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บทท่ี 4
ผลการศึกษา

การคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ผูศึกษา
ไดศึกษาขอมูล จากแบบสอบถาม การเก็บขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต การออกแบบกราฟก แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ขอมูลทั้งหมดน้ี นําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
แบงหัวขอการนําเสนอดังน้ี

4.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
4.2 การวิเคราะหเน้ือหาและและการออกแบบของเว็บไซต
4.3 การออกแบบเว็บไซตตัวอยาง
4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญ
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซต

4.1 การศึกษาและการรวบรวมขอมูล

การศึกษารวบรวมขอมูลแบงออกเปน 4 ขั้นตอน
1) รวบรวมจากการคนควาขอมูลจากการเอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่

สํารวจขอมูลโดยการบันทึกขอมูลและบันทึกภาพที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

2) รวบรวมผลจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและทัศนคติที่มีตอการจัดทําเว็บไซตการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการสัมภาษณกลุม แบบอิงโครงสรางกับผูนําชุมชนจํานวน 10 ราย

3) ศึกษาความตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับเว็บไซตประเภทการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
แบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 400 ราย
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4.4.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม
ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลจากกา รหาขอมูลภาคสนามดวยการคนควา เอกสารของ

องคการบริหารสวนตําบกื้ดชาง ลงพื้นที่สอบถามชาวบาน สังเกตโดยการบันทึกขอความ
และการบันทึกภาพ โดยขอมูลเกี่ยวกับตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหมมีดังตอไปน้ี

ลักษณะท่ีตั้ง ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม
ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม หางจากอําเภอเมืองเชียงใหม ประมาณ 64
กิโลเมตร  และต้ังอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอแมแตง อยูหางจากที่วาการอําเภอแมแตง
24 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับหนวยงานราชการ  เทศบาล  และอําเภอใกลเคียง  ดังน้ี

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเมืองคอง  ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบานชาง  ตําบลเมืองกาย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลอินทขิล ตําบลแมแตง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลปาแป และตําบลแมฮ้ี อําเภอปาย

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง  มีเน้ือที่ประมาณ 306.25 ตารางกิโลเมตร  หรือ 191,406.25 ไร

ภาพ 4.1 แผนท่ีแสดงภูมิประเทศและแหลงทองเท่ียวตําบลกื้ดชาง
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ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอน  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา
อยูในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง มีแมนํ้าสําคัญที่ไหลผานไดแก แมนํ้าแตง ซึ่งมีตน
นํ้าอยูในเขตอําเภอเวียงแหงไหลผานอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมแตง โดยไหลผานเขต ตําบล
กื้ดชาง รวมระยะทางประมาณ  45  กิโลเมตร กอนลงสูลํานํ้าปง บานปาจี้ ที่ตําบลสันมหาพน
อ.แมแตง จังหวัดเชียงใหม

ตาราง 4.1 พื้นท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง
องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 หมูบาน ไดแก

1. บานเมืองกื้ด หมูที่ 1 มีจํานวน 503 ครัวเรือน
2 . บานแมตะมาน หมูที่ 2 มีจํานวน 279 ครัวเรือน
3. บานสบกาย หมูที่ 3 มีจํานวน 332 ครัวเรือน
4. บานตนขาม หมูที่ 4 มีจํานวน 65 ครัวเรือน
5. บานหวยนํ้าดัง หมูที่ 5 มีจํานวน 296 ครัวเรือน
6. บานทุงละคร หมูที่ 6 มีจํานวน 115 ครัวเรือน
7. บานปาขาวหลาม หมูที่ 7 มีจํานวน 175 ครัวเรือน
8. บานผาปูจอม หมูที่ 8 มีจํานวน 95 ครัวเรือน

รวมท้ังหมด 1,860 ครัวเรือน

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลักของประชากรในตําบลกื้ดชาง  ไดแก ทําการเกษตร  เชน  การ
ทํานา ทําสวน (ลิ้นจ่ี  สม  กะหล่ําปลี กระทอน เงาะ ขิง ขาวไร ลําไย ขาวโพด ถั่วเหลือง   กาแฟ
เสาวรส) เลี้ยงสัตว (โค  กระบือ  สุกร  ไก) กิจการทองเที่ยว  ผลิตภัณฑทองถิ่นและรับจางทั่วไป

ขอมูลทางดานการทองเท่ียว
องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง  อยูในอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  เปน องคการ

บริหารสวนตําบล  ขนาดกลางมี 8 หมูบาน  การคมนาคมคอนขางจะไมสะดวก  พื้นที่สวนใหญ
เปนภูเขา ปาไมอุดมสมบูรณ มีแมนํ้าแมแตงซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญไหลผาน มีสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญ แยกดังน้ี
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1. การทองเท่ียวเชิงผจญภัยและกีฬา
- ปางชางแมตะมาน - ปางชางแมแตง
- ปางชางโชคชัย - ปางชางแมแตงทัวร
- ปางชางหวยนํ้าดัง - ปางชางปางปาคา
- ปางชางแพนดาทัวร - ปางชางแกงกื้ด
- ปางชางกื้ดชาง
โดยมีกิจกรรมดังน้ี ขี่ชาง, น่ังเกวียน, การแสดงชางโชว, ลองแพไมไผ, ลองแกง

เรือยาง, รานอาหาร, เดินปา, ชมวิถีชีวิตชนเผา
- เดอะพีคแอดเวนเจอร - สยามแอดเวนเจอร
- เชียงใหมแอคแวนเจอร - ริเวอรแตงราฟต้ิง
- จิตนลี เอทีวี - แกงกื้ดริเวอรไซค
- คาราวาล ทัวร
โดยมีกิจกรรมดังน้ี
- แคมปง, ลองแพไมไผ, เดินปา, ขี่ชาง, ปนจักรยาน, ลองแกงเรือยาง

พายเรือแคนนู, ปนหนาผา
2. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

- วิถีชีวิต 5 ชนเผา คือ เผาละหู, เผามูเซอ, เผามง, เผาลีซอ, เผากระเหร่ียง
- วัดเมืองกื้ด - วัดแมตะมาน
- วัดตนขาม - วัดธรรมชัยยาราม (ทุงละคร)
- พระธาตุเกาหนา - พระธาตุมอนจอมธรรม
- รอยพระหัตถ - อนุสาวรียพระนเรศวร (บานเมืองกื้ด)

3. การทองเท่ียวเชิงเกษตร
- บานผาปูจอม - บานหวยนํ้าดัง
- บานสบกาย - บานเมืองกื้ด

โดยมีกิจกรรมเย่ียมชมสวน กะหล่ําปล,ี ลูกทอ, เสาวรส, เงาะ, ลื้นจ่ี, สม, สมโอ, ชา, กาแฟ,
เมี่ยง
4. การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ

- นํ้าตกตาดหมอก - นํ้าตกหวยสถาน
- นํ้าตกแมแจม - แกงกื้ด แกงปาปาง ผาลาด
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- ผาผึ้ง ผาฮุง ผาควบ ดอกบัวหิน - แหลงอนุรักษพันธุปลาบานปาขาวหลาม
- ศูนยอภิบาลชาง Elephant Nature Park
- โรงเรียนฝกควาญชางบานชางไทยแมแตง
- ปางชางบูติคแคมป Elephant Life Experient

โดยมีกิจกรรมดังน้ี - การเลี้ยงชาง, ดูแลชาง, ฝกควาญชาง, การอยูรวมกับชาง, รักษาชาง
5. การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

- หมูบานสมุนไพรทุงละคร
- นวดแผนไทยบานเมืองกื้ด
- นวดแผนไทยบานแมตะมาน

โดยมีกิจกรรมดังน้ี การนวดตัว, การนวดจับเสน, การนวดฝาเทา, อบสมุนไพร

ตาราง 4.2 แสดงการรวมกลุมท่ีสามารถรองรับการทองเท่ียว ศักยภาพของชุมชนในการรองรับการ
ทองเท่ียว

การรวมกลุมอาชีพ จํานวน/กลุม ชื่อกลุม
กลุมนวดแผนไทย 3 บานเมืองกื้ด, บานแมตะมาน,  บานสบ

กาย
กลุมเย็บผาและกระเปา 2 บานทุงละคร  บานหวยนํ้าดัง
กลุมจักสาน  หวาย  ไมไผ 1 บานทุงยั๊วะ
กลุมโฮมสเตย 2 บานเมืองกื้ด, บานแมหมาใน
กลุมทอผาพื้นบาน 1 บานปาขาวหลาม
กลุมเย็บผาชาวเขา 1 บานหวยนํ้าดัง
กลุมทําขนม  แคบหมู 2 บานทุงละคร บานเมืองกื้ด
กลุมทําบายศรี 1 กลุมผูสูงอายุ
กลุมสหกรณแพไมไผและโฮมส
เตยบานปาขาวหลาม

1 บานปาขาวหลาม

กลุมเลนดนตรีไทย 2 บานเมืองกื้ด บานแมตะมาน
กลุมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น 3 กลุมเยาวชน ฟอนและเลนดนตรี

พื้นเมือง
กลุมคนฮักปาลุมนํ้าแตง 1 เยาวชนคนฮักปา



50

จะเห็นไดวาตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีทรัพยากรทางดานการ
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะของ
ทรัพยากรยังมีความอุดมสมบูรณอยูมาก ซึ่งจากนโยบายการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชางน้ัน เนนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนหลักสําคัญในการบริหารจัดการ การใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการและบริหารทรัพยากรเอง ทําใหสามารถชวยสรางจิตสํานึกใหคนชุมชนและมีความเขมแข็ง
ในการรวมมือปฏิบัติตอการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนใหคงอยูอยางยั่งยืน และดวยเหตุน้ี จึงมี
ขอคิดเห็นใหมีสวนแสดงความรูเกี่ยวกับทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเว็บไซตอีกดวย เพื่อใหเกิดแรง
กระตุนในการอนุรักษการทองเที่ยวตอนักทองเที่ยวและชุมชนตอไป

4.1.2 รวบรวมและวิเคราะหผลจากการการสัมภาษณกลุม (Focus Group) ขอมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนและทัศนคติที่มีตอการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศผูของนําชุมชนตําบลกื้ดชาง
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 รายไดแก

นายเสถียร ใจคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง
นายประสิทธิ์ อินตะ กํานันตําบลกื้ดชาง
นางสาวพัชราภรณ บุญตัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง
นายสอนชัย บุญเปง ผูใหญบานหมู 2
นายกฤษฎา ทรัพยพัฒนากุล ผูใหญบานหมู 5
นายสุทัศน บุญเรือง ผูใหญบานหมู 6
นายอมร ตีลู ผูใหญบานหมู 7
นายสมคิด เลาหาง ผูใหญบานหมู 8
นางบุญสนอง กอบแกว ประธานกลุมโฮมสเตยบานเมืองกื้ด
นายหนุม สมบุญลาภ เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลกื้ดชาง

ดําเนินการสัมภาษณแบบกลุม (Group Interview) วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ณ องคการบริหาร
สวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และดําเนินการสัมภาษณเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม
เน้ือหาใหสมบูรณมากขึ้น ในชวงเดือน มกราคม 2555 โดยจุดประสงคในการสัมภาษณกลุมเพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของตําบลกื้ดชาง
อําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม ประเด็นในเร่ืองที่ตองการนําเสนอ และแนวทางหารือรวมกันในการ
พัฒนาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชุมชน เพื่อนํามาเปนตนแบบเว็บไซตการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป
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ภาพ 4.2 การสัมภาษณกลุม (Group Interview) ผูนําชุมชน ต. กื้ดชาง อ. แมแตง จ. เชียงใหม
วันท่ี 25 ตุลาคม 2554

ภาพ 4.3 การสัมภาษณกลุม (Group Interview) ผูนําชุมชน ต. กื้ดชาง อ. แมแตง จ. เชียงใหม
วันท่ี 25 ตุลาคม 2554
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ผลการศึกษาจากการสัมภาษณกลุม(Focus Group) โดยผูศึกษาจะมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีองคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และแนวคิดการออกแบบเว็บไซตของ โสรชัย นันทวัชรวิบูลย
ผูศึกษาเตรียมคําถามไวจํานวนหน่ึงและในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณ มีอิสระใน
การใหขอมูลตางๆเพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปดวยประเด็นสาระดังน้ี

1. ประเด็นขอมูลดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
1) สํารวจองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน (ตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎีองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา) 4 องคประกอบ
ไดแก

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียว ธรรมชาติ

หวยนํ้าดัง จุดชมวิวหวยกุบกั๊บ
แกงกื้ด    นํ้าตกหวยสถาน นํ้าตกตาดหมอก ผาลาด

หินดอกบัว วัดเมืองกื้ด วัดแมตะมาน
อนุสาวรียพระนเรศวร สวนกะหล่ําปลี

องคประกอบดานการจัดการอยางย่ังยืน

องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดแนวทางการ
ทองเที่ยวโดยใหผูประกอบการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ

องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
เปนการทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของชุมชน
มีการจัดต้ังกลุมตางๆ เพื่อเปนการเรียนรู และมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการอนุรักษในแหลง
ทองเที่ยวของชุมชน

องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม

มีการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศของแหลงทองเที่ยวในการเดินปาศึกษา

เสนทางธรรมชาติ

จัดกิจกรรมปลูกปารวมกันเพื่อสรางจิตสํานึกให
นักทองเที่ยวและชุมชนรวมกัน
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เมื่อพิจารณาองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ตามแนวคิดของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนาแลว จะเห็นไดวา ตําบลกื้ดชาง มีองคประกอบ
ครบถวน สามารถสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนแนวทางการ
สงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนตอไป

ตําบลกื้ดชางมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีเอกลักษณะเฉพาะถิ่น รวมถึงแหลง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศในพื้นที่แหลงทองเที่ยว องคการบริหาร
สวนตําบลกื้ดชางไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวใหเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมีการ
จัดต้ังกลุมตางๆ ของชุมชนเพื่อเปนการเรียนรู และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการอนุรักษในแหลง
ทองเที่ยวของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอ
ชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต การไดรับผลตอบแทนมาบํารุง
และจัดการแหลงทองเที่ยวดวย ซึ่งรายละเอียดตางๆ ไดมีการเชื่อมโยงกับขอมูลในขอถัดๆ ไป

2) ขอมูลประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน /การกอต้ังรกราก/เร่ืองเลา/ตํานาน/
ประวัติความเปนมาของชุมชน
“กื้ดชาง เปนเมืองโบราณ เขาใจวานาจะสรางโดยเจาเมืองเชื้อสายลั๊วะหรือละวา คาดวา

สรางรุนเดียวกับเมืองเชียงใหม เมืองพราว เมืองแหง คือประมาณ 600-700 ปมาแลว โดยอางอิงจาก
อายุการกอต้ังวัดเมืองกื้ด วัดเมืองกื้ดไดถูกสรางขึ้นโดยเจาเมืองสมัยน้ัน เพื่อเปนการดํารงไวซึ่ง
พระพุทธศาสนาแตจะสรางขึ้นปใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด ในคราวที่ทําการบูรณะวิหารหลังเกา
(พ.ศ.2532) มีจารึกวาสรางในป พ.ศ.2282 โดยไดจารึกไวในไมกระดานเปนอักษรขอมแตปจจุบัน
ไดสูญหายไปแลว ยังมีการคาดเดาวายุคสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําศึกกับพมาเพื่อขับ
ไลพมาออกไปจากแผนดินไทย พระองคทรงเดินทางไปเมืองแหง และนํากองทัพมาแวะพักที่
บานเมืองกื้ด โดยพระองคไดทรงปลูกตนโพธิ์ไวที่หนาวัด และปจจุบันตนโพธิ์ตนน้ันยังคงอยู โดย
อายุราว 400 ป” (เสถียร ใจคํา, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

เร่ืองเลา
“เมื่อกอนเคยมีคนรุนปู ยา ตา ยาย เลาใหฟงวา ภูเขาแถวหมูบาน เคยเปนที่ซอนสมบัติ

ต้ังแตสมัยที่มีสงคราม พวกทหารก็สมัยกอนก็เอาสมบัติไปซอนไวในน้ัน แตไมเคยมีใครเอาออกมา
ได ยิ่งวันเวลาผานไป ไมมีชาวบานคนไหนเขาไปเอาสมบัติ เพราะเชื่อวามีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ปกปอง
คุมครองอยู แตปจจุบันถ้ําน้ันไดปดตัวเองและไมมีใครหาทางเขาเจออีกเลย (บุญสนอง กอบแกว,
สัมภาษณ 15 มกราคม 2555)
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ท่ีมาของคําวา กื้ด
“เปนสถานที่ซึ่งชาวบานมีความเชื่อกันวา ถาเกิดมีอะไรหลุดเขาไปในน้ันจะไมไดกลับ

ออกมา อีกเลย เคยมีฝูงชางเขาไปในน้ันแลวหายไปหมด หายังไงก็หาไมเจอ เลยเกิดความสงสัยกัน
วา หายไปไหน และที่แหงน้ีเปนสถานที่มีลักษณะของภูมิประเทศแปลก คือ มีภูเขาสองภูเขากั้นทาง
นํ้า และนํ้าไดลอดผานออกไปอีกฟากของภูเขา ซึ่งนาสงสัยมากวานํ้าผานไปไดอยางไร เหมือนกับ
วามีอุโมงคลอดผานภูเขาไป” (สอนชัย บุญเปง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

“ในฤดูฝน นํ้าหลากมาก จะมีทอนซุงลอดผานไปในน้ันแตไมโผลออกมาอีกฝากของภูเขา
เลยเกิดขอสงสัยขึ้นอีกอยางหน่ึงดวย” (ประสิทธิ์ อินตะ, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

“อยางที่ไดพูดกันไปแลว เร่ืองเลาที่เลาตอๆกันมา ทําใหผูเฒาผูแก ต้ังชื่อสถานที่น้ีวา งื้ด ซึ่ง
งื้ด เปนภาษาทองถิ่น หมายถึง เปนอาการงุนงง ฉงนและสงสัยจนหาคําตอบไมได จากน้ันก็เพี้ยนมา
เปน กื้ด ที่พวกเราใชอยูน้ีในปจจุบัน” (เสถียร ใจคํา, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

3) ขอมูลแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวที่สําคัญในชุมชน
จากการรวบรวมการสัมภาษณและการลงพื้นที ่เก็บขอมูลภาคสนาม ทําใหได

ทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับทองเที่ยวของชุมชนน้ันมีอยูหลากหลาย แตบางสวนน้ันยังไมสามารถเขา
รวมกลุมกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศได เน่ืองจากเปนการทองเที่ยวของผูประกอบการภายนอกที่
ประกอบกิจการโดยขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีสามารถ แบงกลุมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศออกเปน   แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน และ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
ไดดังน้ี

