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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย
ธรรมชาติที่ส่งเสริมให้ผู้ มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติต่ าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาแนวคิ ดการสื่ อ
ความหมายรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการสื่อความหมายรูปแบบเดิมที่พบเห็นทั่วไปในพื้นที่ธรรมชาติ โดยทาการศึกษาบริเวณ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขุนดงในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยขั้นตอนใน
การศึกษามีทั้งหมด 3 ส่วนหลัก คือ 1) การออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ โดยพิจารณาจากการประเมินศักยภาพ
ของทรัพยากรนันทนาการในพื้นที่ 2) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และ 3) การทดสอบการ
ทางานของโปรแกรม โดยประเมินจากกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จานวน 220 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ออกแบบโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ โดยกาหนดให้มีเมนูการใช้งาน 3 เมนูหลัก คือ 1) เมนูการระบุ
ตาแหน่งในพื้นที่ 2) เมนูแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว และ 3) เมนูแสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาได้โดยการสแกน QR code
เพื่อเชื่อมต่อไปยังวีดิทัศน์ที่จัดทาขึ้น จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการทางานของโปรแกรมประยุกต์ ผู้ใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 3.95, SD = 0.65) และจากการพิจารณาความแตกต่างของค่าคะแนนหลัง
การชมวีดิทัศน์ (x̅ =9.49) มีค่ามากกว่าค่าคะแนนก่อนการชมวีดิทัศน์ (x̅ = 6.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 18.049,
P-value = 0.000) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมประยุกต์ที่จัดทาขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในพื้นที่ให้กับผู้มาเยือนได้มากยิ่งขึ้น สาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งานในอนาคต
ควรพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบปฏิบัติการ iOS
คาสาคัญ: เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย,
สถานีวิจัยและฝึกนิสติ วนศาสตร์วังน้าเขียว
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Abstract
This study aimed to develop mobile application for nature interpretation to encourage visitors to
learn about natural resources in the area. This study introduced mobile application to add a new dimension
for interpretation in natural environment. Khun Dong Nature Trail, located at Wang Nam Khiao Forest Research
and Student Training Station, Nakhon Ratchasima Province, was selected for study area. The processes of this
study comprised of three main parts. The first part, a nature interpretation program was designed based on
recreational resource potential. The second part, interpretative mobile application for nature interpretation was
developed. The third part, the effectiveness of nature interpretation program was investigated based on
questionnaire survey of 220 samples. According to the behavior of visitors that frequently used smartphone,
video with QR code has been applied for nature interpretation media. A mobile application consisted of three
main functions including 1) location, 2) introduction of Wang Nam Khiao Forestry Research and Student
Training Station, and 3) the details of Khun Dong nature trail. On the part of visitors’ satisfaction for application
performance, the majority of users was very satisfied (x̅ = 3.95, SD = 0.65) with the program. For the
effectiveness of nature interpretation program in increasing the knowledge on natural resources and
ecosystem, the study indicated that the interpretation program contributed to respondents’ knowledge. The
average posttest score (x̅ = 9.49, SD = 1.718) was statistically significantly higher than pretest score (x̅ = 6.69,
SD = 1.697) (t = 18.049, P-value = 0.000). For future implication, mobile application development should be
developed for other operating systems such as the iOS.
Keyword: nature trail, interpretative mobile application, Wang Nam Khiao Forestry Research and
Student Training Station

