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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม(ภาษาไทย)

แบบสอบถามเพื่อการคนควาอิสระการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการรวบรวมขอมูลของผูใชเว็บไซตเกี่ยวกับความ
คาดหวัง และเน้ือหาของเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อจัดทําการคนควาอิสระตาม
หลักสูตรปริญญาโทสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูศึกษาใครขอความชวยเหลือจากทานในการตอบคําถามตางๆ ที่ปรากฏในแบบสอบถาม
ความเห็นใดๆของทาน ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชประกอบการศึกษาวิจัย
เทาน้ัน

แบบสอบถามแบงเปน 4 สวนคือ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

สวนที่ 2 ความตองการขอมูลจากเว็บไซต

สวนที่ 3 ความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซตที่ตองการ

ผูศึกษาขอขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถามที่ไดสละเวลารวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ
โอกาสน้ี

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Tel. 053-944846
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แบบสอบถาม
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย () ใหตรงกับ หนาขอความที่เปนคําตอบของทานหรือเขียน
คําตอบในบรรทัดที่เวนไวให

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ

ตํ่ากวา20 ป 20-30 ป

30-40 ป 40-50 ป

50 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ

พนักงานบริษัทเอกชน เจาของธุรกิจ

อ่ืนๆ โปรดระบุ .........................................................

5. รายไดตอเดือน

ตํ่ากวา 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 25,000 บาท มากกวา 25,000 ขึ้นไป

6. ปจจุบันทานอาศัยอยูที่จังหวัด

กรุงเทพ เชียงใหม ขอนแกน

สงขลา อ่ืนๆ โปรดระบุ ...........................
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สวนท่ี 2 ความตองการขอมูลจากเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ทานตองการใหเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีเน้ือหาในประเภทใดและตองการในระดับใด

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่สุด

1. ขอมูลประวัติความเปนมาของชุมชน

2. ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่น
ตางๆ

3. ขอมูล สถานที่/กิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

4. ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น

5. ขอมูลเอกลักษณและความแตกตางของชาติพันธ

6. บทความที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

7. ขอมูลรานอาหาร/เคร่ืองด่ืม

8. ขอมูลแผนที่/การเดินทาง

9. ขอมูลที่พัก

10.ขอมูลรานขายของที่ระลึก
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สวนท่ี 3 ความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

การออกแบบเก่ียวกับผูใช (interface)

1. การจัดวางขอมูล

2. การจัดวางและขนาดของรูปภาพ

3. การใชสีพ้ืนหลังและองคประกอบอื่นๆ

4. การใชสีและขนาดตัวอักษร

ส่ือตางๆ(Media)

5. การใชภาพนิ่งประกอบเว็บไซต

6. การใชภาพเคล่ือนไหวแตงเว็บไซต

7. การใสเสียงการประกอบอื่นๆภายในเว็บไซต เชน
เสียงเพลงแบล็คกราวด เสียงปุมกด

8. การนําเสนอบนเว็บไซตควรมีคลิปวีดีโอ

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซตท่ีทานตองการ
1. ทานคิดวาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรใชภาษาใด

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)..........................

2. เมื่อทานนึกถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทานนึกถึงสีอะไร

สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีสม สีเขียว

สีมวง สีชมพู สีนํ้าตาล สีฟา สีขาว

สีเทา สีดํา อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
......................................................
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3. ชนิดตัวอักษรที่ใชบนเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศ

Serif หรือตัวอักษรแบบโรมัน ใหความรูสึกถึงความเกา

San Serif หรือตัวอักษรแบบ Gothic ใหความรูสึกถึงความทันสมัย

Script หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ ใหความรูสึกอิสระ ผอนคลาย
สนุกสนาน

Display type หรือ ตัวอักษรประดิษฐ

4. ทานคิดวารูปภาพบนเว็บไซตควรใชรูปภาพลักษณะใด

รูปภาพตามความเปนจริง (Realistic)

รูปภาพที่ถายทอดดวยการดัดแปลง (Distortion)

รูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction) เชน ภาพตามจินตนาการ

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .........................................................

5. การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของผูที่เขามาในเว็บไซตควรเปนแบบใด

การติดตอผานอีเมลล การต้ังกระทูถามตอบ

การวิจารณ(Comment) บทความหรือรูปภาพ การสงรูปหรือการโหลดรูป

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................

6. การเชื่อมโยงกับ social network

Facebook Twitter

Hi5 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..........................................

7. ควรมีระบบสมัครสมาชิกหรือไม

ควร ไมควร

8. ขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม(ภาษาอังกฤษ)

Questionnaire
Website Development for Promoting Ecotourism

This questionnaire is a part of collection. of user eco and content of tourism website.
The objective of this independent research was to fulfill the need to complete the course

of the Master Degree Education of a student whose major was in the Mass Media Arts and Design
Department of the Chiangmai University.