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนสามารถสรุปไดดังน้ี
ตาราง 4.3 แสดงแหลงทองเท่ียวนิเวศท่ีสําคัญของชุมชน
ลําดับท่ี แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน รูปภาพ

1 หวยน้ําดัง/จุดชมวิวกิ่วลม
จุดชมวิวบริเวณ หวยน้ําดัง (ดอยก่ิวลม) ตําบลก๊ึดชาง อําเภอแมแตง อยู
บริเวณที่ทําการอุทยาน เปนจุดชมวิวที่สวยงามและมีช่ือ เสียงมาก มองเห็น
ดอยเชียงดาว คอยชมพระ อาทิตยขึ้นและชมทะเลหมอกในชวงเชาตรูได

2 หมูบาน OTOP บานทุงย๊ัวะยูในหมูที่ 3 ชาวบานที่อยูในหมูบานนี้หลังจาก
เก่ียวเก่ียวผลผลิตขาวแลวจะทําการจักสานไมไผและหวายเพ่ือเปนอาชีพ
เสริม โดยในพ้ืนที่มีปริมาณไผเปนจํานวนมาก จึงนํามาใชใหเกิดประโยชน
โดยทุกคนในครอบครัวจะชวยกันสานไมไผใหเปนส่ิงของที่ใชใน
ชีวิตประจําวันของคนทั่วไป แลวนําไปจําหนายในทองถ่ิน อื่น ๆ
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ตาราง 4.3 (ตอ) แสดงแหลงทองเท่ียวนิเวศท่ีสําคัญของชุมชนตําบลกื้ดชาง
ลําดับท่ี แหลงทองเท่ียวของชุมชน รูปภาพ

3 จุดชมวิวหวยกุบกั๊บ
หวยกุบก๊ับ เปนหมูบานของชนเผามูเซอตั้งอยูบนยอดดอย การเดินทาง
คอนขางลําบาก แตนักทองเที่ยวสวนใหญเลือกใชเปนเสนทางเดินทาเพ่ือ
ศึกษาธรรมชาติ หมูบานนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวีถีชีวิต
ดั้งเดิมไว

4 น้ําตกตาดหมอก
น้ําตกตาดหมอกและน้ําตกหวยสถานเปนน้ําตกที่อยูในหมูบานเมืองก้ืด อยู
ในปา ซ่ึงเปนเสนทางเดินปาของบริษัททัวรตาง ๆ ที่มีการเดินปา

5 น้ําตกหวยสถาน
เปนน้ําตกที่สวยงามที่ซอนตัวเองอยูในปาลึก การเดินทางตองอาศัยการเดิน
เทาเขาไปเทานั้น สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางตามเสนทางศึกษา
ธรรมชาติและพักคางคืนที่บานพัก Home Stay หวยกุบก๊ับ

6 แกงกื้ด
แกงก้ืด เปนสถานที่เลนน้ําในหมูบานมีเกาะแกงมากมาย อยูบริเวณริมน้ํา
แตง ชวงสงกรานตจะมีนักทองเที่ยวเขามาเลนน้ํา

7 วัดเมืองกื้ด/อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร
วัดเมืองก้ืด อนุเสาวรียพระนเรศวร วัดเมืองก้ืดเปนวัดที่สรางขึ้นสมัยพระ
นเรศวร มีศิลปะที่สวยงามมาก ในอดีตพระนเรศวรไดเคล่ือนทัพผานมาที่
หมูบานเมืองก้ืดเพ่ือไปทําสงครามกับพมา แลวไดมีโอกาส มาปลูกตนโพธ์ิ
ที่วัดเมืองก้ืด จนกระทั่งปจจุบันยังคงมีใหเห็นอยู ซ่ึงมีดวยกัน 2 ตน
ชาวบานจึงไดชวยกันสรางอนุเสาวรียเพ่ือสักการะบูชาและรําลึกถึง

8 ผาลาด หินดอกบัว
เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะมีความสวยงามและแปลกตา
โดยผาลาดจะทอดยาวลงมาซ่ึงมีความสวยงามมาก มีดอกบัวหิน ซ่ึงเกิด
จากการกัดเซาะของน้ํา ที่ตกลงใสกอนหินใหญเกิดเปนรูปรางคลาย
ดอกบัว

9 สวนกะหล่ําปลี สวนกะหลํ่าปลีบานผาปูจอม วิถีชีวิตชุมชนเผามง บานผา
ปูจอมเปนหมูบานที่มีการปลูกกะหลํ่าปลีเปนจํานวนมาก ซ่ึงในฤดูที่ปลูก
กะหลํ่าพ้ืนที่ภายในหมูบานทั้งหมดที่เคยวางเปลาจะกลายเปนแปลงเกษตร
ทั้งหมด ซ่ึงจะมีความสวยงามมาก เพราะสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงมี
ความลาดชัน ซับซอน ทําใหดูสวยงาม
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ตาราง 4.3 (ตอ) แสดงแหลงทองเท่ียวนิเวศท่ีสําคัญของชุมชนตําบลกื้ดชาง
ลําดับท่ี แหลงทองเท่ียวของชุมชน รูปภาพ

10 หมูบานสมุนไพร
หมูบานสมุนไพรทุงละคร และโฮมเสตยนวดบําบัดโรค ชาวบานทําโฮมส
เตยขึ้น และสงเสริมการปลูกสมุนไพรตาง ๆ ทั่วหมูบาน ทําใหหมูบานนี้มี
ทิวทัศนภายในหมูบานสวยงาม

กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสําคัญของชุมชน สามารถสรุปไดดังน้ี
ตาราง 4.4 แสดงกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญของชุมชนตําบลกื้ดชาง
ลําดับ

ท่ี
กิจกรรมการทองเท่ียว รูปภาพ

1 ข่ีชางชมธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในเมืองเชียงใหมน้ันมีมากมายหลายที่
ดวยกัน แตที่เห็นนักทองเที่ยวเขาไปสัมผัสธรรมชาติมากที่สุดก็
คือ การขี่ชางลองแกง ซึ่งถือวาเปนการทองเที่ยวที่ทาทายสําหรับ
บรรดานักทองเที่ยวเปนอยางดี จึงไมนาแปลกใจเลยที่จะเห็นผูคน
ทั้งชาวไทยและตางชาติแหกันไปเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติทุกๆสุดสัปดาหหรือวันหยุดราชการยาวๆ กันมากขึ้น

2 ลองแพไมไผ
ลองแพไมไผ เพลิดเพลินไปกับสายนํ้า ธรรมชาติ และวิธีชีวิตริม
สองฝงลํานํ้าแมแตง ลํานํ้าแมแตงไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาดวย
กระแสนํ้าที่ไมเชี่ยวจนเกินไป และมีทัศนียภาพตลอดสองฝงลํา
นํ้าที่งดงามมาก

3 การลองแกงเรือยาง

4 น่ังเกวียน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัส
กับบรรยากาศเกาๆ ของการน่ังพาหนะวัวเทียมเกวียน เพื่อเที่ยว
หมูบานชาวเขาพรอมรับรูวาชาวเขามีวัฒนธรรมและอยูกับ
ธรรมชาติไดอยางไรพรอมกันน้ันเรายังเพลิดเพลิน
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ตาราง 4.4 (ตอ )แสดงกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญของชุมชนตําบลกื้ดชาง
ลําดับ

ท่ี
กิจกรรมการทองเท่ียว รูปภาพ

5 การเดินปาศึกษาเสนทางธรรมชาติ
เปนการเดินเทาเพื่อศึกษาเสนทางธรรมชาติ รวมไปถึงการสมผัส
วิถีชีวิตชาวบานอยางใกลชิด

6 ปนจักรยานชมหมูบาน
เมืองกื้ดเปนหมูบานที่โอบลอมดวยภูเขา  วิถีชีวิตผูนอกจาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและชาวบานสวนใหญยงคงวิถีชีวิต
แบบด้ังเดิมไว นักทองเที่ยวสามารถ ปนจักรยานเยี่ยมชมและ
ทักทายชาวบานไดอยางเปนกันเอง

4) ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี

ตาราง 4.5 เอกลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสําคัญ
ประเพณี ชนเผา ชวงเทศกาล

กินวอ มูเซอ(ลาหู)/ลีซอ ปใหม
ปใหมมง มง 1 ค่ํา เดือน 2 ของทุกป

ปใหมเมือง(สงกรานต) ไทย เมษายน
ตานกวยสลาก ไทย กันยายน - ตุลาคม

ปอยหลวง ไทย งานบุญตลอดทั้งป

5) ขอมูลกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีอะไรบาง
เน่ืองจาก องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังวัดเชียงใหม มี

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการขอความรวมมือสถานผูประกอบการในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในโปรแกรมการทองเที่ยวของสถานประกอบการเอกชน
ดวย

“การจัดต้ังแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในภาพรวมของตําบล โดยการ
กําหนดใหเปาหมายการทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ันจึงมีการแจงไปยังผูประกอบการ
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ใหดําเนินกิจการธุรกิจการทองเที่ยวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชุมชน จึงมีการขอความรวมมือ
ไปยังผูประกอบการใหบรรจุกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนแนวทางการอนุรักษไปในรายการการ
ทองเที่ยวของธุรกิจการทองที่ดวย ซึ่งก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดี ตัวอยางเชน

ศูนยอภิบาลชาง Elephant Nature Park มีการแทรกพิธีกรรมบวชปาลงไปใน
โปรแกรมของนักทองเที่ยว  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมการรักษาปาลุมนํ้าแมแตงไว

บานชางไทย Thai Elephant  Home มีการบรรจุโปรแกรมการปลูกปาใหเปนสวน
หน่ึงของโปรแกรมการทองเที่ยวควบคูไปกับการสัมผัสวิถีชีวิตของชางและควาญชางอยางใกลชิด”
(เสถียร ใจคํา, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

6) การมีสวนรวมของชุมชนกับการอนุรักษมีอะไรบาง
การจัดการปลูกปาเปนประจําทุกปในชวง ฤดูฝน โดยมีการขอความรวมมือจากคน

ในชุมชน ผูประกอบการและนักทองเที่ยว นอกจากน้ี ยังมีการจัดต้ังกลุมภายในชุมชน เพื่อสงเสริม
การทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนตอไป

“ที่หมู 2 บานแมตะมาน มีการจัดต้ังกลุม การจัดต้ังกลุมเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยการเก็บขยะ ทําความสะอาดทุกอาทิตย เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็กๆ เยาวชนคนรุนใหมมี
จิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม” (พัชราภรณ บุญตัน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

“กลุมคนฮักปา มีหนาที่คอยดูแลรักษาปาลุมนํ้าแมแตง เกิดจากการรวมตัวกันของ
เยาวชนคนรุนใหมของตําบลกื้ดชาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมีโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนรักษ ดิน นํ้า ปา กําหนดปาชุมชนขึ้นมาโดย
ใหแตละหมูบานคอยดูแล ถาแกปญหา 3 อยางน้ีไดปญหาการทองเที่ยว ปญหาขาดแคลนนํ้าก็จะ
หมดไป แตกระน้ันก็ตองใหชาวบานมีสวนรวมพรอมผลักดันใหชุมชนมีสวนรวมกันพัฒนาเพื่อให
ชุมชนเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน” (เสถียร ใจคํา, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

7) กิจกรรมการทองเที่ยวโดยมีการจัดการแบบบูรณาการของชุมชนมีอะไรบาง
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไดมีการรวมตัวกันของกลุมอาชีพ

ของชาวบาน ทําใหสามารถอํานวยความสะดวก หรือเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมของนักทองเที่ยวไว
ดวยกัน อันไดแก

กลุมสหกรณแพไมไผ และโฮมสเตยบานปาขาวหลาม
กลุมโฮมสเตยเมืองกื้ด รองรับที่พักใหนักทองเที่ยว



59

กลุมแมบาน ทําอาหาร จัดเลี้ยง
กลุมผูสูงอายุมี ประกอบพิธีกรรมสูขวัญ จัดทําบายศรี
กลุมเยาวชน เลนดนตรีพื้นเมือง กลุมฟอน
กลุมแมบาน นวดไทย
กลุมอาชีพ นักเรียน จัดทําและจําหนายของที่ระลึก /ทําขนม / จักรสาน

“พูดใหเห็นใหภาพตัวอยางไดแบบน้ี โฮมสเตยบานปาขาวหลาม จะมีกิจกรรมให
นักทองเที่ยวสามารถมีสวนรวมในการตอแพไมไผเพื่อทําการลองแพชมทิวทัศนธรรมชาติใน
วันรุงขึ้น โดยการลองแพในแมนํ้าแมแตงจะมาสิ้นสุดที่บานเมืองกื้ด บานเมืองกื้ดถือเปนจุด
ศูนยกลางการทองเที่ยวของชุมชน และเปนปลายทางของการลองแกง จะมีสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆที่
สามารถเที่ยวชมได สามารถขี่ชางชมธรรมชาติ เดินปาศึกษาเสนทางธรรมชาติ หรือน่ังพักผอนที่
แกงกื้ดก็สามารถทําได” (สุทัศน บุญเรือง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

“บานเมืองกื้ดมีการรวมกลุมกันของชาวบานเพื่อทําโฮมสเตย  ชื่อวาโฮมสเตย
บานเมืองกื้ด เมื่อนักทองเที่ยวเขาพักที่โฮมสเตย ก็จะมีการกระจายรายไดไปยังกลุมผูสูงอายุ เพื่อ
ประกอบพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนักทองเที่ยว  และมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองและการฟอนของกลุม
เยาวชนเพื่อนเปนการกลาวตอนรับในชวงค่ํา  หากนักทองเที่ยวสนใจการนวด ก็มีกลุมแมบานนวด
ไทยและนวดสมุนไพรคอยใหบริการ และในระหวางวันนักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมหมูบานและ
สนับสนุนหัตถกรรมงานฝมือของนักเรียนโรงเรียนบานเมืองกื้ด เพื่อเปนการสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนสามารถหานรายไดระหวางเรียนอีกทางหน่ึงดวย” (บุญสนอง กอบแกว, สัมภาษณ 15
มกราคม 2555)

ทั้งหมดที่กลาวมาน้ี ทําใหเห็นภาพการรวมกลุมกันของชาวบาน และจัดการ
บริหารบูรณาการเชื่อมโยงกระจายรายไดอยางเปนระบบชัดเจนมากขึ้น

8) หมวดหมูขอมูลที่ตองการนําเสนอในเว็บไซต
ผูใหสัมภาษณสวนใหญ อยากใหนําเสนอขอมูลดาน สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม

การทองเที่ยว การเดินทาง รนอาหาร ที่พัก รานขายของที่ระลึก
“ถาทําเร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงอยากใหมีการนําเสนอภาพ

กิจกรรมหรือประวัติกิจกรรมที่ชุมชนเคยทําเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาใจขอมูลการทองเที่ยวของ
ชุมชน” (สุทัศน บุญเรือง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)
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“อยากใหแสดงแผนโปรแกรมหรือ กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนเขา
ไป เพื่อใหเกิดความนาสนใจและนักทองเที่ยวสามารถตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวได” (นายสมคิด
เลาหาง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2554)

9) ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม / วิถีชีวิตชุมชน /ความหลากหลายของ
ชนเผา

ตําบลกื้ดชาง ถือไดวามีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีกลุมคนหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยูรวมกันมาเปนเวลาชานาน ประกอบไปดวย เผาอีกอ, มูเซอ ,มง, ลีซอ และกะเหร่ียง ซึ่งแต
ละเผาก็มีเอกลักษณ แตกตางกัน การแตงกายแตกตางกัน

10) เน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ตองการนําเสนอนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว
ขางตน

“อยากใหประชาสัมพันธ บานพักโฮมสเตยของชุมชน เน่ืองจากตําบลกื้ดชางมี
การสงเสริมกลุมชาวบานที่วางจากการประกอบอาชีพ ชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จึงมี
บางชวงที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการรวมกลุมกันเพื่อจัดต้ังกลุมโฮมสเตยไวรองรับนักทองเที่ยว
โดยกลุมแมบานจะมีการเรียนนวดสมุนไพรและนวดแผนไทยควบคูกันไปดวย และนอกจากน้ียังมี
การจัดโปรแกรมการสงเสริมการทองเที่ยวไปยังกิจกรรมการทองเที่ยวอ่ืนๆอีกดวย ทั้งน้ี องคการ
บริหารสวนตําบลกื้ดชาง มีสวนสําคัญในการผลักดันและจัดสรรงบประมาณสงเสริมกิจการโฮมสเตย
และใหความรูกับชาวบานจนไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทยในที่สุด ซึ่งประกอบไปดวย โฮมสเตย
บานเมืองกื้ด  โฮมสเตยบานผาปูจอม โฮมสเตยบานทุงละคร และโฮมสเตยหวยกุบกั๊บ แตเน่ืองจาก
กลุมโฮมสเตย เปนการรวมกลุมของชาวบาน จึงทําใหยังขาดความรูในเร่ือของการประชาสัมพันธ
ใหเปนที่รูจัก จึงอยากใหจัดทําขอมูลประชาสัมพันธกลุมโฮมสเตยใหดวย” (บุญสนอง กอบแกว,
สัมภาษณ 15 มกราคม 2555)

2. ประเด็นการออกแบบและแนวทางการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตท่ีตองการ
1) ชื่อเว็บไซต ควรมีชื่อวาอะไร
จากคําถามที่วา ชื่อเว็บไซตที่จะนําเสนอเปนเว็บไซตตนแบบสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศของตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ควรมีชื่อวาอะไรน้ัน ในการสัมภาษณ
กลุ มน้ี  มี การนํ าเสนอชื่ อดั งน้ี www.kuedchang.com/ www.kuedchangtour.com/
www.kuedchangecotour.com/ www.kuedchangecotourim.com สรุปวาชื่อที่ไดรับการคัดเลือกให
เหมาะสมกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแก www.kuedchangecotour.com
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2) โลโกของเว็บไซต ควรเปนภาพอะไร
ในตอนแรกมีการนําเสนอเปนรูปน่ังชาง ลองแกงไมไผ  ลองแกงแพยาง เพราะ

ลวนถือเปนการทองเที่ยวหลักของตําบลกื้ดชาง แตนายหนุม สมบูรณลาภ เสนอวา ควรเปนรูปชาง
การทองเที่ยวเกี่ยวกับชางที่ตําบลกื้ดชาง ไดรับชื่อเสียงและถือเปนการทองเที่ยวสําคัญของชุมชน
และดวยชื่อตําบลกื้ดชางมีคําวาชางอยูในชื่อดวย จึงอยากนําเสนอใหเปนรูปชางเปนลายเสนสีเขียว
ใหเปนภาพชูงวงเพื่อสื่อถึงความผอนคลาย และสบายใจ