บทนา
ในยุคปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน มีบทบาทสาคัญต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้คน เนื่องจาก
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น จากการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2556) พบว่าประชากรไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น ประกอบกับผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยว ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับการพกพาอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ติดตัว
ตลอดเวลาในช่วงการเดินทางท่ องเที่ยว (ผู้จัดการออนไลน์ , 2557) อีกทั้งยังมีผลการสารวจของ International Data
Corporation (2016) เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อใช้งานในด้านต่ าง ๆ มากขึ้น (สุชาดา พลาชัย
ภิรมย์ศิล, 2554) รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว (Kennedy-Eden and Gretzel, 2012)
จากข้อมูลการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในการเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ที่มากขึ้นของคนไทย จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่ธรรมชาติ
หรือการสื่อความหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
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พื้นทีธ่ รรมชาติ โดยอาศัยสภาพธรรมชาติที่มีอยู่จริงในพื้นที่หรือใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด การสื่อ
ความหมายธรรมชาติเป็นการแปลความหรือตีความเกี่ยวกับธรรมชาติทถี่ ูกขับเคลื่อนโดยผู้สื่อความหมายซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมที่
สนใจเกิด ความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ถึ งความสาคัญ และสนับสนุนการดูแลทรั พยากรเหล่านั้น โดยรูปแบบของการสื่ อ
ความหมายมี 2 รูปแบบ ซึ่งจาแนกตามลักษณะตัวกลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย คือ 1) การสื่อความหมายโดยใช้บุคคล
เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป การพูดสื่อความหมาย ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างจากัดด้วยเงื่อนไขของเวลา อาจ
จากัดเป็นรอบ ๆ ในแต่ละวัน เช่น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินป่าระยะไกล และ 2) การสื่อความหมายโดยไม่
ใช้คน เช่น แผ่นป้ายสื่อความหมาย สิ่ง พิมพ์สื่อความหมาย เป็นต้น ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการการอธิบายรายละเอียดที่
เป็นข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากสามารถนาเสนอข้อมูลได้หลากหลาย เช่น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง เป็นต้น
(Tilden, 1957; Ham, 1992; National Park Service, 2007, สานักอุทยานแห่งชาติ, 2555)แต่ในปัจจุบันรูปแบบของสื่อ
ที่นิยมนามาใช้ยังไม่สามารถช่วยให้การสื่อความหมายในพื้นที่ธรรมชาติได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้งในประเด็นการไม่
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และประเด็นของความน่าสนใจของสื่อ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อการสื่อความธรรมชาตินั้นสามารถสร้างความ
น่าสนใจให้กับการศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ธรรมชาติได้ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นสื่อความรู้ที่ได้รับความสนใจสาหรับการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จึง
เป็นสื่อความรู้ที่มีความน่าสนใจในการนามาประยุกต์ใช้สาหรับการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ธรรมชาติ
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดพื้นที่ศึกษา ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขุนดงที่อยู่ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์วังน้าเขียว ซึ่งป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับผืนป่าเต็งรังและป่า
ดิบแล้งที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ อีกทั้งในพื้นที่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติของทรัพยากรป่าไม้ประกอบ
กับมีลาห้วยไหลผ่านทาให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม และยังมีการใช้ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ
นิเวศป่าไม้ในหลากหลายมิติ (คณะวนศาสตร์, 2555, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ และคณะ, 2558) โดยเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติในพื้นทีเ่ ป็นเส้นทางเดินวนเป็นวงรอบ มีระยะทางรวมประมาณ 1.9 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้าทะเล 248 283 เมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ลักษณะของเส้นทางส่วนใหญ่ค่อนข้างราบมีความลาดชันน้อย
สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกกลุ่มวัย และมีเค้าโครงเรื่องหลักในการสื่อความหมาย
ธรรมชาติ คือ พลวัตป่าดิบแล้ง และเค้าโครงเรื่องรอง คือ ป่าดิบแล้งภูมิภาคอีสาน ประกอบด้วย 10 จุดสื่อความหมาย มี
เนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งเนื้อหาในการนามาสื่อ
ความหมายพิจารณาจากศักยภาพของทรัพยากรนันทนาการในการสื่อความหมายของพื้นที่ โดยพื้นที่แห่งนี้มีการพัฒนา
โปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ ขึ้นแต่ยังขาดการพัฒนาสื่อกลางในการนาเสนอที่น่าสนใจ ทาให้เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติที่จัดทาขึ้นไม่ได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนไม่มากนัก การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่ เพื่อนามาใช้เป็นตัวกลางในการสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งจะ
สามารถสร้างความน่าสนใจกับผู้มาเยือนในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในพื้นที่ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว
2. เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์และประสิทธิผลของออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายในเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว
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สมมติฐานการวิจัย
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือนภายหลังการใช้
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมประยุกต์ฯ

อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนการดาเนินการ 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบ และการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ และ 2) การทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมสื่อความหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่สาคัญ 3 ส่ว นหลัก ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์ ระบบ ขั้น ตอนการออกแบบระบบ และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์
1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียวได้มีการดาเนินการจัดสร้างสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 โดยภายในมีการจัดสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขึ้น แต่ยังไม่มีการดาเนินการจัดทาโปรแกรมสื่อความหมายขึ้นใน
เส้นทางดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยให้มีความสนใจในการศึกษาข้อมูลในพื้นที่เพื่อออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายที่มีความ
สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเส้นทาง ซึ่งการออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายจะบรรลุเป้าหมายได้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการสื่อความหมาย ซึ่งผู้วิจัยมีความต้องการจัดทารูปแบบการสื่อความหมายธรรมชาติที่แตกต่างไปจากการใช้รูป
แบบเดิมที่นิยมใช้ทั่วไปในปัจจุบัน จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อความหมายที่เป็นลักษณะของการใช้วีดิทัศน์
บรรยายเนื้อหา หลายงานวิจัยพบว่าการใช้วีดิทัศน์บรรยายข้อมูลพร้อมภาพประกอบ สามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
มากขึ้น โดยประเมินได้จากการทดสอบของค่าคะแนนก่อนและหลังการรับชมวีดิทัศน์บรรยายข้อมูล ซึ่งการรับชมวีดิทัศน์
บรรยายข้อมูลนั้นจาเป็นต้องผ่านตัวกลางในการนาเสนอ ซึ่งตัวกลางในการสื่อความหมายที่ผู้วิจั ยให้ความสนใจ คื อ
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เนื่องด้วยจากการสารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าร้อย
ละ 85 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทาการสารวจเลือกพกพาอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ติดตัวตลอดเวลาแม้ในช่วงเวลาของการ
ท่องเที่ยว (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นที่
เป็นตัวกลางที่น่าสนใจสาหรับใช้เป็นสื่อกลางในการนาเสนอวีดิทัศน์บรรยายข้อมูลได้เป็นอย่างดี และนาไปสู่การสื่อ
ความหมายในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการสื่อความหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สาหรับระบบการทางานของโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายในพื้นที่
ศึกษา เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้มาเยือนเดินทางเข้าสู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และมีความต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดสื่อ
ความหมายแต่ละจุดในเส้นทาง ผู้มาเยือนสามารถใช้อุ ปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ และรับชมวีดิ
ทัศน์บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจในแต่ละจุดได้ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสแกน QR code
เมื่ อ ท าการสแกนเสร็ จ โปรแกรมประยุ ก ต์ ท าการประมวลผลและแสดงออกมาเป็ น เว็ บ เบราว์ เ ซอร์ ส าหรั บ รั บ ช ม
วีดิทัศน์ ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบงาน
ที่มา: วารุณี (2560)
1.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทาให้ทราบความต้องการของระบบ คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมของการสื่อ
ความหมายธรรมชาติ โดยสามารถนามาเขียนเป็นแผนภาพในการสร้างระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้จริง เพื่อให้การพัฒนา
ระบบเป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายของระบบ โดยใช้แผนภาพบริบท (context diagram) แสดงในลักษณะของ
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทางานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบ
และแสดงขอบเขต เส้นแบ่งเขตของระบบที่ได้ศึกษา โดยแบ่งกลุ่มของสิ่งแวดล้อมภายนอกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้บริการ
ผู้ดูแลระบบ และแหล่งข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 2
ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้บริการโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ
ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยการติดตั้งโปรแกรมลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และเลือกศึกษาเรียนรู้ในแต่ละ
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว ข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และข้อมูลการระบุตาแหน่งในพื้นที่
ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้นาเข้าข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์
แหล่งข้อมูล เป็นแหล่งเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสื่อความหมายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
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ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (context diagram) ของโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อ
การสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ที่มา: วารุณี (2560)
1.3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
จากการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ทาให้สามารถกาหนดแนวทางสาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ ที่สามารถใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้ โดย
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการพัฒนาทั้ งส่วนของหน้าจอในการตอบโต้ผู้ใช้และส่วนของการทางานของระบบงาน คือโปรแกรม
Android studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยใช้ภาษาจาวา (java programming language) ในการพัฒนา
2. การทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
2.1 กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มเยาวชน และผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ และทาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งยึดตามวัตถุประสงค์ของผู้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก นั้นคือการ
เลือกตามกลุ่มเป้าหมายหลักในการสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว โดยเลือก
จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2559 จานวนทั้งหมด 220 คน
2.2 การออกแบบเครื่องมือ
ทาการพัฒนาแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์ต่อการใช้งาน
ระบบของโปรแกรมประยุ ก ต์ สาหรั บอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เพื่ อ การสื่ อ ความหมายในเส้ นทางเดิ น ศึ กษาธรรมชาติ
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์ต่อโปรแกรมสื่อความหมายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีการแบ่ง
การประเมินความคิดเห็นออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านความน่าสนใจของวีดิทัศน์ 3) ด้านความเหมาะสม
ของโปรแกรมสื่อความหมาย และ 4) ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อ
การสื่อความหมายธรรมชาติ
2.3 การประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean: x̅) ค่าฐานนิยม (Mode)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่ออธิบายแนวโน้มและการกระจายของข้อมูล
2.4 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมสื่อความหมาย ใช้วิธีการศึกษาแบบทดลอง (experimental design)
โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดความรู้ก่อนและหลัง (pretest – posttest) การใช้โปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติที่ได้
พัฒนาขึ้น ซึ่งแบบวัดความรู้นั้นพัฒนาจากการกาหนดเนื้อหาที่ต้องการทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มีอยู่ในวีดิทัศน์
บรรยายข้อมูล และเลือกรูปแบบการทดสอบเป็นแบบปรนัยซึ่งมีคาตอบไว้ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบคาตอบที่ถูกต้อง โดยมี
จานวนข้อคาถามทั้งหมด 12 ข้อ และทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการรับชมวีดิทัศน์
บรรยายข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลแบบคู่ (paired sample T-test) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองค่าที่วัดมาจากข้อมูลสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยวัดมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกันสองครั้ง

