

4. ทริปเที่ยวฟารมแกะดํา 46,600 1/1 

5. สตรอเบอร่ีสามพันนาม หัวหิน 85,900 1/3 

6. เขาเตา Little Blue 716,000 1/4 

7. สวิส ชีพ ฟารม ฟารมของคนรักถายภาพ 135,000 1/2 

8. อัลปากานอยแหง Swiss Sheep Farm 120,000 1/1 

9. ปราณทะเลทราย 38,600 1/4 

10. เลี้ยงไกไข แบบใกลชิดที่บานถํ้าฟารม 49,400 1/1 

รวม หนาที่ 1  10 

   การแสดงผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตหลักและเว็บไซตซับโดเมนของเว็บไซตการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ติดอันดับ ใน Search Engine ของ Google จํานวน 10 คํา จะเห็นไดวา เว็บไซต

หลัก farmstrip.com ติดอันดับทั้งหมด 10 คํา โดยอยูหนาแรกจํานวน 10 คํา สอดคลองกับงานวิจัยของ (นพดล สินธุพันธเด

ชา 2555)  โปรแกรมคนหาที่ใชในการคนคืนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตเปน อันดับ 1 คือพัฒนาเพื่อใหติดอันดับของกูเกิล 

เพื่อใหมีผูเขาใชเว็บไซต หรือ เขาถึงขอมูลมากข้ึน จึงทําการทดสอบโดยการกําหนดคําคียเวิรด ที่สอดคลองกับเว็บไซต 

ทองเที่ยวปาละอู.com  

5.3 การประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของการพัฒนาเว็บไซต การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานบนเว็บไซต เปนการทดลองความถูกตอง โดยใช

แบบสอบถามออนไลน คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 ตัวอยาง 

           เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย จะใชวิธีในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห เพื่อใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค

ของการวิจัย จึงแบงเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามดานพฤติกรรมการเขาใช

อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 3) ความพึงพอใจในการใชงานบนเว็บไซต 4) ขอเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามเร่ือง การพัฒนาเว็บไซตการทองเที่ยวเชิง

เกษตร มีรายละเอียด ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 แสดงเพศและจํานวนผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอย

ละ 56 แสดงอายุและจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ จะอยูในชวงอายุ 

20-30 ป คิดเปนรอยละ 55.5แสดงระดับการศึกษาและจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบ

แบบสอบถามโดยสวนใหญ จะอยูในต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.3แสดงสถานภาพและจํานวนของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 61.3 แสดงอาชีพและ



 

 

จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอย

ละ 41.3 แสดงอาชีพและจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญได 10,001 - 

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 57.3  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานของเว็บไซต 

หัวขอการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานเว็บไซต 4.45 0.29 พอใจมาก 

ดานเนื้อหาดานวิดีโอ 4.46 0.31 พอใจมาก 

ดานเนื้อหาของเว็บไซตการพัฒนาเว็บไซต 4.43 0.30 พอใจมาก 

ดานการออกแบบเว็บไซต 4.46 0.31 พอใจมาก 

รวม 4.46 0.31 พอใจมาก 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยใชเทคนิคความจริงเสมือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เว็บไซตไดรับความพึงพอใจในระดับ มาก โดยมี สรุปไดวา 

เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร สามารถใชงานไดจริงมีผูเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวไดมากข้ึนและสื่อวีดีโอมีความ

นาสนใจตอผูเขาชม  

ขอเสนอแนะ  การใชงาน AR ยากเนื่องจากตองทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ทําใหไมสะดวกในการใชงาน 

6. สรุปผล 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัด

เพชรบุรี วัดประสิทธิภาพการเขาใชงาน และความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีที่สงผลตอการจัดอันดับของเคร่ืองมือคนหา 

  ผลที่ได คือ เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถใช

งานไดจริง และสามารถใหขอมูลการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีคีรี

ขันธ แกผูใชที่มาเขาชมไดเปนอยางดี ทั้งขอมูลของสถานที่ แผนที่สามารถเดินทางไปไดจริง มีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่

เชิญชวนใหผูอานมีความตองการที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 

 ประสิทธิภาพของเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีนั้น 

โดยรวมแลวทั้งเว็บไซตหลัก ซึ่งไดแก เว็บไซต farmstrip.com มีประสิทธิภาพในการเขาชม จึงทําใหมีผูใชที่กลับเขามาใน

เว็บไซตและจํานวนหนาที่มีการเปดมีจํานวนมากถึง 4,401 และไมมีอัตราการตีกลับ สงผลวาเว็บไซตนี้มีผูใชที่เขามามีความ

สนใจในเนื้อหาของเว็บไซต จึงทําใหอยากกลับเขามาอานอีก หรือเขามาแลวเจอขอมูลที่ตองการคนหา จึงทําใหตองการอาน

เนื้อหาในหนาตอไป ในสวนของผลการวัดดัชนีผลการคนหา และผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรดของเว็บไซตติด

อันดับ 1 ของ Google เว็บไซตหลักมีผลการวัดดัชนีผลการคนหาที่คอนขางมาก ผูใชจะมีโอกาสคนเจอหนาเว็บไซตเพียงแค 

100% และแบงวาจะคนเจอในหนาแรกเพียง100% ซึ่งในภาพรวมแลว จะสงผลตอเว็บไซตใหติดอันดับผลการคนหาในหนา

แรกของ Google ไดมากข้ึนและมีโอกาสในการสรางจํานวนผูเชาชมเว็บไซตมากข้ึน 

ประเมินความพึงพอใจการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

และจังหวัดเพชรบุรี ที่สงผลตอการจัดอันดับของเคร่ืองมือคนหา ประกอบดวย ดานเว็บไซต และดานเนื้อหาดานวิดีโอ นั้นมี



 

 

ความพึงพอใจในระดับมาก และสวนความพึงพอใจที่มีตอการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่สงผลตอการจัดอันดับของเคร่ืองมือคนหา ซึ่งประกอบดวย ดานการใชงานในเว็บไซต และดานการ

ออกแบบเว็บไซต มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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