3) ถานึกถึงการทองเที่ยวที่เปนภาพแทนการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง จะนึกถึง
อะไรบาง ตรงสวนน้ีผูศึกษาจะนําไปเปนประเด็นของจุดนาสนใจบนเว็บไซต เพื่อเปนจุดขายใหกับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน

มีการเสนอมาดังตอไปน้ี การลองแกงแพยาง ลองแพไมไผ การน่ังชางเทียมเกวียน
ภูเขา แมนํ้า สวนกะหล่ํา สัญลักษณทางการทองเที่ยวที่อยากใหนําเสนอ คือการนําภาพแทนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของตําบลซึ่งไดแก แมนํ้าแมแตง การลองแพ การลองแกง วัดเมืองกื้ด

4) การนําเสนอดวยสื่อควรประกอบไปดวยสื่อใดบาง
สวนใหญสื่อที่มีการนําเสนอมาอันดับแรก คือ ภาพน่ิง และตามดวยวิดีโอ

นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะที่นาสนใจดังตอไปน้ี
“อยากใหมีการทําเปนภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน

โดยมีการนําเด็กๆและคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงดวย” (เสถียร ใจคํา, สัมภาษณ 25
ตุลาคม 2554)

“อยากใหมีการแตงเพลงและนําเสนอเพลงที่เปนเพลงของชุมชนเอง ซึ่งสามารถ
เอาคําบรรยายเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง ใสไวในเพลง เพื่อเปนอีกชองทางหน่ึงใน
การประชาสัมพันธการทองเที่ยวอีกทางหน่ึงดวย” (นายหนุม สมบูรณลาภ, สัมภาษณ 25 ตุลาคม
2554)

5) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยกับการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศดวยเว็บไซต เพราะเชื่อวาปจจุบันการสื่อสารบนอินเตอรสามารถเขาถึงผูรับไดเปนจํานวนมาก
และสามารถใหขอมูลตางๆ ซึ่งถือเปนกระบอกเสียงแทนคนในชุมชนไดเปนอยางดี แตก็มีบางสวน
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ที่คิดวาจะไมสามารถชวยสงเสริมการทองเที่ยวได เน่ืองจากธุรกิจการทองเที่ยวภาคเอกชนคอนขาง
มีรากฐานที่แข็งแรงและมีการขายโปรแกรมทัวรจากภาคเอกชนซึ่งมีสํานักงานและเครือขายอยูที่ใน
ตัวเมืองเชียงใหม จึงคิดวารากฐานธุรกิจของภาคเอกชนมีความแข็งแรงไมจําเปนตองอาศัยการ
สงเสริมทางเว็บไซตก็ยังสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได

ในขณะที่กลุมผูสัมภาษณที่สนับสนุนและเห็นดวยตอการจัดทําเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน มีความคิดเห็นวาควรมีการใหขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนเปน
หลัก เ น่ืองจากภาคเอกชนน้ันมีกลุมฐานที่แนนอน แตในสวนของชุมชนน้ันยังขาดการ
ประชาสัมพันธ จึงอยากใหเนนการนําเสนอการทองเที่ยวของชุมชนเปนหลัก

4.1.3 ศึกษาความตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 400 ราย ไดแกนักทองเที่ยวชาวไทย 200 คน และนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ 200 คน ชวงที่ทําการเก็บขอมูลคือระหวางวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2555 จากน้ันนํามา
วิเคราะหหาคาสถิติเบื้องตนไดแก  ความถี่และรอยละ โดยผลการศึกษาไดแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความตองการขอมูลจากเว็บไซต
สวนที่ 3 ความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซต
โดยแบบสอบถามความตองการของผูใชเว็บไซตในสวนของความตองการขอมูลดาน

เน้ือหามาจากแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ในสวนของความตองการดาน
องคประกอบบนเว็บไซตมาจากทฤษฎีของ โสรชัย นันทวัชรวิบูลย ที่ไดอธิบายหลักการออกแบบ
เว็บไซตวาตองคํานึงถึงความตองการของผูใชเว็บไซตเปนหลัก เพราะวาการสรางเว็บไซตของนัก
ออกแบบเว็บไซตก็เพื่อใหผูใชงานไดใชบริการและสามารถใชงานไดนานที่สุดเทาความคาดหวัง
ของผูใชงาน ดังน้ันเน้ือหาที่ควรมีในเว็บไซตประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับองคกร ขอมูลบริการ
ขาวสาร ขอมูลการทองเที่ยว เปนตน ผลจากการศึกษาสามารถนํามาสรุปในรูปแบบของตารางและ
สถิติเชิงพรรณนาดังตอไปน้ี
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี เปนเพศชายจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และ
เปนเพศหญิงจํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 ดังตาราง 4.6

ตาราง 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามเพศ
เพศ จํานวน(คน) รอยละ(%)

ชาย
หญิง

154
246

38.5
61.5

รวม 400 100

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 180
คน คิดเปนรอยละ 45.0 จํานวน  รองลงมาคือผูที่มีอายุ 31- 40 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ
24.0 อายุตํ่ากวา 20 ป  จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 14.5 อายุ 41- 50 ป  จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 13.5 และ อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7

ตาราง 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว  จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน(คน) รอยละ(%)
ตํ่ากวา 20 ป
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
50 ป ขึ้นไป

58
180
96
54
12

14.5
45.0
24.0
13.5
3.0

รวม 400 100
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กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมี ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 172 คน คิดเปนรอย
ละ 43.0 และ ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ ดังตาราง 4.8

ตาราง 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว  จําแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา จํานวน(คน) รอยละ(%)
ตํ่ากวา ปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี

172
214
14

43.0
53.5
3.5

รวม 400 100

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 173 คน   คิดเปนรอยละ 43.3 อาชีพรับราชการ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5
เจาของธุรกิจ จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 14.5 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
10.0 และอ่ืนๆ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ ดังตาราง 4.9

ตาราง 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน(คน) รอยละ(%)
นักเรียน นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจาของธุรกิจ
อ่ืนๆ

40
94

173
58
35

10.0
23.5
43.3
14.5
8.8

รวม 400 100

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีรายได มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมามีรายได 10,001-2500 บาท จํานวน 85 คน คิดเปน
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รอยละ 21.3 มีรายได 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 และรายไดตํ่ากวา
5,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ ดังตาราง 4.6

ตาราง 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามรายได

รายได จํานวน(คน) รอยละ(%)
ตํ่ากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกวา 25,000 ขึ้นไป

34
83
85

198

8.5
20.8
21.3
49.5

รวม 400 100

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวา เปนนักเที่ยวชาวไทย จํานวน 200 คน คิดเปนรอย
ละ 100 และ เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังตาราง 4.5

ตาราง 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว  จําแนกตามเชื้อชาติ

เชื้อชาติ จํานวน(คน) รอยละ(%)
ชาวไทย
ชาวตางชาติ

200
200

100
100

รวม 400 100
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สวนท่ี 2 ความตองการขอมูลจากเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ผลการศึกษาความตองการขอมูลจากเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในดานของ
เน้ือหา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีตอความตองการขอมูลจาก
เว็บไซตอยูในระดับ มาก(คาเฉลี่ย 3.79) หากพิจารณาลงรายละเอียดแตละขอมูล สามารถสรุปไดวา
ขอมูลสถานที่/กิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความตองการเปนอันดับแรก(คาเฉลี่ย 4.04)
รองลงมาคือ ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ (คาเฉลี่ย 3.94) ขอมูลเกี่ยวกับ
ประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น(คาเฉลี่ย 3.93) ขอมูลเอกลักษณและความแตกตางของชาติพันธ
(คาเฉลี่ย 3.89) ขอมูลประวัติความเปนมาของชุมชน(คาเฉลี่ย 3.82) ขอมูลที่พัก(คาเฉลี่ย 3.75)
ขอมูลรานขายของที่ระลึก(คาเฉลี่ย 3.66) บทความที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(คาเฉลี่ย
3.64) ขอมูลรานอาหาร/เคร่ืองด่ืม(คาเฉลี่ย 3.63) และขอมูลแผนที่/การเดินทาง(คาเฉลี่ย 3.58)
ตามลําดับรายละเอียดดังตารางที่ 4.12

ตาราง 4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการขอมูลจากเว็บไซตการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานของเน้ือหา

ขอมูลดานเน้ือหา x S.D. ระดับความ
ตองการ

1.ขอมูลประวัติความเปนมาของชุมชน 3.82 0.73 มาก
2.ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ 3.94 0.76 มาก
3.ขอมูล สถานที่/กิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4.04 0.76 มาก
4.ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น 3.93 0.73 มาก
5.ขอมูลเอกลักษณและความแตกตางของชาติพันธ 3.89 0.95 มาก
6.บทความที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3.64 0.80 มาก
7.ขอมูลรานอาหาร/เคร่ืองด่ืม 3.63 0.88 มาก
8.ขอมูลแผนที่/การเดินทาง 3.58 0.82 มาก
9.ขอมูลที่พัก 3.75 0.87 มาก
10.ขอมูลรานขายของที่ระลึก 3.66 0.84 มาก

รวม 3.79 0.81 มาก
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สวนท่ี 3 ความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ผลการศึกษาเร่ืองระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการขอมูลจากเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในสวนของความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต โดยภาพรวมแลวผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตมีความตองการอยู
ในระดับมาก(คาเฉลี่ย 3.88)โดยพิจารณาแตละดานแลว สามารถสรุปไดดังน้ี

ดานการออกแบบเกี่ยวกับผูใช (Interface) พบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตดานการออกแบบเกี่ยวกับผูใช
(Interface) อยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 4.03) หากพิจารณาลงรายละเอียดแตละขอมูล สามารถสรุป
ไดวา การจัดวางและขนาดของรูปภาพมีความตองการเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ
การจัดวางขอมูล (คาเฉลี่ย 4.07) การใชสีและขนาดตัวอักษร (คาเฉลี่ย 3.93) และการใชสีพื้นหลัง
และองคประกอบอ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 3.90)

ดานสื่อตางๆ (Media) พบวาโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มี
ตอความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตดานสื่อตางๆ (Media) อยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.73)
หากพิจารณาลงรายละเอียดแตละขอมูล สามารถสรุปไดวา การใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซตมีความ
ตองการเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือการใชภาพเคลื่อนไหวแตงเว็บไซต (คาเฉลี่ย
3.82) การนําเสนอบนเว็บไซตควรมีคลิปวีดีโอ (คาเฉลี่ย 3.60) และการใสเสียงการประกอบอ่ืนๆ
(คาเฉลี่ย 3.34) ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4.13
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ตาราง 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของ
องคประกอบบนเว็บไซต

ขอมูลดานการออกแบบ x S.D. ระดับ
ความ

ตองการ
การออกแบบเกี่ยวกับผูใช (Interface)

1. การจัดวางขอมูล 4.07 0.78 มาก
2. การจัดวางและขนาดของรูปภาพ 4.22 0.79 มาก
3. การใชสีพื้นหลังและองคประกอบอ่ืนๆ 3.90 0.90 มาก
4. การใชสีและขนาดตัวอักษร 3.93 0.92 มาก
โดยภาพรวมความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต

เกี่ยวกับผูใช (Interface) 4.03 0.85 มาก

สื่อตาง ๆ (Media)
5. การใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซต 4.18 0.84 มาก
6. การใชภาพเคลื่อนไหวแตงเว็บไซต 3.82 0.96 มาก
7. การใสเสียงการประกอบอ่ืนๆ 3.34 0.93 ปานกลาง
8. การนําเสนอบนเว็บไซตควรมีคลิปวีดีโอ 3.60 0.95 มาก

ภาพรวมความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต
เกี่ยวกับสื่อตาง ๆ (Media) 3.73 0.92 มาก

ภาพรวมความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซต 3.88 0.88 มาก

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซต
การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซตโดยการแจกแจง

จํานวนและรอยละ

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาควรนําเสนอเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 258 คน คิดเปน รอยละ 64.5 รองลงมาเห็นวาควรเปนภาษาไทย
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จํานวน 83 คน คิดเปน รอยละ 20.8 และเห็นวาควรเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 59 คิดเปนรอยละ 14.7
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4.14

ตาราง 4.14 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานภาษาท่ี
ควรใชในเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
ภาษาไทย 83 20.8
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

59
258

14.7
64.5

รวม 400 100.0

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาสีที่ควรใชในการ
ออกแบบคือสีเขียว จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือสีนํ้าตาล จํานวน 90 คน คิด
เปนรอยละ 22.5 สีฟา จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 สีเหลือง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3
สีขาว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 สีสม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.2 สีชมพู จํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 2.2 สีดํา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 สีแดงจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3
สีเทา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 และสีมวง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
รายละเอียดดังตาราง 4.15

ตาราง 4.15 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานสีในการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีควรใชในเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
สีแดง 5 1.3

7.3
1.3
3.3

39.5
0.8

สีเหลือง
สีเทา
สีสม
สีเขียว
สีมวง

29
5

13
158

3
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ตาราง 4.15 (ตอ)แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานสีในการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีควรใชในเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
สีชมพู
สีนํ้าตาล
สีขาว
สีฟา
สีดํา

9
90
22
58
8

2.3
22.5
5.5

14.5
2.0

รวม 400 100.0

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาชนิดตัวอักษรที่ควรใช
บนเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศควรเปนแบบ Script หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ จํานวน 239 คน
คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมาคือ San Serif หรือตัวอักษรแบบ Gothic จํานวน 113 คน คิดเปนรอย
ละ 28.3 ลําดับสุดทายคือ แบบ Serif หรือตัวอักษรแบบโรมันและ Display Type หรือ ตัวอักษร
ประดิษฐ 24 อยางละจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4.16

ตาราง 4.16 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานชนิดตัวอักษรท่ี
ควรใชในเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
Serif หรือตัวอักษรแบบโรมัน 24 6.0
San Serif หรือตัวอักษรแบบ Gothic
Script หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ
Display Type หรือ ตัวอักษรประดิษฐ

113
239
24

28.3
59.7
6.0

รวม 400 100.0

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวารูปภาพที่ใชบน
เว็บไซตควรเปนรูปภาพตามความเปนจริง (Realistic) จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา
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คือ รูปภาพที่ถายทอดดวยการดัดแปลง (Distortion) จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29 และลําดับ
สุดทายคือ รูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction) จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4.17

ตาราง 4.17 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานรูปภาพท่ีควร
ใชในเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
รูปภาพตามความเปนจริง (Realistic) 198 49.5
รูปภาพที่ถายทอดดวยการดัดแปลง (Distortion)
รูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction)

116
86

29.0
21.5

รวม 400 100.0

กลุมผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวาการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นของผูที่เขามาในเว็บไซต ควรเปนการต้ังกระทูถามตอบ จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ
54.2 รองลงมาคือการวิจารณ (Comment) บทความหรือรูปภาพ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27
การติดตอผานอีเมล จํานวน 58 คิดเปนรอยละ 14.5 และ การสงรูปหรือการโหลดรูป จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4.18

ตาราง 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นของผูท่ีเขามาในเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
การติดตอผานอีเมล
การต้ังกระทูถามตอบ
การวิจารณ(Comment) บทความหรือรูปภาพ
การสงรูป หรือการ โหลดรูป

58
217
108
17

14.5
54.2
27
4.3

รวม 400 100.0
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ผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวาควรมีการเชื่อมโยงกับ
สังคมออนไลน(Social Network) Facebook จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือ Twitter
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 และ Hi5 จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ
รายละเอียดตามตาราง 4.19

ตาราง 4.19 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานการเชื่อมโยงกับ
สังคมออนไลน(Social network)

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
Face book 224 56.0
Twitter
Hi5

146
30

36.5
7.5

รวม 400 100.0

ผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวาไมควรมีระบบสมัครสมาชิก
จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 และคิดวาควรมีระบบสมาชิก จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ
35.5 รายละเอียดตามตาราง 4.20

ตาราง 4.20 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามความคิดเห็นดานระบบการสมัคร
สมาชิก

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ(%)
สมควร 142 35.5
ไมสมควร 258 64.5

รวม 400 100.0
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4.1.4 ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (อายุ รายได เชื้อชาติ) กับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความตองการขอมูลจากเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในดานเน้ือหา
ของนักทองเท่ียวผูตอบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะหขอมูล ของแบบสอบถามขอ 2.1.3 ในสวนที่ 2 ความตองการขอมูลจาก
เว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาความตองการขอมูลจากเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในดานของเน้ือหา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มี
ตอความตองการขอมูลจากเว็บไซตอยูในระดับ มาก(คาเฉลี่ย 3.79)  หากพิจารณาลงรายละเอียดแต
ละขอมูล สามารถสรุปได 3 อันดับสูงสุด คือ ขอมูลสถานที่/กิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความ
ตองการเปนอันดับแรก(คาเฉลี่ย 4.04) รองลงมาคือ ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและ
โปรโมชั่นตางๆ (คาเฉลี่ย 3.94) ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น(คาเฉลี่ย 3.93)
ตามลําดับ

ผูศึกษาจึงไดเลือกนําประเด็นความตองการดานขอมูลสูงสุด 3 อันดับขางตน มาวิเคราะห
หาคาความสัมพันธดังตอไปน้ี

1) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวาง อายุ กับ ขอมูลสถานที่/ กิจกรรม การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

2) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวาง รายได กับ ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธ
และโปรโมชั่นตางๆ

3) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น

1) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวาง อายุ กับ ขอมูลสถานท่ี/ กิจกรรม การทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง อายุ กับ ระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ สถานที่
และกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา อายุมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการของ
ขอมูลเกี่ยวกับ สถานที่และกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ( 2 44.173 , Sig. = 0.00) อายุ
ตางกัน จะมีระดับความตองการตางกัน โดยที่ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดในทุกระดับอายุ
ยกเวนชวงอายุตํ่ากวา 20 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป มีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ สถานที่และกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับมาก รองลงมาคือระดับปานกลาง  สวนผูมีระดับอายุ อายุตํ่ากวา 20



74

ป มีความตองการขอมูลมากสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับมากที่สุด และสุดทายกลุมผูมีอายุ
51 ปขึ้นไปมีระดับความตองการมากที่สุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับ นอย ปานกลาง และ
มากที่สุดในอัตราสวนที่เทากัน ดังตาราง 4.21

ตาราง 4.21 แสดงความสัมพันธระหวาง อายุ กับ ระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ สถานท่ีและ
กิจกรรม การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