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถกาหนดรูปแบบของการสื่อความหมายในพื้นที่เป็นการใช้วีดิทัศน์
บรรยายข้อมูลพร้อมภาพประกอบ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นสื่อกลางในการนาเสนอ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการสื่อความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ฟังหรือผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในเรื่องราว และ
สร้างแรงบันดาลใจหรือก่อให้เกิดความรู้สึกต่อเรื่องราวที่ได้รบั รู้ โดยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อความหมายธรรมชาติ
เป็นกลุ่มเยาวชน และผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ เมื่อทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ขั้นตอนและเป้าหมายของระบบให้สามารถนาไปใช้ได้จริงได้แล้ว สามารถนามาพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ ที่จัดทาขึ้น ใช้ชื่อว่า WNK
Interpretation (ภาพที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ดังนี้
1.1 สัญลักษณ์ (icon) ของโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวอักษร WNK ที่มีพื้นหลังเป็นภาพในเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ
1.2 หน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ WNK Interpretation เป็นหน้าจอแรกของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยรูปภาพภายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และปุ่มกดสาหรับเชื่อมโยงไปยังหน้าของเมนูหลัก และหน้าของ
การสแกน QR code โดยตัวอย่างของ QR code และเนื้อหาที่ใช้สาหรับการสื่อความหมายบริเวณเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติขุนดง พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียวแสดงในภาพที่ 4
1.3 หน้าจอแสดงเมนูหลักของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งได้ทาการแบ่งเมนูการใช้งานเป็น 3 เมนู คือ เมนูการระบุ
ตาแหน่งในพื้นที่ เมนูเสดงเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว และเมนูแสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
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1.4 เมนูการระบุตาแหน่งในพื้นที่ เป็นหน้าจอที่แสดงตาแหน่งของสถานีสื่อความหมายและตาแหน่งของผู้ใช้งาน
ในแผนที่ โดยเชื่อมต่อกับแผนที่ของ google map
1.5 เมนูแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว ประกอบไปด้วย
ประวัติความเป็นมาของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1.6 เมนูแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ นาเสนอเนื้อหาของเค้าโครงเรื่องหลักของการสื่อ
ความหมาย เพื่ออธิบายเรื่องราวที่จะได้เรียนรู้ภายในเส้นทาง