The researcher would gladly to ask you for a cooperation to answer the questions
presented in this questionnaire in order to see your ideas and opinion. The information obtained
from you would be used for the purpose of completion the independent research.

The questionnaire was divided into 5 following sections :
Sections 1 Dealt with the general information obtained from the replies on the questionnaires.
Sections 2 Dealt with the Requirements Information from the website.
Sections 3 Dealt with the importance of the elements on the website.
Sections 4 Dealt with the suggestion and the recommendation on the methodology of the
website presentation in the internet.

Thank you very much for taking the time to answer the following questions.
The student a Master of Arts (Media Arts and Design)

Chiang Mai University Tel.053 - 440506
……………………………………………………………………………………………………….

(Interviewer only)
No : ........................................Date : .........................................Place:
..................................................
Interviewer.................................................................................................................. .......................



174

Research Questionnaires
Website Development for Promoting Ecotourism

Instructional Statement: Please make a correct symbol ()in the or write your own answer
in the blank space.
Sections 1 Dealt with the general information obtained from the replies on the questionnaires.
1.  Sex. Male Female
2. Age.

younger than 20 20-30
30-40 40-50
older than 50

3. Education
Lower than Bachelor's degree Bachelor's degree
Higher than Bachelor's degree

4. Occupation
Student Government service
Officer in private sector Business owner
others (please indicate)…………………………

5. Salary
Lower than 5,000 Baht 5,001 – 10,000 Baht
10,001 – 25,000 Baht More than 25,000 Baht

6. Nationality
Japanese Chinese American French
German Canadian Australian others (please

indicate)…………………
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Sections 2 Dealt with the Requirements Information from the website.

Level of opinion

strongly
agree

agree average disagree strongly
disagree

11.History

12.News and promotion

13.Place and activity of Ecotourism

14.Traditional / Culture

15.Identity and differences of nationality

16.Articles of Eco tourism

17.Food  / Drink

18.Map / Traveling

19.Accommodation

20. Souvenir shop
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Sections 3 Dealt with the importance of the elements on the website.
Level of opinion

strongly
agree

agree average disagree strongly
disagree

User interface design

9. Layouts on webpage

10.Layouts and size of picture

11.Background color and other elements

12.Color and size of font

Media

13.Photo

14.Animation

15.Sound (song background / sound of button)

16.VDO clip

Sections 4 Dealt with the suggestion and the recommendation on the methodology of the
website presentation in the internet.

1. What do you think about the website language?
Thai language English language
Thai and English languages others (please

indicate)…………………………

2. When you think about Eco tourism , what color came into your mind?
Red Yellow (dark)Blue Orange Green
Purple Pink Brown Blue White
Gray Black others (please

indicate)……………………………………….
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3. Kind of Font being used in the Website?
Serif or Roman Alphabets would be used to indicate old times or ancient

periods.
San Serif or Gothic Alphabets would be used to designate the modern time.
Script or the imitation of hand writing would give the feeling of relax and
independence as well as fun and pleasure.

Display type or Inventive Alphabets.
4. What do you think about the kind of pictures on the Eco tourism website?

Realistic pictures
Distortion pictures such as cartoons and animation
Abstraction pictures such as imagination pictures
others (please indicate)……………………………………….

5. What form of opinion exchange in the website it would be appropriate?
E-mail contacts Questions and answers
Comments or pictures or articles Picture download
others (please indicate)……………………………………….

6. Should be connection with social network?
Facebook Twitter
Hi5 others (please

indicate)………………………………

7. Should be have member system?
Yes No

8. Suggestion
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………



178

ภาคผนวก ค

แบบสัมภาษณ

แบบสอบถามและคําถามในการสัมภาษณเพื่อการคนควาอิสระ

เร่ือง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

1. ประเด็นขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

1.) สํารวจองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 4 องคประกอบ
ไดแก องคประกอบดานแหลงทองเที่ยว ธรรมชาติ มีอะไรบาง

องคประกอบดานการจัดการอยางยั่งยืน มีอะไรบาง

องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม มีอะไรบาง

องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่มี
การคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนมีอะไรบาง

2.) ขอมูลประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน /เร่ืองเลา/ตํานาน/การกอต้ัง
รกราก

3.) ขอมูลแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวที่สําคัญในชุมชน

4.) ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี

5.) ขอมูลกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีอะไรบาง

6.) การมีสวนรวมของชุมชนกับการอนุรักษมีอะไรบาง

7.) กิจกรรมการทองเที่ยวโดยมีการจัดการแบบบูรณาการของชุมชนมี
อะไรบาง

8.) หมวดหมูขอมูลที่ตองการนําเสนอในเว็บไซต

9.) ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม / วิถีชีวิตชุมชน /ความหลากหลาย
ของชนเผา
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10.) เน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ตองการนําเสนอนอกเหนือจากที่กลาว
มาแลวขางตน