อายุ
ระดับความตองการ รวม

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ตํ่ากวา 20 ป 1

1.7%
12

20.7%
32

55.2%
13

22.4%
58

100.0%
20-30 ป 0

0.0%
40

22.2%
85

47.2%
55

30.6%
180

100.0%
31-40 ป 0

0.0%
35

36.5%
42

43.8%
19

19.8%
96

100.0%
41-50 ป 4

7.4%
19

35.2%
22

40.7%
9

16.7%
54

100.0%
51 ป ขึ้นไป 2

16.7%
2

16.7%
6

50.0%
2

16.7%
12

100.0%
2 44.173 ,  Sig. = 0.000
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2) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวาง รายได กับ ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธ
และโปรโมชั่นตางๆ

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง รายได กับ ระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับขาว
ประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ พบวา รายไดมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการขอมูล
เกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ ( 2 59.909 ,  Sig. = 0.000) รายไดตางกันมี
ระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางกัน  โดยที่ผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนมากที่สุดที่มีรายไดตํ่ากวา 25,000 บาท มีความตองการมากสุดอยูในระดับมาก
รองลงมาคือระดับปานกลาง สวนผูที่มีรายไดมากกวา 25,000 บาทขึ้นไป มีความตองการมากที่สุด
อยูในระดับมาก และรองลงมาคือระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 4.22

ตาราง 4.22 แสดงความสัมพันธระหวาง รายได กับ ระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับขาว
ประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ

รายได
ระดับความตองการ รวม

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ตํ่ากวา 5,000

บาท
1

2.9%
2

5.9%
8

23.5%
21

61.8%
2

5.9%
34

100.0%
5,001 - 10,000

บาท
0

0.0%
1

1.2%
26

31.3%
48

57.8%
8

9.6%
83

100.0%
10,001 - 25,000

บาท
0

0.0%
0

0.0%
29

34.1%
49

57.6%
7

8.2%
85

100.0%
มากกวา 25,000

ขึ้นไป
0

0.0%
0

0.0%
52

26.3%
83

41.9%
63

31.8%
198

100.0%
2 59.909 ,  Sig. = 0.000
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3) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ
ประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น พบวา เชื้อชาติมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ
ประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น ( 2 42.016 ,  Sig. = 0.000) เชื้อชาติตางกันมีระดับความตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/ วัฒนธรรมทองถิ่นตางกัน โดยที่ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดของ
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับมาก
และรองลงมาคือระดับปานกลาง ในขณะที่ นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมีความตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น สูงสุดอยูในระดับมากและรองลงมาคือมากที่สุด ดัง
ตารางที่ 4.23

ตาราง 4.23 แสดงความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/
วัฒนธรรมทองถิ่น

เชื้อชาติ
ระดับความตองการ รวม

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ชาวไทย 1

0.5%

3

1.5%

67

33.5%

114

57.0%

15

7.5%

200

100.0%

ชาวตางชาติ 0

0.0%

0

0.0%

48

24.0%

87

43.5%

65

32.5%

200

100.0%

2 42.016 ,  Sig. = 0.000

4.1.5 ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (เชื้อชาติ อายุ อาชีพ) กับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความตองการขอมูลจากเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในดานการ
ออกแบบ

จากการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตามขอ 4.1.3 ในสวนที่ 3 ความสําคัญของ
องคประกอบบนเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาเร่ืองระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการขอมูลจากเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในสวนของความสําคัญของ
องคประกอบบนเว็บไซต แบงออกเปน 2 ดานดังตอไปน้ี

ดานการออกแบบเกี่ยวกับผูใช (Interface) พบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตดานการออกแบบเกี่ยวกับผูใช
(Interface) อยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 4.03) หากพิจารณาลงรายละเอียดแตละขอมูล สามารถสรุป
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ได 3 อันดับสูงสุด คือ การจัดวางและขนาดของรูปภาพมีความตองการเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย
4.22) รองลงมาคือการจัดวางขอมูล (คาเฉลี่ย 4.07) การใชสีและขนาดตัวอักษร (คาเฉลี่ย 3.93)

ผูศึกษาจึงไดเลือกนําประเด็นความตองการดานการออกแบบเกี่ยวกับผูใช (Interface)
ขอมูลสูงสุด 3 อันดับขางตน มาวิเคราะหหาคาความสัมพันธดังตอไปน้ี

1) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการการจัดวางและขนาด
ของภาพน่ิง

2) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอาชีพกับความตองการดานการจัดวางขอมูล
3) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอายุกับการใชสีและขนาดตัวอักษร

1) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการการจัดวางและขนาด
ของภาพน่ิง

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการดานการจัดวางและขนาดของภาพน่ิง พบวาเชื้อชาติไมมีความสัมพันธกันกับระดับความ
ตองการดานการจัดวางและขนาดของภาพน่ิง( 2 6.639,  Sig. = 0.084) โดยนักทองเที่ยวชาว
ไทย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือมากที่สุด
ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการสูงสุดอยูในระดับ
มากที่สุด และรองลงมาคือมาก ดังตาราง 4.24

ตาราง 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับการจัดวางและขนาดของภาพน่ิง

เชื้อชาติ
ระดับความตองการ รวม

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ชาวไทย 3

1.5%
41

20.5%
82

41.0%
74

37.0%
200

100.0%
ชาวตางชาติ 1

0.5%
36

18.0%
65

32.5%
98

49.0%
200

100.0%
2 6.639 ,  Sig. = 0.084
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2) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอาชีพกับความตองการดานการจัดวางขอมูล
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอาชีพกับระดับความตองการดานการจัดวางขอมูล

พบวาอาชีพกับความตองการดานการจัดวางขอมูลไมสัมพันธกัน ( 2 12.153 ,  Sig. = .433)
อาชีพตางกันมีระดับความตองการขอมูลดานการจัดวางไมตางกัน โดยทุกสาขาอาชีพมีความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการจัดวางขอมูลสูงสุดอยูในระดับมาก และรองลงมาคือมากที่สุด ปานกลาง
และนอย ตามลําดับ ดังตาราง 4.25

ตาราง 4.25 แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับการจัดวางขอมูล

อาชีพ
ระดับความตองการ รวม

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
นักเรียน

นักศึกษา
1

2.5%
3

7.5%
21

52.5%
15

37.5%
40

100.0%

รับราชการ 4
4.3%

9
9.6%

48
51.1%

33
35.1%

94
100.0%

พนักงาน
บริษัทเอกชน

8
4.6%

36
20.8%

85
49.1%

44
25.4%

173
100.0%

เจาของ
ธุรกิจ

2
3.4%

9
15.5%

31
53.4%

16
27.6%

58
100.0%

อ่ืนๆ 1
2.9%

3
8.6%

19
54.3%

12
34.3%

35
100.0%

2 12.153 ,  Sig. = .433
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3) ทดสอบหาความสัมพันธระหวาง อายุกับการใชสีและขนาดตัวอักษร
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอายุกับการใชสีและขนาดตัวอักษร พบวา อายุมี

ความสัมพันธกันกับความตองการดานการใชสีและขนาดตัวอักษร( 2 45.526 ,  Sig. = 0.000)
อายุมีผลตอระดับความตองการดานการใชสีและขนาดตัวอักษร โดยกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป และ ชวง
อายุ 31-40 ป มีความตองการสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก ในขณะที่กลุมชวง
อายุ 20-30 ป และ ชวงอายุ 41-50 ป มีความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับมาก
ที่สุด สวนกลุมอายุ 51 ปขึ้นไป มีความตองการสูงที่สุดอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับ
มาก ดังตาราง 4.26

ตาราง 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับการใชสีและขนาดตัวอักษร

อายุ
ระดับความตองการ รวม

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ตํ่ากวา 20 ป 0

0.0%
2

3.4%
15

25.9%
18

31.0%
23

39.7%
58

100.0%
20-30 ป 0

0.0%
13

7.2%
48

26.7%
62

34.4%
57

31.7%
180

100.0%
31-40 ป 0

0.0%
5

5.2%
25

26.0%
32

33.3%
34

35.4%
96

100.0%
41-50 ป 0

0.0%
2

3.7%
15

27.8%
27

50.0%
10

18.5%
54

100.0%
51 ป ขึ้นไป 1

8.3%
1

8.3%
5

41.7%
4

33.3%
1

8.3%
12

100.0%
2 45.526 ,  Sig. = 0.000

ดานสื่อตางๆ (Media) พบวาโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มี
ตอความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตดานสื่อตางๆ (Media) อยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.73)
หากพิจารณาลงรายละเอียดแตละขอมูล สามารถสรุปได 3 อันดับสูงสุดคือ การใชภาพน่ิงประกอบ
เว็บไซตมีความตองการเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือการใชภาพเคลื่อนไหวแตง
เว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.82) การนําเสนอบนเว็บไซตควรมีคลิปวีดีโอ (คาเฉลี่ย 3.60)
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ผูศึกษาจึงไดเลือกนําประเด็นความตองการการออกแบบดานสื่อตางๆ(Media) ขอมูลสูงสุด
3 อันดับขางตน มาวิเคราะหหาคาความสัมพันธดังตอไปน้ี

1) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความตองการการใชภาพน่ิง
ประกอบเว็บไซต

2) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลดาน
ภาพเคลื่อนไหว

3) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางการศึกษากับความตองการดาน Clip VDO
1) ทดสอบหาความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความตองการการใชภาพน่ิงประกอบ

เว็บไซต
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอายุกับการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซต  พบวา อายุมี

ความสัมพันธกันกับความตองการการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซต ( 2 97.937 ,  Sig. = 0.000)
อายุที่แตกตางกัน มีความตองการการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซตตางกัน โดยกลุมอายุ ตํ่ากวา 20 ป
มีความตองการสูงสุดอยูระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก ในขณะที่กลุมชวงอายุ 20-40 ป มี
ความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับมากที่สุด และกลุมชวงอายุ 41 ปขึ้นไป มี
ความตองการสูงสุดคือระดับปานกลาง และระดับนอยตามลําดับ ดังตาราง 4.27

ตาราง 4.27 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซต

อายุ
ระดับความตองการ รวม

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ตํ่ากวา 20 ป 0

0.0%
0

0.0%
12

20.7%
17

29.3%
29

50.0%
58

100.0%
20-30 ป 1

0.6%
3

1.7%
59

32.8%
73

40.6%
44

24.4%
180

100.0%
31-40 ป 0

0.0%
4

4.2%
32

33.3%
36

37.5%
24

25.0%
96

100.0%
41-50 ป 3

5.6%
14

25.9%
16

29.6%
10

18.5%
11

20.4%
54

100.0%
51 ป ขึ้นไป 1

8.3%
4

33.3%
2

16.7%
1

8.3%
4

33.3%
12

100.0%
2 97.937 ,  Sig. = 0.000
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2) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลดาน
ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลดานภาพเคลื่อนไหว
พบวา เชื้อชาติมีความสัมพันธกันกับความตองการขอมูลดานภาพเคลื่อนไหว ( 2 37.593 ,
Sig. = 0.000) เชื้อชาติตางกันมีระดับความตองการขอมูลดานภาพเคลื่อนไหวแตกตางกัน โดย
นักทองเที่ยวชาวไทยผูตอบแบบสอบถามมีความตองการสูงสุดอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
มากที่สุด และมากตามลําดับ ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความตองการสูงสุดในระดับมาก
รองลงมาคือปานกลาง และมากที่สุดตามลําดับ ดังตาราง 4.28
ตาราง 4.28 แสดงความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลดานภาพเคลื่อนไหว

เช้ือชาติ
ระดับความตองการ รวม

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ชาวไทย 1

0.5%
15

7.5%
67

33.5%
42

21.0%
75

37.5%
200

100.0%
ชาวตางชาติ 4

2.0%
10

5.0%
54

27.0%
95

47.5%
37

18.5%
200

100.0%
2 37.593, Sig. = 0.000

3) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางการศึกษากับความตองการดาน Clip VDO
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความตองการดาน Clip VDO

พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกันกับความตองการดาน Clip VDO ( 2 12.486 ,
Sig. = 0.131) ดังตาราง 4.29
ตาราง 4.29 แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับความตองการขอมูลดาน Clip VDO

เชื้อชาติ
ระดับความตองการ รวม

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี 6

3.5%
16

9.3%
65

37.8%
50

29.1%
35

20.3%
172

100.0%
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา
2

0.9%
20

9.3%
67

31.3%
91

42.5%
34

15.9%
214

100.0%
สูงกวาปริญญาตรี 0

0.0%
0

0.0%
4

28.6%
7

50.0%
3

21.4%
14

100.0%
2 12.486 ,  Sig. = 0.131
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4.1.6 ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา และเชื้อชาติ) กับความตองการดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบน
เว็บไซตของนักทองเท่ียวผูตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซต

1) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับภาษาที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับภาษาที่ใชออกแบบเว็บไซต พบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ
ตองการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาคือ ตองการภาษาไทย คิดเปน
รอยละ 41.5 ในขณะที่ กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตองการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมาคือความตองการภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 29.5 ดังตาราง 4.30

ตาราง 4.30 ความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับภาษาท่ีใชในการออกแบบเว็บไซต

เช้ือชาติ

ภาษาท่ีใชในการออกแบบ
รวมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ
นักทองเท่ียวชาวไทย 83

41.5%
0

0.0%
117

58.5%
200

100.0%
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 0

0%
59

29.5%
141

70.5%
200

100.0%

2) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับสีที่
ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับสีที่ใช
ออกแบบเว็บไซต พบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย มีความตองการดานสีที่ใชในการ
ออกแบบเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มากที่สุดคือสีเขียว คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาคือ สี
นํ้าตาลคิดเปนรอยละ 27 และสีฟา คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ
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กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความตองการดานสีที่ใชในการออกแบบเว็บไซต
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มากที่สุดคือสีเขียว คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือสีนํ้าตาล คิดเปนรอยละ 18
และสีฟา คิดเปนรอยละ 15.5 ตามลําดับ ดังตาราง 4.31
ตาราง 4.31 ความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับสีท่ีใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ

เช้ือชาติ
สีท่ีใชในการออกแบบเว็บไซต

รวมแดง เหลือง เทา สม เขียว มวง ชม
พู

น้ําตาล ขาว ฟา ดํา

นักทองเที่ยว
ชาวไทย

4
2.0%

10
5.0%

1
0.5%

8
4.0%

74
37.0%

1
0.5%

7
3.5%

54
27.0%

12
6.0%

27
13.5%

2
1.0%

200
100.0%

นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

1
0.5%

19
9.5%

4
2.0%

5
2.5%

84
42.0%

2
1.0%

2
1.0%

36
18.0%

10
5.0%

31
15.5%

6
3.0%

200
100.0%

3) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุกับความตองการเกี่ยวกับชนิดตัวอักษร
ที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความตองการเกี่ยวกับชนิดตัวอักษรที่ใช
ออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความ
ตองการตัวอักษรแบบ Script หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ คิดเปนรอยละ 74.1 รองลงมาคือ แบบ
San Serif หรือ Gothic คิดเปนรอยละ 20.7 และ ตัวอักษรแบบ Display Type หรือ ตัวอักษร
ประดิษฐ คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20-30 ป มีความตองการตัวอักษรแบบ Script
หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ แบบ San Serif หรือ Gothic คิดเปน
รอยละ 27.8 รองลงมาคือ ตัวอักษรแบบ Display Type และแบบ Serif ในอัตราสวนที่เทากัน คิด
เปนรอยละ 6.1

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความตองการตัวอักษรแบบ Script
หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ คิดเปนรอยละ 56.2 รองลงมาคือ แบบ San Serif หรือ Gothic คิด
เปนรอยละ 28.1 รองลงมาคือ ตัวอักษรแบบ Display Type คิดเปนรอยละ 8.3 และแบบ Serif ใน
คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41-50 ป มีความตองการตัวอักษรแบบ Script
หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือ คิดเปนรอยละ 53.7 รองลงมาคือ แบบ San Serif หรือ Gothic คิด
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เปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ แบบ Serif ใน คิดเปนรอยละ 11.1 และตัวอักษรแบบ Display Type
คิดเปนรอยละ 3.7 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป มีความตองการตัวอักษร San Serif
หรือ Gothic คิดเปนรอยละ 58.3 และตัวอักษรแบบ Script คิดเปนรอยละ 41.7 ตามลําดับ ดังตาราง
4.32

ตารางท่ี 4.32 ความสัมพันธระหวาง อายุกับความตองการเกี่ยวกับชนิดตัวอักษรท่ีใชออกแบบ
เว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

อายุ
ชนิดตัวอักษรท่ีใชในการออกแบบเว็บไซต รวม

Serif หรือ
ตัวอักษรแบบ

โรมัน

San Serif
หรือGothic

Script หรือ
ตัวอักษร

เลียนแบบลายมือ

Display Type
หรือ ตัวอักษร

ประดิษฐ
ต่ํากวา20 ป 0

0.0%
12

20.7%
43

74.1%
3

5.2%
58

100.0%
20-30 ป 11

6.1%
50

27.8%
108

60.0%
11

6.1%
180

100.0%
31-40 ป 7

7.3%
27

28.1%
54

56.2%
8

8.3%
96

100.0%
41-50 ป 6

11.1%
17

31.5%
29

53.7%
2

3.7%
54

100.0%
50 ปขึ้นไป 0

0.0%
7

58.3%
5

41.7%
0

0.0%
12

100.0%

4) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
รูปภาพที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปภาพ
ที่ใชออกแบบเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความ
ตองการลักษณะรูปภาพตามความเปนจริง (Realistic) คิดเปนรอยละ 60.3 รองลงมาคือ รูปภาพที่
ถายทอดดวยการดัดแปลง (Distortion) คิดเปนรอยละ 22.4 และรูปแบบภาพที่ถายทอดตาม
ความรูสึก (Abstraction) คิดเปนรอยละ 17.2 ตามลําดับ
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นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20-30 ป มีความตองการลักษณะรูปภาพตาม
ความเปนจริง (Realistic) คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมาคือ รูปภาพที่ถายทอดดวยการดัดแปลง
(Distortion) คิดเปนรอยละ 27.8 และรูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction) คิดเปน
รอยละ 23.3 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความตองการลักษณะรูปภาพตาม
ความเปนจริง (Realistic) คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมาคือ รูปภาพที่ถายทอดดวยการดัดแปลง
(Distortion) คิดเปนรอยละ 33.3 และรูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction) คิดเปน
รอยละ 22.9 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41-50 ป มีความตองการลักษณะรูปภาพตาม
ความเปนจริง (Realistic) คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ รูปภาพที่ถายทอดดวยการดัดแปลง
(Distortion) คิดเปนรอยละ 38.9 และรูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction) คิดเปน
รอยละ 16.7 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป มีความตองการลักษณะรูปภาพตาม
ความเปนจริง (Realistic) คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ รูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก
(Abstraction) คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ ดังตาราง 4.33

ตารางท่ี 4.33 ความสัมพันธระหวาง อายุกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปภาพท่ีใช
ออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