ภาพที่ 3 รูปสัญลักษณ์ (icon) และหน้าจอแสดงผลแต่ละเมนูของโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อ
การสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ที่มา: วารุณี (2560)
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ภาพที่ 4 ตัวอย่าง QR code ที่ใช้ในการสื่อความหมายบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขุนดง พื้นที่สถานีวิจัยและ
ฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว
ที่มา: วารุณี (2560)
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2. ผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
2.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์ต่อโปรแกรมประยุกต์ ผู้วิจัยได้ทาการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การใช้งานระบบของโปรแกรมประยุกต์ โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 220 คน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.50) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 35.50) ส่วนใหญ่มีอายุ 19 - 24 ปี
(ร้ อยละ 65.90) และมี การศึ กษาในระดั บปริ ญญาตรี กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี ระดั บความสนใจในการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 71.80) ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรมสื่อ
ความหมายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก (x̅ = 4.13, SD = 0.46) ประเมินความน่าสนใจของวีดิทัศน์ว่ามีความน่าสนใจในระดับมาก (x̅ = 3.94, SD
= 0.55) ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมสื่อความหมายว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (x̅ = 3.83, SD = 0.62) และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติใน
ระดับมาก (x̅ = 3.95, SD = 0.65) (ตารางที่ 1) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุ กต์ สาหรั บอุ ปกรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่ โดยให้ ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต์ ให้สามารถใช้ งานบน
ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์ต่อโปรแกรมสื่อความหมาย
ข้อความ

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สดุ
(1)

1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 18.20 70.00 11.40 0.50
0.00
และระบบนิเวศ
1.2 เนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่พบเห็นจริงในพื้นที่
28.60 55.50 15.50 0.5
0.00
1.3 หัวข้อเรื่องและเนื้อหามีความสอดคล้องกัน
28.20 64.10 7.70 0.00
0.00
2. ด้านความน่าสนใจของวีดิทัศน์
2.1 บทบรรยายในวีดิทัศน์มีความเหมาะสม
18.60 56.80 23.60 0.00
0.90)
2.2 ภาษาฟังแล้วเข้าใจง่าย
26.80 51.80 20.50 0.90
0.00
2.3 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อเรือ่ ง
15.50 54.5 29.10 0.90
0.00
3. ด้านความเหมาะสมของโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ
3.1 หน้าเพจของโปรแกรมสวยงามและน่าสนใจ
10.90 47.70 38.20 3.20
0.00
3.2 โปรแกรมใช้งานง่ายและสะดวก
25.90 50.90 20.90 1.80
0.50
4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
16.8 64.10 16.80 2.30
0.00
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ

ค่าเฉลี่ย
( x̅ )
4.13
4.06

SD
0.45
0.56

4.12
4.20
3.94
3.91
4.05
3.85
3.83
3.66
4.00
3.95

0.67
0.57
0.55
0.68
0.71
0.68
0.62
0.71
0.76
0.65

2.2 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมสื่อความหมาย ผลการทดสอบความรู้ของผู้มาเยือนเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ป่าไม้ พบว่าส่วนใหญ่ผมู้ าเยือนมีคา่ คะแนนก่อนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง นั้นคือ ผู้
มาเยือนส่วนใหญ่มีค่าคะแนนระหว่าง 5-8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน และหลังจากรับชมวีดทิ ัศน์บรรยายข้อ
มูลค่าคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ของผูม้ าเยือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีคา่ คะแนนระหว่าง 9 –
12 คะแนน แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สามารถส่งเสริมให้ผู้
มาเยือนมีความรู้เกีย่ วกับระบบนิเวศป่าไม้มากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

34 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
ตารางที่ 2 ระดับความรู้ของผู้มาเยือนเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้
(หน่วย: จานวนคน)
แบบวัดความรู้
ก่อน
หลัง

