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         การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสัญญะและความตองการรูปแบบ
เว็บไซตหมูบานมงดอยปุยของกลุมตัวอยาง  คือ นักทองเท่ียวชาวไทย  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
และประชากรหมูบานมงดอยปุย และออกแบบเว็บไซตเพื่อเปนตนแบบเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเท่ียวสําหรับหมูบานมงดอยปุย  ซ่ึงศึกษาตามกรอบแนวคิดสัญวิทยา  แนวคิดการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  แนวคิดทางการตลาด  แนวคิดการออกแบบเว็บไซตและทฤษฎีการส่ือสาร 
 วิธีการศึกษาประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
และการสังเกต กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักทองเท่ียวชาวไทย 100 คน นักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ 100 คน และประชากรหมูบานมงดอยปุย 100 คน การวิเคราะหขอมูลเปนการวจิัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและการสังเกต จะ
นํามาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน คือ อธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได โดยนําเสนอในรูปตาราง ความถ่ี รอยละและคาเฉล่ียเลขคณิต 
 ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและสังเกต ไดสัญญะหมูบานมงดอยปุย คือ 
ผูสูงอายุ 107 ป  ดูพระอาทิตยตกและวิวดอยอินทนนท มัคคุเทศกนอยดอยปุย การวิ่งมินิมาราธอน
ดอยปุย ถนนคนเดิน แหลงตนน้ํา รอยเทาพระพุทธบาท สวนสองแสน เสนทางการทองเท่ียวใหม  
ลอเล่ือนไม ภาพยนตรมง ขาวปุก ดารามาทองเท่ียว  ดอยผากลอง พันธุไมวงกอ  การเล้ียงหมูมง    
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 1  สํานักสงฆดอยปุย  หนาไม  เสนทางการออฟโรด  การพัฒนา
หมูบานมงดอยปุย  เพลงสาวเจียงใหม  เพลงเพลินภูพิงค และออมสินไมไผ  
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 รูปแบบเว็บไซตท่ีตองการของกลุมตัวอยางคือ  ตองการขอมูลประวัติศาสตรหมูบาน         
มงดอยปุย  ตองการดอกฝนเปนสัญลักษณ  ใชท้ังภาษาไทยและอังกฤษ  มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอและแนะนําในเรื่องของประวัติศาสตรของหมูบานมงดอยปุย ใชรูปภาพที่ถายทอดตาม
ความเปนจริง  ควรมีคลิปวีดีโอและเพลงภาษามง  สีท่ีใชคือ สีเขียว สีชมพูและสีดํา ใชช่ือ 
www.doipuivillage โดยใชตัวอักษรท่ีใหความรูสึกถึงความเกา  ภาพโดยรวมของเว็บไซต คือ 
เว็บไซตเพื่อการทองเท่ียวและควรมีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นโดยใชวิธีการติดตอผานอีเมล 
 ผูศึกษานําผลการวิเคราะหสัญญะท่ีไดจากการสัมภาษณและสังเกต มานําเสนอขอมูลการ
ทองเท่ียวแนวใหม    ในเว็บไซตหมูบานมงดอยปุยเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว   ซ่ึงเปนการนําผล
วิเคราะหสัญญะมาเสนอขอมูลท่ีแตกตางจากเดิม สามารถใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสและไดรับ
ประสบการใหมๆ เพราะเปนสัญญะท่ีนอกเหนือไปจากที่เคยนําเสนอ  ซ่ึงสามารถนํามาสูการ
ทองเท่ียวท่ีแตกตางและผูศึกษานําผลการวิเคราะหสัญญะหมูบานมงดอยปุย มาออกแบบตนแบบ
เว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวของหมูบานมงดอยปุยและประเมินผลการออกแบบเว็บไซต  
  สรุปวาการออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวหมูบานมงดอยปุยอยูในระดับความพึง
พอใจมาก 
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ABSTRACT 

The objective of this independent study was to analyze the symbol and the information 
demand on website of the Hmong Doi Pui Village to promote tourism. The population samples 
were picked out from the tourists whose nationality were both Thai and foreigners in addition to 
the Hmong hill-tribe people of the Doi Pui Village. The goal was to obtain essential information 
in creating a website to promote tourism at the Doi Pui Hmong Village. The analysis has been 
studied under the framework of semiotics, cultural tourism, marketing, website design concept 
and the mass-media theory. 

The primary data has been collected via questionnaires and observation. The population 
sample was with 100 Thai travelers; 100 foreign cisitors; and 100 Doi Pui Hmong Villagers.  The 
quantitative and qualitative analyses were on statistics presented in tables with frequency and 
percentage, including descriptive writing gathered from questionnaires.   
 As a result, the analysis helped extract various signifier in designing a website such as 
107 years old elderly, sunset and mountain view, child guide, Doi Pui minimarathon, walking 
street, water source, Buddha footprint, Song Saen garden, new travelling route, mountain sledge, 
Hmong film, Kaw Pook, Star visitors, Pha Klong Peak, Wong Kor species, Hmong Pig, 
PhorLuang Upatham School, Doi Pui Monastery, Hmong arrow, Off-road rout, Hmong Doi-Pui 
Development Plan, Sao Jian Mai Song, Plern Pleng Phuping, and Bamboo Bank.  
 The obtained website design, which was conformed to the demand of the population 
sample, was consisted of the historic events of the Doi Pui Hmong Village. The opium-poppy 
flowers were considered to be the symbol of the website which displayed in both Thai and 
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English languages. In order to fulfill the purpose of the historic display of the Doi Pui Hmong 
Village, pictures and photos were used to reveal the truth of the beauty of the village. 
Additionally, the website should have Video clips and Musical songs of the Hmong language to 
enhance the identity of the Hmong hill tribe. The display should be constructed in various colors 
tonal range such as green, pink and black. And the name of the website would be something like 
this: www.doipuivillage.com.  The selection of the font should also be antique and very old. 

Next, In short, the website should emphasize upon tourism and there should be some 
kinds of exchanging ideas through the utilization of e-mail internet connection. In conclusion, 
according to the data analysis, it was found that the designer of the Doi Pui Hmong Village 
website aimed at the tourism as the main objective in addition to the estimation of the website 
design. The Doi Pui Hmong Village website design was believed to be a very satisfied piece of 
work.  

 