อายุ
ลักษณะรูปภาพท่ีใชในการออกแบบเว็บไซต รวม

รูปภาพตามความเปน
จริง (Realistic)

รูปภาพที่ถายทอดดวย
การดัดแปลง
(Distortion)

รูปแบบภาพที่ถายทอด
ตามความรูสึก
(Abstraction)

ต่ํากวา20 ป 35
60.3%

13
22.4%

10
17.2%

58
100.0%

20-30 ป 88
48.9%

50
27.8%

42
23.3%

180
100.0%

31-40 ป 42
43.8%

32
33.3%

22
22.9%

96
100.0%

41-50 ป 24
44.4%

21
38.9%

9
16.7%

54
100.0%

50 ปขึ้นไป 9
75.0%

0
0.0%

3
25.0%

12
100.0%
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5) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยว
กลุมตัวอยางชาวไทย มีความตองการลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการต้ังกระทูถามตอบ
คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ การวิจารณ(Comment) บทความหรือรูปภาพ คิดเปนรอยละ 36.5
การติดตอผานอีเมลล  คิดเปนรอยละ 16.5 และ การสงรูปหรือการโหลดรูป คิดเปนรอยละ 4.5
ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางชาวตางชาติ มีความตองการลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการต้ังกระทูถามตอบ คิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือ การวิจารณ(Comment) บทความหรือ
รูปภาพ คิดเปนรอยละ 17.5 การติดตอผานอีเมลล  คิดเปนรอยละ 12.5 และ การสงรูปหรือการ
โหลดรูป คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ ดังตาราง 4.34

ตาราง 4.34 ความสัมพันธระหวางเชื้อชาติการขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นท่ีใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

เช้ือชาติ
ลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีใชออกแบบเว็บไซต

รวมการติดตอ
ผานอีเมลล

การตั้งกระทู
ถามตอบ

การวิจารณ
(Comment)

บทความ
หรือรูปภาพ

การสงรูป
หรือการ
โหลดรูป

นักทองเที่ยวชาวไทย 33
16.5%

85
42.5%

73
36.5%

9
4.5%

200
100.0%

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 25
12.5%

132
66.0%

35
17.5%

8
4.0%

200
100.0%

6) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษากับความตองการขอมูล
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับ Social Network ในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความตองการขอมูลเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงกับ Social Network ในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวกลุม
ตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความตองการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับ Social
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Network คือ Facebook คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมาคือ Twitter คิดเป ็นรอยละ 30.8 และ Hi5 คิด
เปนรอยละ 7.6 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความตองการ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับ Social Network อันดับแรกคือ Facebook คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาคือ
Twitter คิดเป ็นรอยละ 41.1 และ Hi5 คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงกับ Social Network อันดับแรกคือ Facebook คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาคือ
Twitter คิดเป ็นรอยละ 35.1 และ Hi5 คิดเปนรอยละ 7.1 ตามลําดับ ดังตาราง 4.35

ตารางท่ี 4.35 ความสัมพันธระหวางระดับ การศึกษากับความตองการขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
กับ social network บนเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ระดับการศึกษา
การเช่ือมโยงกับ Social Network

รวมFacebook Twitter Hi5
ต่ํากวาปริญญาตรี 106

61.6%
53

30.8%
13

7.6%
172

100.0%
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 110

51.4%
88

41.1%
16

7.5%
214

100.0%
สูงกวาปริญญาตรี 8

57.1%
5

35.7%
1

7.1%
14

100.0%

7) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบสมาชิก ในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับระบบสมาชิก
ในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ากวา
5,000 บาท คิดวา ไมควรมีระบบสมาชิก คิดเปนรอยละ 76.5 รองลงมาคือ คิดวาควรมีระบบ
สมาชิก คิดเปนรอยละ 23.5

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ากวา 5,001 - 10,000 บาท คิดวาไมควรมีระบบ
สมาชิก คิดเปนรอยละ 68.7 รองลงมาคือ คิดวาควรมีระบบสมาชิก คิดเปนรอยละ 31.3

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ากวา 10,001 - 25,000 บาท คิดวาไมควรมีระบบ
สมาชิก คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมาคือ คิดวาควรมีระบบสมาชิก คิดเปนรอยละ 29.4

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีรายไดมากกวา 25,000 ขึ้นไป คิดวาไมควรมีระบบสมาชิก คิด
เปนรอยละ 58.1 รองลงมาคือ คิดวาควรมีระบบสมาชิก คิดเปนรอยละ 41.9 ดังตาราง 4.36
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ตารางท่ี 4.36 ความสัมพันธระหวาง รายไดกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับระบบสมาชิก บน
เว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

รายได
ความตองการขอมูลเกี่ยวกับระบบสมาชิก

รวมควรมี ไมควรมี
ตํ่ากวา 5,000 บาท 8

23.5%
26

76.5%
34

100.0%

5,001 - 10,000 บาท 26
31.3%

57
68.7%

83
100.0%

10,001 - 25,000 บาท 25
29.4%

60
70.6%

85
100.0%

มากกวา 25,000 ขึ้นไป 83
41.9%

115
58.1%

198
100.0%

4.2 การวิเคราะหตัวอยางเว็บไซต
4.2.1 วิเคราะหเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศของไทย
ขั้นตอนการวิเคราะหเว็บไซตเปนขั้นตอนสําคัญ ที่จะไดมาซึ่งหลักการและแนวทางการ

ออกแบบ เพื่อหาความชัดเจนและสรางความแมนยําทางการออกแบบ ดังน้ันผูศึกษาไดศึกษา
วิเคราะหเว็บไซตที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยูแลว โดยนําตัวอยางเว็บไซตเหลาน้ีมาจาก
การคนหาจาก truhits.net ซึ่งเปนเว็บไซตจัดอันดับเว็บไซตในประเทศไทย มีที่มาโดยวิธีการสืบคน
จากคําสําคัญดังน้ี Ecotourism , Green Tour, การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน โดยทําการเร่ิมสํารวจ
ในรอบเดือน มิถุนายน 2554 เพื่อหาจุดเดนและจุดดอยของเว็บไซต โดยอาศัยโมเดลองคประกอบ
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา นํามาวิเคราะหในสวนเน้ือหาเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และนําทฤษฎีการออกแบบและการออกแบบเว็บไซต ของ โสรชัย นันทวัช
รวิบูลยมาเปนกรอบในการวิเคราะหเว็บไซตในสวนของการออกแบบ หาแนวทางการออกแบบ
เว็บไซตจํานวน 5 เว็บไซต โดยใชตารางวิเคราะหภาพรวมเว็บไซตมาประกอบการวิเคราะห ดังน้ี

เว็บไซตที่ 1 คือ สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย (www.teata.or.th)
เว็บไซตที่ 2 คือ เมืองไทยดอทคอม (ww.muangthai.com)
เว็บไซตที่ 3 คือ หัวหินดอทโออารจี (www.hua-hin.org)
เว็บไซตที่ 4 คือ ชุมชนคนรักปาย (www.ilovepai.com)

เว็บไซตที่ 5 คือ เว็บไซต Eco where (www.ecowhere.com)
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การวิเคราะหเว็บไซตโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
1) เว็บไซตสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย (www.teata.or.th)

ภาพ 4.4 ภาพประกอบเว็บไซตสมาคมไทยทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย (www.teata.or.th)

ภาพ 4.5 โครงสรางเว็บไซตสมาคมไทยทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย (www.teata.or.th)

Home page

เลือกภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

Committees

Member

News

Ecotourism

Training

Link
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ตาราง 4.37 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.teata.or.th

ชื่อเว็บไซต www.teata.or.th สมาคมไทยทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย
แนวคิดการ
ทองเท่ียวเชิง
นิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
นําเสนอแหลงทองเที่ยวเกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนประโยชน
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่นควรไดรับ
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวโดยตรง
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
หลีกเลี่ยงการสรางผลกระทบดานลบที่จะกอใหเกิดความเสียหายหรือการ
ทําลายสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ทองเที่ยว

การออกแบบ โลโก : ใชภาพที่เปนสัญลักษณของผลพืชที่ยืนตนอยูในปา แสดงถึง
ธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ และจัดวางอยูในตําแหนงดึงดูดสายตา
สี : โทนสีใชสีเขียวและสีนํ้าตาลบนพื้นหลังสีขาว เปนสีจําลองมาจากระบบ
นิเวศและความเปนธรรมชาติ
ตัวอักษร : มีขนาดคอนขางเล็ก ขอบกพรองคือทําใหอานยาก
กราฟก: ใชไอคอนเปนสัญลักษณที่แทรกตรงเมนูเพื่อใหเกิดความเขาใจงาย
ตอผูใช
การจัดวาง : จัดวางเมนูและเน้ือหาเปนหมวดหมู
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงมีขนาดเล็ก
ภาษา : ระบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก : มีระบบสมาชิกใหผูใชเขามามีสวนรวม
Social Network : Facebook

เทคนิคการ
นําเสนอ

เรียบงาย ไมมีการเคลื่อนไหว ใหความรูสึกสบายในขณะเดียวก็สงบน่ิง
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เว็บสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย www.teata.or.th จากตารางการวิเคราะห
พบวา มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรงตามแนวคิด มีนําเสนอแหลงทองเที่ยว
เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติ และรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่เปนประโยชน และใหสมาชิกและสมาพันธภาคีมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนประโยชน สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น
ควรไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวโดยตรง และหลีกเลี่ยงการสรางผลกระทบดานลบที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายหรือการทําลายสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่
ทองเที่ยวอีกดวย

การออกแบบ พบวา วาโลโกมีการใชภาพภาพที่เปนสัญลักษณของผลพืชที่ยืนตน
อยูในปา แสดงถึงธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ และจัดวางอยูในตําแหนงดึงดูดสายตา โทนสีใชสีเขียว
และสีนํ้าตาลบนพื้นหลังสีขาวหมายถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ตัวอักษรมีขนาดคอนขางเล็ก
ขอบกพรองคือทําใหอานยาก การจัดวางเมนูและเน้ือหาเปนหมวดหมูมีการใชภาพกราฟกโดยนํามา
เปนไอคอนสัญลักษณที่แทรกตรงเมนูทําใหเขาใจงาย ภาพประกอบมีขนาดเล็ก ไมดึงดูด มีระบบ 2
ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบสมาชิกใหผูใชเขามามีสวนรวม มีการเชื่อมตอกับ
สังคมออนไลน Facebook เทคนิคการนําเสนอแบบเรียบงายไมมีการเคลื่อนไหวใหความรูสึกสบาย
ในขณะเดียวก็สงบน่ิง
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2) เว็บไซต เมืองไทยดอทคอม (www.muangthai.com)

ภาพ 4.6 ภาพประกอบเว็บไซตเมืองไทยดอทคอม (ww.muangthai.com)

ภาพ 4.7 ภาพโครงสรางเว็บไซตเมืองไทยดอทคอม (ww.muangthai.com)

Home page

เว็บบอรด

รวม
ทองเที่ยว

รีวิวที่พัก

อรอย
เมืองไทย

วัดระยะทาง
จังหวัด

รวมLink

ติดตอ
โฆษณา
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ตาราง 4.38 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.muangthai.com

ชื่อเว็บไซต ww.muangthai.com
แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
ไมมีวัตถุประสงคชัดเจน เน่ืองจากเปนเว็บใหขอมูลเร่ืองการทองเที่ยว
ครอบคลุมครบทุกดาน
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ไมมีการนําเสนอ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
ไมมีการนําเสนอ

การออกแบบ โลโก : ใชภาพโลโกอยูในตําแหนงบนขวา ใชรูปรางเปนกรอบสี่เหลี่ยมตอ
กันเปนรูปตัว M ลักษณะเปนรูปแบบสื่อถึงความทันสมัยยุคดิจิตอล
สี : โทนสีใชสีเขียวเปนพื้นหลัง ในสวนของตัวเน้ือหามีสีพื้นหลัง
หลากหลาย คือ เขียว เหลือง ฟา ชมพู
ตัวอักษร : บางจุดขนาดคอนขางเล็กเกินไป ทําใหอานยาก
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนสัดสวนแตดูรกและอึดอัด ไมมีชองไฟ
กราฟก: ใชเปนชื่อหัวขอหลักทําใหเกิดความนาสนใจ
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงเยอะและขนาดใหญ ดึงดูดสนใจ

คลิปวีดีโอ ทําใหเว็บนาสนใจและสะดวกในการหาขอมูล
ภาษา : ภาษาไทย
ระบบสมาชิก : มีระบบสมาชิกใหผูใชเขามามีสวนรวม
Social Network : Facebook , Twitter

เทคนิคการนําเสนอ เนนความเคลื่อนไหว ดูทันสมัย ต่ืนเตน นาคนหา

เว็บ www.muangthai.com จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไมครบตรงตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แตไมมี
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วัตถุประสงคชัดเจนองคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมมีการนําเสนอการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นและองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนเว็บให
ขอมูลเร่ืองการทองเที่ยวทั่วไป ใหขอมูลครอบคลุมครบทุกดาน เนนเรืองการนําเสนอแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ

การออกแบบ พบวา โลโก ใชภาพโลโกอยูในตําแหนงบนขวา ใชรูปรางเปน
กรอบสี่เหลี่ยมตอกันเปนรูปตัว M ลักษณะเปนรูปแบบสื่อถึงความทันสมัยยุคดิจิตอล โทนสีใชสี
เขียวเปนพื้นหลัง ในสวนของตัวเน้ือหามีสีพื้นหลังหลากหลาย คือ เขียว เหลือง ฟา ชมพู ตัวอักษร
บางจุดขนาดคอนขางเล็กเกินไป ทําใหอานยาก การจัดวางเมนูและเน้ือหา:แบงเปนสัดสวนแตดูรก
และอึดอัด ไมมีชองไฟ กราฟกใชเปนชื่อหัวขอหลักทําใหเกิดความนาสนใจใชภาพน่ิงเยอะและ
ขนาดใหญ ดึงดูดสนใจ คลิปวีดีโอ ทําใหเว็บนาสนใจและสะดวกในการหาขอมูล นําเสนอเปน
ภาษาไทย มีระบบสมาชิกใหผูใชเขามามีสวนรวมเชื่อมตอกับสังคมออนไลน Facebook / Twitter
ใชเทคนิคการนําเสนอเนนความเคลื่อนไหว  ดูทันสมัย ต่ืนเตน นาคนหา

3) เว็บไซต หัวหินดอทโออารจี (www.hua-hin.org)

ภาพ 4.8 ภาพประกอบเว็บไซต หัวหินดอทโออารจี (www.hua-hin.org)
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ภาพ 4.9 ภาพโครงสรางเว็บไซต หัวหินดอทโออารจี (www.hua-hin.org)
ตาราง 4.39 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.hua-hin.org

ชื่อเว็บไซต www.hua-hin.org
แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
ไมมีการนําเสนอ
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ไมมีการนําเสนอ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
ไมมีการนําเสนอ

การออกแบบ โลโก : ใชภาพวาดภูเขาและตัวอักษร คําวา Hua-Hin.org
สี : โทนสีขาวเปนพื้นหลัง
ตัวอักษร : ใชสีดําและสีนํ้าเงิน
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน และเมนูยอย
ดานซาย มีจํานวนเยอะ
กราฟก: สวนใหญเปนภาพโฆษณา
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงมีขนาดเล็กแตจํานวนเยอะ
ภาษา : ภาษาไทย
ระบบสมาชิก : ไมมี
Social Network : ไมมี

เทคนิคการนําเสนอ ผสมผสานระหวางการเคลื่อนไหว และเรียบงาย

Home page

หัวหิน

ที่พักหัวหิน

ทองเที่ยวหัวหิน

การเดินทางหัวหิน

แผนที่หัวหิน

ติดตอเราชะอํา

ปราณบุรี
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เว็บ www.hua-hin.org จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไมครบตรงตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แตไมมี
วัตถุประสงคชัดเจนองคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมมีการนําเสนอการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นและองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนเว็บให
ขอมูลเร่ืองการทองเที่ยวทั่วไป ใหขอมูลครอบคลุมครบทุกดาน เนนเรืองการนําเสนอแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ

การออกแบบ พบวา โลโก ใชภาพโลโกอยูในตําแหนงซายบน ภาพวาดภูเขาและ
ตัวอักษร คําวา Hua-Hin.org โทนสีขาวเปนพื้นหลัง ตัวอักษรใชสีดําและสีนํ้าเงินการจัดวางเมนู
และเน้ือหา แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน  และเมนูยอยดานซาย มีจํานวนเยอะเกินไปทําใหดูรก
กราฟกสวนใหญเปนภาพโฆษณา สื่อที่ใช ภาพน่ิงมีขนาดเล็กแตจํานวนเยอะ นําแสนอดวย
ภาษาไทยไมมีระบบสมาชิกไมเชื่อมตอกับสังคมออนไลน

4) เว็บไซต ชุมชนคนรักปาย (www.ilovepai.com)

ภาพ 4.10 เว็บไซต ชุมชนคนรักปาย  (www.ilovepai.com)
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ภาพ 4.11 ภาพโครงสรางเว็บ www.ilovepai.com

ตาราง 4.40 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ilovepai.com
ชื่อเว็บไซต www.ilovepai.com
แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
ไมมีการนําเสนอ
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ไมมีการนําเสนอ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
ไมมีการนําเสนอ

การออกแบบ โลโก : ใชโลโกเปนตัวอักษร I love pai
สี : โทนสีขาวเปนพื้นหลัง
ตัวอักษร : ตัวอักษรสีดํา
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน  และเมนูยอย
ดานซาย มีจํานวนเยอะ
กราฟก: กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย
สื่อท่ีใช : ไมมีภาพ
ภาษา : ภาษาไทย
ระบบสมาชิก : ไมมี
Social Network : Facebook

เทคนิคการนําเสนอ เรียบงาย

About

สถานที่
ทองเที่ยวปาย

ที่พักปาย วัดระยะทาง
จังหวัด

ทัวรปาย

คนปายจองที่พัก
ออนไลน

Homepage
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เว็บ www.ilovepai.com จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไมครบตรงตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แตไมมี
วัตถุประสงคชัดเจนองคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมมีการนําเสนอการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นและองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนเว็บให
ขอมูลเร่ืองการทองเที่ยวทั่วไป ใหขอมูลครอบคลุมครบทุกดาน เนนเรืองการนําเสนอแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ

พบวาใชโลโกเปนตัวอักษรเดียวกับชื่อเว็บไซตแตมีการดัดแปลงตัวอักษรเปน
รูปทรงอิสระและเนนสีชมพูตรงคําวา love ซึ่งสื่อถึงความรักที่มีตอเมืองปาย ใชแถบเมนูดวย
ตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว สีแดงใหความรูสึกมีพลังและรอนแรง ในขณะที่ภาพรวมสวนใหญมีการ
ใชโทนสีขาวเปนพื้นหลังและใชตัวอักษรสีดํา ซึ่งสีขาวคือความบริสุทธิ์ การออกแบบกราฟกใน
เว็บไซตเรียบงาย สวนใหญเปนการนําเสนอบทความและตัวอักษรมีการใชภาพตกแตงเพียงเล็กนอย
ขนาดตัวอักษรเปนขนาดใหญ  มีชองการคนหาเพื่อนนําทาง ในทางดานขวามีการเชื่อมตอกับสังคม
ออนไลน Facebook โดยผูใชสามารถเขาในระบบไดดวยการเขาสูระบบผานสังคมออนไลน
Facebook ที่กําลังไดรับความนิยมในขณะน้ี โดยภาพรวมการออกเว็บไซตยังไมสื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ไมมีการเคลื่อนไหวและใชการนําเสนอตัวอักษรมากเกินไป

5) เว็บไซต Eco where (www.ecowhere.com)
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ภาพ 4.12 ภาพประกอบเว็บ Eco where (www.ecowhere.com)

ภาพ 4.13 ภาพโครงสรางเว็บ Eco where (www.ecowhere.com)

HOME

Promotion Package Our
Diaries

Contact
Us
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Journal
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ตาราง 4.41 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ecowhere.com
ชื่อเว็บไซต www.ecowhere.com

แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
นําเสนอขอมูลในรูปแบบของบทความ
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ไมมีการนําเสนอ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
ไมมีการนําเสนอ

การออกแบบ โลโก : ในตําแหนงบนซาย และเปนรูปคลายลูกกบสีเขียว
สี : โทนสีขาวเปนพื้นหลัง
ตัวอักษร : สีเขียวและสีขาว
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน
กราฟก: กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย
สื่อท่ีใช : วีดีโอ ภาพน่ิง
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก : ไมมี
Social Network : Facebook

เทคนิคการนําเสนอ เรียบงาย

เว็บ www.ecowhere.com จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไมครบตรงตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ องคประกอบ
ดานการจัดการธรรมชาติอยางยั่งยืนมีการนําเสนอบางสวนดวยบทความ ไมมีการนําเสนอการมี
สวนรวมของชุมชนทองถิ่นและองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม

การออกแบบ พบวา โลโกเปนรูปคลายลูกกบสีเขียว พบวาโทนสีที่ใชเปนสีดํามี
การใชตัวอักษรสีเขียวและสีขาว สีดําใหความรูสึกขรึม เทห สีเขียวใหความรูสึกอิสระและผอน
คลาย มีการจัดเมนูไวชัดเจนงายตอการใชงานที่ดานบ น มีวีดีโอประกอบการทองเที่ยว ใช
ภาพประกอบที่มีขนาดใหญและเคลื่อนไหว สวยงาม สะดุดตา ผูใชสามารถหาขอมูลการทองเที่ยว
ไดสะดวกโดยมีชองการคนหาเปรียบเทียบที่งายตอการใชงาน มีการใหขอมูลประกอบรูปภาพที่
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ชัดเจน แบงเปนหมวดหมูตามลักษณะการทองเที่ยว สามารถจองที่พักและโรงแรมไดสะดวกแตเนน
การโฆษณามากเกินไป มีระบบเชื่อมตอกับเครือขายสังคมออนไลนเพื่อความสะดวกในการเผยแพร
ขอมูล แตเว็บไซตมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทาน้ัน เชื่อมตอกับสังคมออนไลน Facebook, Twitter ใช
เทคนิคการนําเสนอแบบเรียบงาย

การวิเคราะหตารางภาพรวมเว็บไซตโดยตัวอยางภาพรวมเว็บไซต 5 เว็บไซต ไดแก
เว็บไซตที่ 1 คือ สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย (www.teata.or.th)
เว็บไซตที่ 2 คือ เมืองไทยดอทคอม (ww.muangthai.com)
เว็บไซตที่ 3 คือ หัวหินดอทโออารจี (www.hua-hin.org)
เว็บไซตที่ 4 คือ ชุมชนคนรักปาย (www.ilovepai.com)

เว็บไซตที่ 5 คือ เว็บไซต Eco where (www.ecowhere.com)

โดยตารางการวิเคราะหภาพรวมเว็บไซตมาจากทฤษฎีแนวคิดการออกแบบเว็บไซตของ
โสรชัย นันทวัชรบูลย ที่กลาวถึงการออกแบบกราฟกบนเว็บไซต โดยกราฟกที่ผูใชงานเว็บไซต
มองเห็นบนเว็บไซตน้ันไมวาจะเปน สี เสน โครงสี การจัดองคประกอบของภาพ ฯลฯ น้ันสามารถ
สื่อความหมายตางๆได

ตาราง 4.42 สรุปผลการวิเคราะหตารางภาพรวมเว็บไซตในประเทศไทย 5 เว็บไซต
องคประกอบ เว็บไซตท่ี1 เว็บไซตท่ี2 เว็บไซตท่ี3 เว็บไซตท่ี4 เว็บไซตท่ี5
1.เสน

- เสนตรง X X X X X
- เสนนอน X X X X X

2. รูปทรง
- ส่ีเหล่ียม X X X X X
- รูปรางธรรมชาติ

3.สี : พ้ืน
- สีเหลือง X
- สีดํา X
- สีขาว X X X X
- สีเขียว X X
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ตาราง 4.42 (ตอ) สรุปผลการวิเคราะหตารางภาพรวมเว็บไซตในประเทศไทย 5 เว็บไซต
องคประกอบ เว็บไซตท่ี1 เว็บไซตท่ี2 เว็บไซตท่ี3 เว็บไซตท่ี4 เว็บไซตท่ี5
4.สี : อักษร

- สีน้ําตาล X
- สีแดง X
- สีสม X
- สีขาว X X X X
- สีมวง
- สีชมพู X
- สีน้ําเงิน X X
- สีฟา
- สีเขียว X X
- สีเทา
- สีดํา X X X X

5. สี: แถบมนู
- สีน้ําตาล X
- สีแดง X
- สีขาว X
- สีน้ําเงิน X
- สีเขียว X X
- สีเทา X
- สีดํา X

6. การวางโครงสรางสี
- โครงสีกลมกลืน X X X X
- โครงสีตรงขาม X

7.เทคนิคในการออกแบบ
- ความเรียบงาย X X
- ความเคล่ือนไหว X X X X
- ความหยุดนิ่ง X
- ความสวาง X X
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จากตารางสรุปผลการวิเคราะหภาพรวมของกลุมตัวอยางเว็บไซตทั้ง 5 เว็บไซต ในการ
ออกแบบกราฟกเว็บไซตของเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย พบวา
ทั้งหมดใชเสนตรงเพื่อใหความรูสึกมั่นคงและเสนนอนเพื่อใหความรูสึกสงบน่ิง เรียบงาย และใช
รูปทรงสี่เหลี่ยมแสดงถึงน่ิงมั่นคงและเปนระเบียบ เรียบงาย  สีพื้นสวนใหญใชสีขาวและสีเขียว
ตามลําดับเพื่อใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติและบริสุทธิ์ ปลอดโปรง สีต ัวอักษรสวนใหญใช
สีขาวและสีดํา เพื่อใหงายตอการมองเห็นในการอาน สวนใหญใชการวางโครงสีที่กลมกลืนกัน ใชสี
ที่ใกลเคียงกันคือ ขาว เขียว นํ้าตาล ใหความรูสึกเปนโทนธรรมชาติ เรียบงาย สบาย ผอนคลาย

4.2.1 วิเคราะหเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศของตางประเทศ
เพื่อใหทราบถึงแนวโนมการออกแบบที่ทันสมัย มีมาตรฐานที่ทําใหเปนที่ยอมรับระดับ

สากล โดยทําการคนหาดวย www.google.com โดยเลือกจากเว็บไซตที่มีลําดับการคนหามากที่สุด
เพื่อหาจุดเดนและจุดดอยของเว็บไซตแลวนํามาวิเคราะหแนวทางดานการออกแบบเว็บไซต จํานวน
5 เว็บไซต โดยใชตารางวิเคราะหภาพรวมมาประกอบการวิเคราะหดังน้ี

เว็บไซตที่ 1 คือ www.ecotourism.org
สังคมการทองเที่ยวนานาชาติ (The international ecotourism society)

เว็บไซตที่ 2 คือ www.ecotourdirectory.com
เครือขายชุมชนคนรักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เว็บไซตที่ 3 คือ www.ecotourism.org.au/
การทองเที่ยวเชิงนิเวศประเทศออสเตรเลีย

เว็บไซตที่ 4 คือ www.ecoclub.com
ชมรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ

เว็บไซตที่ 5 คือ www.ecoindia.com
การทองเที่ยวเชิงนิเวศประเทศอินเดีย
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การวิเคราะหเว็บไซตมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
1) คือ www.ecotourism.org

ภาพ 4.14 ภาพประกอบเว็บ www.ecotourism.org

ภาพ 4.15 โครงสรางเว็บ www.ecotourism.org

About

Find member

Program Get Invoived

NewsResources

Home

Become a
Member

ESTC12
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ตาราง 4.43 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ecowhere.com
ชื่อเว็บไซต www.ecotourism.org
แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
มีการกําหนดเปาหมายในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
มีโครงการสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทั่วโลก

การออกแบบ โลโก : ในตําแหนงบนซาย และเปนรูปตนไมสีเขียว
สี : โทนสีขาวเปนพื้นหลัง
ตัวอักษร : สีเขียวเขมและสีขาว
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน
กราฟก: กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก : มี
Social Network : Facebook, Twitter

เทคนิคการนําเสนอ เรียบงาย

จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรง
ตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ในสวนององคประกอบดานการจัดการ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน มีการกําหนดเปาหมายในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และใหสมาชิกมีสวน
รวมองคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุน
ใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมมีโครงการ
สนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทั่วโลก
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ดานการออกแบบเว็บไซตมีโลโกที่ชัดเจนงายตอการมองเห็น แถบเมนูแบงชัดเจนใน
ตําแหนงการจัดวางที่เปนระเบียบ โทนสีที่ใชเปนพื้นหลังสีขาว แถบเมนูสีเขียวปนนํ้าตาล หมายถึง
สัญลักษณที่เปนธรรมชาติ มีการใชภาพเคลื่อนไหวนําเสนอสภาพแวดลอมธรรมชาติและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในสวนบนสุดของเว็บไซตทําใหเกิดจุดสนใจ กราฟกในเว็บไซตเปนแบบเรียบ
งาย มีการใชภาพขนาดใหญเลาเร่ือง เปนจุดนาสนใจไดดี แบงเน้ือหาโดยการจัดวางที่เปนสัดสวน
ทําใหงายสําหรับผูใชเว็บไซต มีการเชื่อมโยงกับระบบเครือขายสังคมออนไลน Facebook, Twitter
เพื่อสะดวกในการเผยแพรและมีการจัดระบบสมาชิกภายในเว็บไซต

2) เว็บไซต www.ecotourdirectory.com

ภาพ 4.16 ภาพประกอบเว็บ www.ecotourdirectory.com
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ภาพ 4.17 โครงสรางเว็บ www.ecotourdirectory.com

ตาราง 4.44 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ecotourdirectory.com
ชื่อเว็บไซต www.ecotourdirectory.com
แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
มีการกําหนดเปาหมายในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ มีพันธมิตรเขารวม
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
มีโครงการสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทั่วโลก

การออกแบบ โลโก : ในตําแหนงบนซาย คําวา ECOTOUR
สี : โทนสีเขียวเขม พื้นหลัง
ตัวอักษร : สีเขียวและสีขาว
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน
กราฟก: กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย มีรูปสัญลักษณตรงเมนู
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก :ไมมี
Social Network : Facebook, Twitter

เทคนิคการนําเสนอ เรียบงาย

Travel Photo Eco Travel Guide Write for us List your
bussiness

Home
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จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรง
ตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ในสวนององคประกอบดานการจัดการ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน มีการกําหนดเปาหมายในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และใหสมาชิกมีสวน
รวมองคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุน
ใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมมีโครงการ
สนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทั่วโลก

ดานการออกแบบ พบวามีโลโกเปนตัวอักษรสีเขียวบนพื้นหลังสีขาว มีการใชสี
เสนเปนสีเขียวบนพื้นขาว การจัดวางเรียบเปนระเบียบ กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย มีรูปสัญลักษณ
ตรงเมนู มีแถบเมนูใหเห็นชัดเจนงายตอการมองเห็นและทําความเขาใจ แบงเปนหมวดหมูใหงาย
ตอการคนหา  ใชภาพสื่อความหมายและมีขาดใหญสะดุดตา สามารถดึงดูดใหอานขอมูล นอกจากน้ี
ยังมีการเชื่อมโยงกับเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสะดวกในการเผยแพรไดแก Facebook, Twitter

3) เว็บไซต www.ecotourism.org.au

ภาพ 4.18 ภาพประกอบเว็บ www.ecotourism.org.au
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ภาพ 4.19 โครงสรางเว็บ www.ecotourism.org.au

ตาราง 4.45 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ecotourdirectory.com
ชื่อเว็บไซต www.ecotourism.org.au

แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทั่วโลก

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
มีการกําหนดเปาหมายในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ มีพันธมิตรเขารวม
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
มีโครงการสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทั่วโลก

การออกแบบ โลโก : ในตําแหนงบนซาย คําวา Eco Tourism Australia
สี : โทนสีเขียวใบไม และนํ้าตาล พื้นหลังสีขาว
ตัวอักษร : สีเขียวและสีดํา
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน
กราฟก: กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย มีรูปสัญลักษณตรงเมนู
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก :ไมมี
Social Network : Facebook, Twitter

เทคนิคการนําเสนอ เรียบงาย

Eco Tourism
Australia

Newsroom Search For Green Travel
Experiences

Search For
Member
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จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรง
ตามแนวคิด เปนเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศออสเตรเลีย มีการแนะนําแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศทั่วโลก ในสวนององคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางยั่งยืน มีการ
กําหนดเปาหมายในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และใหสมาชิกมีสวนรวม องคประกอบดานการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่น มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมมีโครงการสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิง
นิเวศไปทั่วโลก

ดานการออกแบบ มีโลโกโดดเดนชัดเจน ในตําแหนงบนซาย คําวา Eco Tourism
Australia โดยการใชสีสม ฟาและเขียว กราฟกที่ใชในเว็บไซต เรียบงายนอกจากรูปทรงสี่เหลี่ยม
แลวยังมีทรงธรรมชาติ เปนรูปใบไมและผืนดิน เปนสัญลักษณของธรรมชาติ มีรูปแบบการจัดวางที่
เรียบงาย น่ิง โดยใชสีพื้นเปนสีขาวเปนสวนใหญ ใชตัวหนังสือและภาพในการนําเสนอ แตตัวอักษร
มีขนาดที่เล็กทําใหยากตอการอาน เชื่อตอกับสังคมออนไลน Facebook, Twitter

4) เว็บไซต www.ecoclub.com

ภาพ 4.20 ภาพประกอบเว็บ www.ecoclub.com
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ภาพ 4.21 โครงสรางเว็บ www.ecoclub.com

ตาราง 4.46 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ecoclub.com
ช่ือเว็บไซต www.ecoclub.com
แนวคิดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ัวโลก

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
เปนสังคมเครือขายในการแลกเปล่ียนกันเรื่องอนุรักษ
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอม
มีโครงการสนับสนุนใหการทองเท่ียวเชิงนิเวศไปท่ัวโลก

การออกแบบ โลโก : ในตําแหนงบนซาย คําวา eco club.com มีรูปคลายพระอาทิตยยิ้ม
สี : โทนสีเขียว พื้นหลังสีขาว
ตัวอักษร : สีเขียวและนํ้าเงิน
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน
กราฟก: กราฟกในเว็บไซตเรียบงาย มีรูปสัญลักษณตรงเมนู
ส่ือที่ใช : ภาพน่ิงนอยมาก
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก :มี
Social Network : Facebook, Twitter

เทคนิคการนําเสนอ เรียบงาย

clup

Home

Travel

News
Austr
alia Blog

Article

Forum

Job

Education

Grant

About

Help desk

Join



112

จากตารางการวิเคราะหพบวา มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรง
ตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ในสวนองคประกอบดานการจัดการธรรมชาติ
อยางยั่งยืน มีเปนสังคมเครือขายในการแลกเปลี่ยนกันเร่ืองอนุรักษ องคประกอบดานการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่น มีการสรางพันธมิตรเขารวมเพื่อสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศองคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมมีโครงการสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิง
นิเวศไปทั่วโลก

ดานการออกแบบ พบวาเว็บไซตใชสีฟาแกมเขียวเปนหลัก มีโลโกที่มองเห็นได
ชัดเจนอยูมุมซายบนทําใหสะดุดตาทําใหจดจําได กราฟกที่ใชในเว็บไซตเปนแบบเรียบงายแสดงถึง
ความน่ิงและสงบ มีการใชตัวหนังสือเปนสวนใหญ แถบเมนูหลากหลายทางดานบน เว็ บไซตมี
ระบบสมาชิกใหผูใชสามารถเขามาเปนสมาชิกและสรางพื้นที่สวนตัวสามารถบันทึกบทความและ
เลาเร่ืองประสบการณได ลักษณะเดนคือเว็บไซตน้ีใหความสําคัญกับสมาชิกผูใชงานโดยสามารถ
แบงบันเร่ืองราวประสบการณผานการเขียน Blog และมีการจัดอันดับ Blog ที่ไดรับความนิยม ทํา
ใหผูใชมีสวนรวมและเขามาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน

5) เว็บไซต www.ecoindia.com

ภาพ 4.22 ภาพประกอบเว็บ www.ecoindia.com
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ภาพ 4.23 โครงสรางเว็บ www.ecoindia.com

ตาราง 4.47 ตารางวิเคราะหเว็บไซต www.ecoclub.com
ชื่อเว็บไซต www.ecoindia.com
แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ

องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทั่วโลก

องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางย่ังยืน
เนนสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
เปนการใหขอมูลในสวนของนักทองเที่ยว
องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม
มีการปลูกฝงและสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

การออกแบบ โลโก : ในตําแหนงตรงกลาง คําวา Eco India
สี : โทนสีเขียว  เหลือง สม
ตัวอักษร : แดงและเทา
การจัดวางเมนูและเน้ือหา: แบงเปนแถบเมนูหลักดานบน
กราฟก: เปนรูปทรงอิสระทําใหเน้ือหานาอาน
สื่อท่ีใช : ภาพน่ิงนอยมาก
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ระบบสมาชิก :ไมมี
Social Network : ไมมี