น้อย
(ค่าคะแนน 1-4)
27
1

ระดับความรู้
ปานกลาง
(ค่าคะแนน 5-8)
164
58

มาก
(ค่าคะแนน 9-12)
29
161

จานวน
220
220

จากสมมติฐานการวิจัย ได้ทาการทดสอบเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการรับชมวีดิทัศน์บรรยายข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือน พบว่าคะแนนหลังการทดสอบ (x̅ = 9.49) มีค่า
มากกว่าค่าคะแนนก่อนการทดสอบ (x̅ = 6.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 18.049, P-value =0.000) (ตารางที่ 3) ซึ่งผลการ
ทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติมีประสิทธิผลในด้านการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศแก่กลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการวัดความรู้ จากการรับชมวีดิทัศน์บรรยายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศป่าไม้ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
แบบวัดความรู้
จานวน
SD
t
P-value
ค่าเฉลี่ย (x̅)
ก่อน
220
6.69
1.697
หลัง
220
9.49
1.718
18.049
0.000

สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติขุนดง ได้ทาการออกแบบโดยมุ่งเน้นให้โปรแกรมมีลักษณะของการใช้งานที่ง่าย สะดวก ไม่จาเป็นต้องมีขั้นตอนในการ
เรียนรู้มากนักและไม่ซับซ้อน อีกทั้งโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ยังเป็นรูปแบบของการสื่อความหมายที่
ตอบสนองพฤติกรรมของผูม้ าเยือนในปัจจุบันที่นิยมพกพาสมาร์ทโฟนติดตัวตลอดเวลา และให้ความสาคัญว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความ
จาเป็นสาหรับการท่องเที่ยว โดยเมนูการใช้งานประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ 1) เมนูการระบุตาแหน่งในพื้นที่ 2) เมนูแสดงเนื้อหา
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว 3) เมนูแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่ง
ในเมนูนี้ผู้ใช้งานสามารถเข้ารับฟังและรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาได้โดยการสแกน QR code เพื่อเชื่อมต่อไปยังวีดิทัศน์ที่
จัดทาขึ้น ประกอบกับการใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งเป็นการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็น
สื่อกลางในการนาเสนอ อาจมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มาเยือนบางกลุม่ จึงถือเป็นข้อจากัดของสื่อในการนาเสนอการสือ่ ความหมาย
ที่ไม่สามารถใช้ได้กับผู้มาเยือนทุกกลุ่ม
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2. การทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
2.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์ต่อโปรแกรมประยุกต์ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ป ระเมินความ
เหมาะสมด้านเนื้อหาว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (x̅ = 4.13, SD = 0.46) ประเมินความน่าสนใจของวีดิทัศน์ว่ามีความ
น่าสนใจในระดับมาก (x̅ = 3.94, SD = 0.55) ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมสื่อความหมายว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก (x̅ = 3.83, SD = 0.62) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติในระดับมาก (x̅ = 3.95, SD = 0.65)
2.2 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมสื่อความหมาย พบว่าโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อการสื่อความหมายที่จัดทาขึ้นเกิดประสิทธิผลในการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศกับผู้มาเยือน ซึ่ง
เห็นได้จากค่าคะแนนหลังการรับชมวีดิทัศน์บรรยายข้อมูล มีค่ามากกว่าค่าคะแนนก่อนการรับชมวีดิทัศน์บรรยายข้อมูล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (t = 18.049, P-value = 0.000) เนื่องมาจากการเลือกใช้รูปแบบการสื่อความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม
และเป็นรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่กาลังได้รับความสนใจในยุคปัจจุบัน จึงสามารถกระตุ้นให้ผู้มาเยือนมีความสนใจในการศึกษา
เรียนรู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์ต่อโปรแกรมประยุกต์ ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมประยุกต์ในระดับมาก และประเมินความน่าสนใจของวีดิทัศน์ว่ามีความ
น่าสนใจในระดั บมาก ส่งผลให้การการทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับระบบนิ เวศป่าไม้ในเส้ นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติของผู้มาเยือนในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายสาคัญของการสื่อความหมาย
ไม่ใช่เพียงการให้ความรู้แต่ยังมุ่งหวังให้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของผู้ที่ได้เรียนรู้จากการสื่อความหมาย จึงควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึงการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไปในอนาคต
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อความหมายอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ เป็นงานที่ต้องมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม
ประยุกต์ได้ในอนาคต
2. โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้
สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ iOS เป็นต้น เพื่อผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
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