2. ประเด็น การออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซตที่ตองการ

1.) ชื่อเว็บไซต ควรมีชื่อวาอะไร

2.) ภาพโลโกของเว็บไซต ควรเปนภาพอะไร

3.)ถานึกถึงการทองเที่ยวที่เปนภาพแทนการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง
จะนึกถึงอะไรบาง

4.) การนําเสนอดวยสื่อควรประกอบไปดวยสื่อใดบาง

5.) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

3. ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ
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ภาคผนวก ง

แบบการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญ

ของเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย นางสาวณิชฌานันทน อนเกตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา ส่ือศิลปะ และการออกแบบส่ือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คําชี้แจง : การประเมินประสิทธิภาพการออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กอนนําไปเผยแพรตอผูใชงานจริง ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนตอการนําเสนอ
เว็บไซตตอไป

หมายเหตุ : แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี

- สวนที่ 1 แบบประเมินสวนของเน้ือหา
- สวนที่ 2 แบบประเมินดานการออกแบบ
- สวนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพและความนาเชื่อถือ

สวนที่ 1 แบบประเมินดานเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองคําตอบ หลังขอความแตละขอตามหลักเกณฑดังน้ี

5 = มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยที่สุด

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. เน้ือหามีความถูกตองเหมาะสม
2. เน้ือหามีความนาสนใจ
3. จัดหมวดหมูเน้ือหาที่นําเสนอไดเหมะสม
4. นําเสนอเน้ือหาไดเรียบงาย งายตอการทํา

ความเขาใจ
5. เปนขอมูลที่สรางสรรคและเปนประโยชน
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สวนที่ 2 แบบประเมินดานการออกแบบ

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองคําตอบ หลังขอความแตละขอตามหลักเกณฑดังน้ี

5 = มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=
นอยที่สุด

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. การออกแบบเว็บไซตตนแบบโดยรวม
2. การจัดวางตําแหนงของขอมูลมีความ

นาสนใจ
3. การออกแบบตําแหนงการเชื่อมโยง(ลิงค)
4. การใชรูปแบบตัวอักษรและขนาด
5. การเลือกใชสีโดยรวมของเว็บไซต
6. การออกแบบสีตัวอักษร
7. การออกแบบกราฟก
8. การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
9. การใชภาพน่ิงประกอบ
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สวนที่ 3 แบบประเมินดานความนาเชื่อถือของเว็บไซต

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองคําตอบ หลังขอความแตละขอตามหลักเกณฑดังน้ี

5 = มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=
นอยที่สุด

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ขอมูลเกี่ยวกับองคกร
2. ขอมูลของเน้ือหา
3. ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
4. ความนาเชื่อถือของกิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
5. ขอมูลเกี่ยวกับบทความ

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
...................................................
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ภาคผนวก จ

แบบการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
โดย นางสาวณิชฌานันทน อนเกตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย√ ในตัวเลือกที่ตองการ

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

5
มากท่ีสุด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
นอยท่ีสุด

1. การนําไปใชเพ่ือการทองเที่ยว

2. เนื้อหาที่นําเสนอมีความถูกตอง

3. สัญลักษณที่ใชบนเว็บไซต

4. การส่ือความหมาย ทางวัฒนธรรม

5. การออกแบบและการส่ือสาร

6. การนําเสนอทองเที่ยวเชิงนิเวศ

7. สีที่ใชในการออกแบบเว็บไซต

8. รูปภาพที่ใชในเว็บไซต

9. การออกแบบตัวอักษรและกราฟก

10. ความสวยงาม นาดึงดูดใจ

11. การใชภาษาในเว็บไซต

12. การนําเสนอคลิปวีดีโอ

13. มีรูปแบบที่เรียบงายไมซับซอน

14. ออกแบบการใชงานที่เขาใจงาย

15. การติดตอและแลกเปล่ียนขอคิดเห็น

16.ภาพรวมของการออกแบบเว็บไซต

คําแนะนําเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................
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The assess of satisfied for Website Development for Promoting Ecotourism

By Miss Nitchanan Onkate The student a Master of Arts (Media Arts and Design) Chiang Mai University
Instructional Statement : Please make a correct symbol√ in the square present

The assess
Satisfied Level (When presented on the internet)
Much

5
Much

4
Medi

3
Little

2
Little

1

2. Website Design for Promote Eco Tourism

3. The right of Data

4. The Symbols of Website Design

5. Cultural Presentation on the Website

6. Information Architecture for Design

7. Eco Tourism of Presentation

8. Color Design

9. Pictures on the Website

10.Font and Graphic being in theWebsite

11.Beautiful and Interresting

12.Language

13.Video clips

14.Easily and not complex

14.Understand

15.The contacts and opinion exchange

16.All Website Design
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Suggestion
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................... Thank you very much for taking the time to answer the following
questions.
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นางสาวณิชฌานันทน ออนเกตุ

วัน เดือน ปเกิด 31 ธันวาคม 2526

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต
โรงเรียนจานกรอง ปการศึกษา 2544

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2548