เทคนิคการนําเสนอ การแยกองคประกอบใหโดดเดน

Activity Eco park Eco Wonders Eco Place

Home
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จากตารางการวิเคราะหพบวา www.ecoindia.com มีองคประกอบดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรงตามแนวคิด มีการแนะนําแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ในสวนอง
องคประกอบดานการจัดการธรรมชาติอยางเนนสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในสวนของ
นักทองเที่ยว องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการใหขอมูลในสวนของ
นักทองเที่ยวสนับสนุนใหไปสูเปาหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศองคประกอบดานกระบวนการศึกษา
สิ่งแวดลอมมีโครงการสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไปทั่วโลก

ดานการออกแบบ เว็บไซตใชโทนสีเขียวสดใส มีโลโกที่ชัดเจนที่ดานมุมบนขวา
ลักษณะโลโกเปนคําเหมือนชื่อเว็บไซตสีเหลือง เขียว และขาว แสดงถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีแถบ
เมนูสีสดสวางสะดุดตาสามารถเห็นไดชัดเจน กราฟกที่ใชเปนแบบเรียบงายผสมกับการจัดวางเมนู
รูปทรงสี่เหลี่ยมใหเปนแนวเอียงสรางความต่ืนเตนและแปลกใหมขึ้นเล็กนอย ขอบของกลองเมนูมี
ลักษณะตัดเวาเปนแนวยาวคลายตราไปรษณียากร เปนสัญลักษณถึงการเดินทางทองเที่ยว  มีการ
แสดงรูปภาพประกอบบทความที่ชัดเจนทําใหงายตอการเลือกอานบทความที่ผูอานสนใจ แตขนาด
ตัวหนังสือคอนขางเล็กซึ่งยากตอการอาน

การวิเคราะหตารางภาพรวมเว็บไซตโดยตัวอยางภาพรวมเว็บไซตตางประเทศ 5 เว็บไซต ไดแก

เว็บไซตที่ 1 คือ เว็บไซต www.ecotourism.org
เว็บไซตที่ 2 คือ เว็บไซต www.ecotourdirectory.com
เว็บไซตที่ 3 คือ เว็บไซต www.ecotourism.org.au
เว็บไซตที่ 4 คือ เว็บไซต www.ecoclub.com
เว็บไซตที่ 5 คือ เว็บไซต www.ecoindia.com
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โดยตารางการวิเคราะหภาพรวมเว็บไซตมาจากทฤษฎีแนวคิดการออกแบบเว็บไซตของ
โสรชัย นันทวัชรบูลย ที่กลาวถึงการออกแบบกราฟกบนเว็บไซต โดยกราฟกที่ผูใชงานเว็บไซต
มองเห็นบนเว็บไซตน้ันไมวาจะเปน สี เสน โครงสี การจัดองคประกอบของภาพ ฯลฯ น้ันสามารถ
สื่อความหมายตางๆ ได

ตาราง 4.48 ตารางสรุปผลการวิเคราะหตารางภาพรวมเว็บไซตตางประเทศ 5 เว็บไซต
องคประกอบ เว็บไซตท่ี1 เว็บไซตท่ี2 เว็บไซตท่ี3 เว็บไซตท่ี4 เว็บไซตท่ี5

1.เสน
- เสนตรง X X X X X
- เสนนอน X X X X X

2. รูปทรง
- สี่เหลี่ยม X X X X X
- รูปรางธรรมชาติ X X

3.สี : พื้น
- สีเขียว X X
- สีฟา X X
- สีขาว X X X X X

4.สี : อักษร
- สีแดง X X
- สีสม X
- สีเขียว X X
- สีฟา X X X
- สีขาว X X
- สีดํา X X X X X



116

ตาราง 4.48 (ตอ) ตารางสรุปผลการวิเคราะหตารางภาพรวมเว็บไซตตางประเทศ 5 เว็บไซต
องคประกอบ เว็บไซตท่ี1 เว็บไซตท่ี2 เว็บไซตท่ี3 เว็บไซตท่ี4 เว็บไซตท่ี5

5. สี: แถบมนู
- สีแดง X
- สีสม X
- สีเขียว X X X X X
- สีฟา X X
- สีเหลือง X
- สีนํ้าตาล X
- สีขาว X

6. การวางโครงสรางสี
- โครงสีกลมกลืน X X X X
- โครงสีตรงขาม X

7.เทคนิคในการออกแบบ
- ความเรียบงาย X X X X X
- ความเคลื่อนไหว X X X X
- ความหยุดน่ิง X
- ความสวาง X X X X X

จากตาราง สรุปผลการวิเคราะหภาพรวมของกลุมตัวอยางเว็บไซตทั้ง 5 เว็บไซต
ในการออกแบบกราฟกของเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศของตางประเทศ พบวาทั้งหมดใช
เสนตรงเพื่อนใหความรูสึกมั่นคง และเสนนอนเพื่อใหความรูสึกสงบ น่ิง เรียบรอย ใชรูปทรง
สี่เหลี่ยมเพื่อใหความรูสึกเปนระเบียบ และบางสวนใชรูปทรงธรรมชาติเขามารวม แสดงถึง ความ
ปลดปลอย ผอนคลาย อิสระ สีพื้นทั้งหมดใชสีขาว ผสมกับสีเขียวและสีฝาตามลําดับ แสดงใหเห็น
ถึงธรรมชาติ ความผอนคลายและอิสระ ตัวอักษรสวนใหญใชสีดําและสีฟา โทนสีของเว็บไซตสวน
ใหญเปนสีขาว เขียวและฟา ใชไปในโทนกลมกลืน  แสดงถึง ธรรมชาติ และความอิสระ บริสุ ทธิ์
เทคนิคโดยรวมของการออกแบบคือความเรียบงายโทนสวางแตก็สอดแทรกภาพเคลื่อนไหวใหมี
ความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
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สรุปไดวา จากการศึกษาจากเว็บไซตทั้ง 10 เว็บไซต ทั้งในประเทศและเว็บไซต
ตางประเทศ ในสวนของเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ันพบวา  เว็บจากประเทศไทย มี
เพียง 1 เว็บไซตที่มีองคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบตรงตามทฤษฎีของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา
ไดแกเว็บ http://www.teata.or.th สวนเว็บไซตอ่ืนๆน้ัน เปนเพียงเว็บไซตที่ใหขอมูลเร่ืองการ
ทองเที่ยวแบบทั่วไป แตในขณะที่เว็บไซตจากตางประเทศมีองคประกอบที่สามารถบอกไดวาทุก
เว็บ เปนเว็บไซตเกี่ยวกับการทองที่เที่ยวเชิงนิเวศ โดยตรง มีความเปนสากลเปดกวางโดยใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สวนใหญเปนเว็บที่สนับสนุนใหมีเครือขาย ทั้งในสวนของพื้นที่การ
ทองเที่ยวและในสวนของนักทองเที่ยว

ดานการออกแบบน้ันพบวาทั้ง 10 เว็บไซตมีความใกลเคียงกัน จะเห็นไดวา สวน
ใหญจัดวางโลโกไวในตําแหนงซายบน โทนสีที่ใชสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกันคือใชโทนสี
ที่สะทอนสีธรรมชาติ มีแคบางเว็บไซตเทาน้ันที่ไมเนนการใชสี การใชเสนตรงและเสนนอนในการ
ออกแบบเว็บไซตรูปทรงที่ใชในเว็บไซตเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมเทคนิคที่ใชออกแบบเนนความเรียบ
งายสบายและมีความสวาง มีการใชภาพน่ิงชวยนําเสนอซึ่งภาพใหญดูนาสนใจ อีกทั้งยังมีการ
เคลื่อนไหวภายในเว็บ มีวีดีโอประกอบการนําเสนออีกดวย เปนที่นาสังเกตวาเว็บไซตสวนใหญมี
ระบบที่เชื่อมตอกับสังคมออนไลนเพื่องายตอการเผยแพรและใหผูใชเขาถึงขอมูล

ขอมูลดังกลาวทําใหทราบถึงแนวทางในการออกแบบเว็บไซตสําหรับเว็บไซต
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป

ดานเน้ือหา นอกเหนือจากการใหขอมูลทั่วไปที่เราตองการนําเสนอแลว ควรมีการ
แสดงใหเห็นถึงประเด็นที่เปนองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อาจจะอยูในรูปแบบของ
บทความ หรือเปนรายการนําเสนอโดยตรง มีการแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของเว็บตนแบบ ดวย

ดานการออกแบบ ตองทําใหเว็บไซตมีความงายตอการใชงาน เลือกใชสีพื้นหลังที่
ทําใหอานตัวหนังสือไดงาย และตัวอักษรตองไมเล็กเกินไป การจัดวางขอมูลควรเปนระบบอานงาย
ไมซ้ําซอน กราฟกที่ใช ตองทําใหเน้ือหานาอานและไมใชเยอะจนรกเกินไป ภาษาที่ใช หากมีการใช
ภาษาอังกฤษดวยจะทําใหมีความเปนสากลมากขึ้น การเชื่อมโยงกับสังคมออนไลนทําใหงายตอการ
เขาถึงและเปนที่นิยมในปจจุบัน
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4.3 การออกแบบเว็บไซตตัวอยาง

จากการคนควาอิสระเร่ือง “การออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ได
ศึกษาขอมูลทั้งภาคเอกสาร ภาคสนาม เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลออกมา
เปนผลงานการออกแบบเว็บไซตตนแบบ (เว็บไซตตนแบบน้ี ไดนําเน้ือหาของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มาเปนกรณีศึกษาการคนควาอิสระในการ
ออกแบบคร้ังน้ี)

4.3.1 ขั้นตอนการวางแผน
 วัตถุประสงค
 กลุมเปาหมายตามประชากรศาสตร
 สิ่งสําคัญของเว็บไซต ลักษณะเน้ือหาภายในเว็บไซต(Content)

4.3.2 ขั้นเตรียมการผลิต
 โครงสรางเว็บไซต
 การเชื่อมโยงแตละหนา(Navigation)
 รูปแบบเคาโครงหนาตาเว็บไซต(Visual Design & Wire frame)
 สวนประกอบของหนาเว็บเพจ
 การจัดองคประกอบภาพ

4.3.3 ขั้นตอนการผลิต
 Microsoft windows 7
 Dream Weaver CS4
 Adobe Photoshop CS4
 Adobe Illustrator CS4
 การออกแบบหนาตาเว็บไซต

4.3.1 ข้ันตอนการวางแผน
 วัตถุประสงค ของเว็บไซต

1. เพื ่อประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารการทองเที ่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดชียงใหมแกนักทองเที่ยว
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2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเกิดการกระตุนการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสําหรับชุมชน นักทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูประกอบการ

 กลุมเปาหมายตามประชากรศาสตร
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางระเทศ อายุระหวาง 21-30 ป เน่ืองจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวสวนใหญเปนการทองเที่ยวแนวผจญภัย

 สิ่งสําคัญของเว็บไซต ลักษณะเน้ือหาภายในเว็บไซต(Content)
- ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง (ประวัติความเปนมา/เร่ืองเลา)
- แหลงทองเที่ยว ไดแกสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
- กิจกรรมการทองเที่ยว
- การเดินทาง
- ที่พัก
- อาหาร
- บทความการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- โปรแกรมแนะนําการทองเที่ยว
- การทองเที่ยวกับชุมชน (กิจกรรมอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี)
- กิจกรรมการทองเที่ยวที่อนุรักษสิ่งแวดลอม
- ติดตอเรา
- ขาวประชาสัมพันธ

4.3.2 ข้ันเตรียมการผลิต
 โครงสรางเว็บไซต

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดเลือกโครงสรางเว็บไซต(Site Map) แบบลําดับขั้นที่ใชในกร
ออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
จุดเร่ิมตนจากหนานําเสนอ(Index) แลวจึงไปยังหนาโฮมเพจตางๆ ที่มีการแบงแยกกลุมชัดเจนและ
มีลิงคไปยังหนาอ่ืนๆ ภายในเว็บไซต
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ภาพ 4.24 โครงสรางเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

 การเชื่อมโยงแตละหนา(Navigation)
ในสวนของการเชื่อมโยงในแตละหนา หรือการวางระบบ(Navigation) ผูศึกษา

ออกแบบโดย ให หนาแรก(Home) สามารถเดินทางไปยังเพจตางๆได และเมื่อผูใชเขาไปยังเพจ
ตางๆแลว เพจทุกหนาก็สามารถดินทางกลับมายังหนาแรกได เพื่อความสะดวกในการใชงานของ
ผูใช ซึ่งผูศึกษาไดกําหนด สัญลักษณ ลูกศร หมายถึง การเดินทางหรือการเคลื่อนที่

www.kuedchangecotour.com
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ภาพ 4.25 ภาพแสดงการเชื่อมโยงเว็บไซต(Navigation)
เว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

 รูปแบบเคาโครงหนาตาเว็บไซต(Visual Design & Wire frame)
การออกแบบโครงรางของหนาเว็บไซต ซึ่งมีความสําคัญถือเปนกระบวนการใน

การเร่ิมตนการออกแบบ ซึ่งจะทราบวาอะไรที่ควรจะดําเนินการหรือพัฒนาในเร่ืองตางๆ ตอ
เพราะเปนวิธีที่ดี ซึ่งสามารถแกไขการออกแบบโครงรางของหนาเว็บไซต ไดกอนที่จะมีการใชงาน
จริง จึงควรมีการจัดระบบเพื่อใชเปนกรอบในการออกแบบและดําเนินการในขั้นตอนตอไป ผู
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ศึกษาไดออกแบบโครงรางของหนาตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหมดังน้ี

ภาพ 4.26 โครงรางหนาโฮมเพจตนแบบเว็บไซตของเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

 การออกแบบองคประกอบของเว็บไซต
หลังจากการวางเคาโครงของหนาเว็บเพจเสร็จแลว ผูศึกษาไดจัดทําขั้นตอนตอไป

คือการสรางองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะดานกราฟกบนหนาเว็บเพจ ซึ่งประกอบไปดวย
จอภาพ, โลโก, ภาพพื้นหลัง, ปุมเมนู รวมไปถึงการกําหนดสีสันของรูปแบบสวนประกอบตางๆ ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี
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1. จอภาพ ความละเอียดของจอภาพปจจุบันที่ใชกันโดยทั่วไป คือ ความละเอียด
สูง(ซึ่งมีขนาดไมระบุตายตัว)  มีอัตราที่ไดรับความนิยมขึ้นทุกป ซึ่งในป 2011 ไดรับความนิยมถึง
85%รองลงมาคือ 1024 x 768 และ 800 x 600 ตามลําดับ จากตารางจะเห็นไดวา มีอัตราความนิยม
ลดลงทุกป  จากขอมูลดังกลาวผูศึกษาจึงเลือกใชขนาดหนาจอภาพของการออกแบบคือ 1366 x 768
เพื่อใหสอดคลองกับกระแสความนิยมของผูใชในปจจุบัน

ตาราง 4.49 ความนิยมความละเอียดของจอแสดงผล
Year Higher 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 Other

2011 85% 14% 0 0 1

2010 76% 20 1 0 3

2009 57% 36 4 0 3

2008 38% 48 8 0 6

ขอมูลจาก http://w3schools.com

2. โลโก เน่ืองจากการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชนแลว สวนใหญมีความคิดเ ห็น
ตรงกันวา สัญลักษณโลโกควรเปนรูปชางเพราะธุรกิจการทองเที่ยวสวนใหญเปนปางชางและเปน
สัญลักษณที่สอดคลองกับชื่อของชุมชนตําบลกื้ดชางอีกดวย โดยนําเสนอใหเปนชางลายเสนสีเขียว
ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ รูปชางหันหลังชูงวงแสดงถึงความผอนคลาย

ภาพ 4.27 โลโกเว็บไซต
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3. ชื่อองคกร การทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําแมแตง จังหวัดเชียงใหม
โดย องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมเสนอใหใชชื่อวา
www.kuedchangecotour.com

4. เทคนิคในการออกแบบงาน จัดแบบเรียบงาย แตสรางความนาสนใจโดยการนํา
ภาพเคลื่อนไหวมาใชประกอบ นอกจากน้ีการวางตําแหนงของเน้ือหาตางๆอยางมีระเบียบเปน
สัดสวนจะทําใหผูใชเว็บไซตสามารถหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

ภาพ 4.28 ภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บไซตในรูปแบบ Slid Show

5. สี ใชสีเขียวและสีนํ้าตาลเปนหลักเน่ืองจากขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห
แบบสอบถามความตองการของนักทองเที่ยวมีการเลือกใชสีเขียวเปนอันดับ 1 จํานวนมากถึงรอยละ
40 และสีนํ้าตาลรอยละ 22.5 ตามลําดับ  สีเขียวใหความรูสึกสดชื่น สบายๆและความเปนธรรมชาติ

6. โครงสรางสีของเว็บไซต โครงสีโทนเดียวกันคือมีเน้ือสีใกลเคียงกันแตแตกตาง
ที่การใหนํ้าหนักสีใหความรูสึกถึงความกลมกลืน

7. เมนูเพื่อใหเขาถึงเน้ือหาที่ตองการไดรวดเร็ว ใชงานงาย ไมเกิดความซับซอน จึง
ใชตัวหนังสือสีขาว

ภาพ 4.29 แถบเมนูฝงซาย
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ภาพ 4.30 แถบเมนูฝงขวา

8. พื้นหลังใชภาพวิวของตําบลกื้ดชาง เพื่อสรางความเปนธรรมชาติ แสดงถึง
ทรัพยากรทางดานการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง

9. ตัวอักษร จากผลการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวานักทองเที่ยวสวนใหญคิดวา
ควรใชตัวอักษรแบบ Script(อักษรเลียนแบบลายมือ)รอยละ 59.7 รองลงมาคือตัวหนังสือแบบ San
Serif หรือ แบบ Gothic รอยละ 28.3 จึงนํารูปแบบตัวอักษรมาใชในการออกแบบเว็บไซตดังตอไปน้ี

- ตัวอักษร 2006_iannnnnBKK แบบ Script(อักษรเลียนแบบลายมือ) นํามาใชใน
การออกแบบเมนูหลักตางๆ ตัวอักษร เน่ืองจากเปนแบบอักษรที่แสดงถึงความผอนคลายและอิสระ
และตัวอักษร Thoma แบบ San Serif นํามาใชในสวนของการนําเสนอเน้ือหาสวนตางๆ มีลักษณะ
ความเรียบเฉย งายตอการอาน

- ขนาดตัวอักษร ถือไดวาเปนอีกสวนที่สําคัญในการใหขอมูลขาวสารและการ
อธิบายเน้ือหาในเว็บไซต จากการศึกษาตามหลักจิตวิทยาการรับรูเพื่อการออกแบบตามทฤษฎีของ
โสรชัย นันทวัชรวิบูรย พบวา เน่ืองจากกลุมเปาหมายของเว็บไซตมีอายุระหวาง 21-40 ป ขนาด
ตัวอักษรที่เหมาะสมไดแก ขนาด 16 พอยท เน่ืองจากเปนขนาดมีความสัมพันธกันกับลักษณะทาง
สรีระของกลุมเปาหมาย

10. รูปภาพประกอบ ในการพัฒนาเว็บไซตตนแบบในคร้ังน้ี ไดนําประเภทของ
รูปภาพประกอบ ตามความตองการของนักทองเที่ยวจากการทําแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหแบบ
สอบถมพบวา ความตองการสวนใหญ รอยละ 49.5 ตองการรูปภาพตามความเปนจริง(Realistict)
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และรองลงมาคือรูปภาพดัดแปลง(Distortion) รอยละ 29 ผูศึกษาจึงไดนําร ูปภาพทั้งที่เปนแบบ
รูปภาพตามความเปนจริง(Realistict) และรองลงมาคือรูปภาพดัดแปลง(Distortion) ทั้งน้ีเพื่อให
สอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอและทําใหดึงดูดสายตาและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

ภาพ 4.31 ตัวอยางรูปภาพตามความจริง(Realistic) ท่ีใชประกอบในเว็บไซต

ภาพ 4.32 ตัวอยางรูปภาพตามท่ีถายทอดดวยการดัดแปลง(Distortion) ท่ีใชประกอบในเว็บไซต
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 สวนประกอบของหนาเว็บเพจ
โดยทั่วไปแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ
1. สวนหัวของหนา (Page Header) เปนสวนที่อยูตอนบนสุดของหนา และเปน

สวนที่สําคัญที่สุดของหนา เพราะเปนสวนที่ดึงดูดผูชมใหติดตามเน้ือหาภายในเว็บไซต ในเว็บไซต
ตนแบบสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ีนําภาพกราฟกมาทําเปนสวนบนสุดเพื่อสรางความ
ประทับใจ ประกอบดวย โลโก (Logo) เพราะทําใหเว็บไซตมีความนาเชื่อถือ ชื่อเว็บไซต เมนูหลัก
หรือลิงค(Navigation Bar) เปนจุดเชื่อมโยงไปสูเน้ือหาของเว็บไซต ภาพกราฟกสวนบนสุดไดมา
จากขอสรุปจากการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน โดยมีความคิดเห็นสวนใหญใหนําเสนอภาพรวมของ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และใชหลักการออกแบบกราฟก
แบบเนนความกลมกลืน

ภาพ 4.33 ภาพสวนท่ีอยูตอนบนสุดของหนา(Page Header)

2.สวนของเน้ือหา (Page Body)
เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหาของเว็บไซต ซึ่ง

ประกอบดวยเมนูหลักเกี่ยวกับประเด็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง ประเด็นเมนูน้ีไดมาจากการ
สัมภาษณกลุมผูนําชุมชน โดยตองการนําเสนอขอมูลที่มีประเด็นเกี่ยวกับองคประกอบของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยอางอิงจากกรอบแนวคิดของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ซึ่งไดแก ความ
ตองการนําเสนอบทความการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โปรแกรมแนะนําการทองเที่ยว การทองเที่ยวกับ
ชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามวา นักทองเที่ยว
มีความตองการเน้ือหาของบทความที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก ถึงรอยละ 44.5
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ในสวนบนของสุดเปนการนําเสนอรูปภาพการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง ที่ได
ขอสรุปจากการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชนในประเด็นที่ตองการนําเสนอการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่แนะนําของชุมชนไดแก การน่ังชาง การลองแพ วัดกื้ดชาง สวนกะหล่ําปลี และวิถีชีวิตของ
ผูคนในชุมชน โดยการนําเสนอภาพน่ิงในรูปแบบสไลดโชว ที่มีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความ
นาสนใจ และสะดุดตาผูใชงาน สอดคลองกับผลการวิเคราะหแบบสอบถามความตองการของ
นักทองเที่ยว ใหความสนใจใชภาพน่ิงประกอบในระดับความคิดเห็นมากที่สุด อยูที่รอยละ 42 โดย
มีความตองการใหเปนภาพตามความจริง(Realistic) รอยละ 49.5

สําหรับสวนเน้ือหาไดแสดงใจความสําคัญที่เปนหัวเร่ืองไวโดยแบงเปนกลุมขอมูล
ตามพื้นที่กลองขอความ โดยใหขอมูลมีความกระชับ ใชรูปแบบตัวอักษรที่อานงาย และจัด Layout
ใหดูเรียบงาย โดยใหความสําคัญกับการจัดวางขอมูลใหเหมาะกับเน้ือหา ในสวนของบทความที่
แนะนําภาพประกอบมีขนาดกวางพอดีกับกลองขอความ จัดเรียงตัวหนังสือไมรกจนเกินไป ทําให
เกิดความนาติดตาม ในสวนของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่แนะนํามีความเคลื่อนไหว แปลความ
หมายถึงการอัพเดทใหมใหมีความนาสนใจ



























ภาพ 4.34 ภาพสวนของเน้ือหา (Page Body)

A.Slid Show

G. News / Promotion

F. Ecotourism Article

D. Activity

B. Place

C. Social Network

E. Menu
bar
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การออกแบบและนําเสนอในสวนน้ี ไดมาจากแบบสอบถามความตองการของ
นักทองเที่ยว ในสวนการนําเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว(ตําแหนง A) ไดมาจากความตองการสื่อ
ประกอบในเว็บไซตใหมีความเคลื่อนไหว สวนขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่น
บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนําสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมการท องเทียว
(ตําแหนง B, C, D, E, F ตามลําดับ) เปนขอสรุปที่ไดจากแบบสอบถามความตองการของ
นักทองเที่ยวและนํามาจัดองคประกอบนําเสนอใหมีความเรียบงายเปนสัดสวนตามทฤ ษฏีการ
ออกแบบโดยเนนความเรียบงาย ในสวน ของเมนู(ตําแหนง G) ไดอาศัยทฤษฎีการ
ออกแบบกราฟก เพื่อนําเสนอในรูปแบบ สัญลักษณ icon เพื่อใหสื่อความหมายเขาใจงายโดย
นําเสนอสัญลักษณที่เปนเอกลักษณการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง

3. สวนทายของหนา (Page Footer)
เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา มีลิงคขอความเกี่ยวกับองคกรภาคการทองเที่ยว

และมีชื่อที่อยูขององคกรปรากฏอยูดานลางสุด ซึ่งแสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ

ภาพ 4.35 สวนทายของหนา (Page Footer)

 การจัดองคประกอบภาพ
จากผลการวิเคราะหภาพรวมของกลุมตัวอยางเว็บไซตทั้ง 10 เว็บไซต พบวา

เทคนิคการจัดองคประกอบภาพจะใชเสนตรงเพื่อใหความรูสึกมั่นคง แ ละเสนนอนเพื่อให
ความรูสึกสงบ น่ิง เรียบรอย ผูศึกษาจึงนําทั้งเสนตรงและเสนนอนมาเปนแนวในการแบงภาพและ
สรางจุดนําสายตา
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ภาพ 4.36 การจัดองคประกอบภาพ

4.3.3 ข้ันตอนการผลิต
ขั้นการผลิตผูศึกษาเลือกโปรแกรมที่ใชในการออกแบบเว็บไซต สงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง เภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยโปรแกรม ตางๆ คือ
o Microsoft windows 7
o Dream weaver CS4
o Adobe Photoshop CS4
o Adobe Illustrator CS4
o เว็บบราวเซอร Mozilla Firefox, Goolgle Chrome, Internet Explorer

 การออกแบบหนาตาเว็บไซต
เมื่อผานขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนการผลิตเรียบรอยแลว จึงนําไปสูขั้นตอน

การออกแบบหนาตาเว็บไซต ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลความตองการจากแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณกลุมผูนําชุมชน(Focus Group) ผูศึกษาไดทําการออกแบบหนาตาเว็บไซตสงเสริมการ
ทอยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังตอไปน้ี
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การออกแบบหนาตาเว็บเพจตนแบบสามารถจําแนกไดดังน้ี
1. หนาหลักหรือหนาโฮมเพจ แสดงขอมูล ชื่อองคกร โลโกองคกร ขาว

ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โปรแกรมทองเที่ยว การทองเที่ยวกับชุมชน กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ติดตอเรา การเชื่อมโยงกับ
เครือขายสังคมออนไลน การเชื่อมโยง(ลิงค)

2. หนาเกี่ยวกับกื้ดชาง แสดงขอมูล เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ขอมูลทาง
ภูมิศาสตร ขอมูลการทองเที่ยว ขอมูลแหลงทองเที่ยว ขอมูลกิจกรรมกา รทองเที่ยว และการ
เชื่อมโยง(ลิงค)

3. หนาแหลงทองเที่ยว แสดงขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของชุมชน กิจกรรม
การทองเที่ยว และแนะนําการทองเที่ยว การเชื่อมโยงกับเครือขายสังคมออนไลน และการเชื่อมโยง
(ลิงค)

4. หนาแผนที่และการเดินทาง แสดงขอมูลเกี่ยววิธีการเดินทางมาทองเที่ยว และ
แผนที่แสดงการทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

5. หนารานอาหาร แสดงขอมูลอาหารพื้นเมือง และ รานอาหารอ่ืนๆที่นาสนใจ
6. หนาที่พัก แสดงขอมูล สถานที่พักโฮมสเตยชุมชนและสถานประกอบการของ

เอกชน
7. หนาของที่ระลึก แสดงขอมูลประเภทและรานคาผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึก

ของชุมชน ผลิตภัณฑของนักเรียนและผลิตภัณฑของกลุมแมบานในชุมชน
8. หนาบทความเกี่ยวกับทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. หนาแนะนําโปรแกรมการทองเที่ยว
10. การทองเที่ยวกับชุมชน
11. กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
12. ติดตอเรา
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ภาพ 4.37 หนาโฮมเพจตนแบบเว็บไซตของเว็บไซตสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
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ภาพ 4.38 แสดงหนาเว็บเพจหนาเกี่ยวกับกื้ดชาง
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ภาพ 4.39 แสดงหนาเว็บเพจหนาแหลงทองเท่ียว
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ภาพ 4.40 แสดงหนาเว็บเพจหนาแผนท่ีและการเดินทาง
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ภาพ 4.41 แสดงหนาเว็บเพจหนารานอาหาร/อาหารพื้นเมือง
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ภาพ 4.42 แสดงหนาเว็บเพจหนาท่ีพัก
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ภาพ4.43 แสดงหนาเว็บเพจหนาของท่ีระลึก
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ภาพ 4.44 แสดงหนาเว็บเพจหนาของขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่น
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ภาพ 4.45 แสดงหนาเว็บเพจหนาโปรแกรมแนะนําการทองเท่ียว
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4.46 แสดงหนาเว็บเพจหนาอนุรักษสิ่งแวดลอม
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4.47 แสดงหนาเว็บเพจหนาติดตอเรา

สรุป ในภาพรวมของการออกแบเว็บไซตตนแบบ ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามและการวิเคราะหเว็บไซตที่มีอยูเดิม นําผลการศึกษาที่ไดมาพัฒนา
รวมกับแนวคิดการออกแบบกราฟก และการออกแบบเว็บไซต รวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับทองเที่ยว
เชิงนิเวศเพื่อกําหนดทิศทางดานเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทุกอยางถูกนําเสนออยาง
สัมพันธกัน ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคลองกันในเร่ืองของลักษณะโทนสี การออกแบบกราฟก
การนําเสนอสัญลักษณในเมนูเพื่อใหใชงานงาย มีการนําเสนอทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวซึ่ง
สอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอ และใหผูใชงานเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น การนําเสนอ
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4.4 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตจากผูเชี่ยวชาญ

ผลการประเมินประสิทธิภาพตอการออกแบบตนแบบเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูศึกษา นําเสนอผลการออกแบบเว็บไซต ใชวิธีการสอบถามโดยแจกแบบ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อตอการออกแบบเว็บไซต กับผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ทาน ซึ่งสามารถสรุปผู
ประเมินดังตอไปน้ี

นายวรรณสิทธิ์ ฉายแสงมงคล อาจารยพิเศษสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายวรรณชัย วงษตะลา อาจารยพิเศษสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายพิสิฐ วิมลชัยพร เว็บดีไซเนอร บริษัทเชียงใหมกราฟก ดีไซนจํากัด
นายเจษฏาภรณ ต๊ิบจา เว็บดีไซเนอร บริษัทเชียงใหมกราฟก ดีไซนจํากัด
นายเอกพล พลานุศร เว็บดีไซเนอร บริษัทกราฟกเฮาส จํากัด
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญตอตนแบบ
เว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

4.4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประเมินดานเน้ือหาการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ

ผูเชี่ยวชาญไดประเมินประสิทธิภาพดานเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของตนแบบเว็บไซต
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จําแนกเปนรายขอมีความเหมาะสมมากที่สุด 2 ขอ เรียงตามลําดับ
รอยละดังน้ี เน้ือหามีความถูกตองเหมาะสม, จัดหมวดหมูเน้ือหาที่นําเสนอไดเหมาะสม(รอยละ 80)
และ มีความเหมาะระดับมาก 3 ขอ เรียงตามลําดับรอยละดังน้ี เน้ือหามีความนาสนใจ(รอยละ 80)
นําเสนอเน้ือหาไดเรียบงาย งายตอการทําความเขาใจ, เปนขอมูลที่สรางสรรคและเปนประโยชน
(รอยละ 60) ตามลําดับ ดังตาราง 4.50

ตาราง 4.50 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประเมินดานเน้ือหาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
รายละเอียด ผลการประเมิน

รอยละ ระดับความ
คิดเห็น

1. เน้ือหามีความถูกตองเหมาะสม 80 มากที่สุด
2. เน้ือหามีความนาสนใจ 80 มาก
3. จัดหมวดหมูเน้ือหาที่นําเสนอไดเหมะสม 80 มากที่สุด
4. นําเสนอเน้ือหาไดเรียบงาย งายตอการทําความเขาใจ 60 มาก
5. เปนขอมูลที่สรางสรรคและเปนประโยชน 60 มาก
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4.4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประเมินดานการออกแบบ
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินประสิทธิภาพดานการออกแบบของตนแบบเว็บไซตสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จําแนกเปนรายขอมีความเหมาะสมมากที่สุด 4 ขอ เรียงตามลําดับรอยละดังน้ี
การออกแบบเว็บไซตตนแบบโดยรวม, การออกแบบกราฟก, การใชภาพน่ิงประกอบ (รอยละ 80)
การใชรูปแบบตัวอักษรและขนาด (รอยละ 60) มีความเหมาะระดับมากจํานวน 5 ขอ เรียงตามลําดับ
รอยละดังน้ี การเลือกใชสีโดยรวมของเว็บไซต, การออกแบบสีตัวอักษร(รอยละ 80) การจัดวาง
ตําแหนงของขอมูลมีความนาสนใจ, การออกแบบตําแหนงการเชื่อมโยง(ลิงค) , การออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว (รอยละ 60) ดังตาราง 4.51

ตาราง 4.51 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประเมินดานการออกแบบ

รายละเอียด ผลการประเมิน
รอยละ ระดับความ

คิดเห็น
1. การออกแบบเว็บไซตตนแบบโดยรวม 80 มากที่สุด
2. การจัดวางตําแหนงของขอมูลมีความ

นาสนใจ
60 มาก

3. การออกแบบตําแหนงการเชื่อมโยง(ลิงค) 60 มาก
4. การใชรูปแบบตัวอักษรและขนาด 60 มากที่สุด
5. การเลือกใชสีโดยรวมของเว็บไซต 80 มาก
6. การออกแบบสีตัวอักษร 80 มาก
7. การออกแบบกราฟก 80 มากที่สุด
8. การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 60 มาก
9. การใชภาพน่ิงประกอบ 80 มากที่สุด
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4.4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประเมินดานความนาเชื่อถือของ
เว็บไซต

ผูเชี่ยวชาญไดประเมินประสิทธิภาพดานความนาเชื่อถือของตนแบบเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จําแนกเปนรายขอมีความเหมาะสมมากที่สุด 2 ขอ เรียงตามลําดับรอยละดังน้ี
ขอมูลของเน้ือหาครบถวน, ความนาเชื่อถือของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (รอยละ 60) มีความ
เหมาะระดับมากจํานวน 3 ขอ เรียงตามลําดับรอยละดังน้ี ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว (รอยละ 80)
ขอมูลเกี่ยวกับองคกร, ขอมูลเกี่ยวกับบทความ (รอยละ 60) ดังตาราง 4.52

ตาราง4.52 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประเมินดานความนาเชื่อถือของเว็บไซต
รายละเอียด ผลการประเมิน

รอยละ ระดับความ
คิดเห็น

1. ขอมูลเกี่ยวกับองคกร 60 มาก
2. ขอมูลของเน้ือหาครบถวน 60 มากที่สุด
3. ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 80 มาก
4. ความนาเชื่อถือของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 60 มากที่สุด
5. ขอมูลเกี่ยวกับบทความ 60 มาก

สรุปไดวา  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในเร่ืองการประเมินดานเน้ือหาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เน้ือหามีความถูกตองเหมาะสมและ จัดหมวดหมูเน้ือหาที่นําเสนอไดเหมาะสมมากที่สุด
นําเสนอเน้ือหาไดเรียบงาย งายตอการทําความเขาใจ ทําให เน้ือหามีความนาสนใจมาก มีการ
นําเสนอเน้ือหาไดเรียบงาย งายตอการทําความเขาใจมาก ทําให เปนขอมูลที่สรางสรรคและเปน
ประโยชนมาก สวนในดานการออกแบบน้ันผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาการออกแบบเว็บไซต
ตนแบบโดยรวมมีความเหมาะสมที่สุด การออกแบบตําแหนงการเชื่อมโยง(ลิงค) และการจัดวาง
ตําแหนงของขอมูลมีความนาสนใจมาก การใชรูปแบบตัวอักษรและขนาด การเลือกใชสีโดยรวม
ของเว็บไซต มีการออกแบบในโทนเดียวกันคือโทนสีธรรมชาติ การออกแบบสีตัวอักษรมองเห็นได
ชัดเจน ออกแบบกราฟก ไดนาสนใจและ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การใชภาพน่ิงประกอบ มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ในเร่ืองของความนาเชื่อถือของเว็บไซตตนแบบ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นของขอมูลที่มีเน้ือหาครบถวน และความนาเชื่อถือของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
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นิเวศมากที่สุด ขอมูลขององคกร สถานที่ทองเที่ยวและบทความ สามารถตอบสนองความตองการ
ในการหาขอมูลของผูใชได

4.4.4 ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีความสวยงาม โทนสีเขียวใหความรูสึกถึงธรรมชาติและความสดชื่นผอน

คลาย ตัวหนังสืออานงายสบายตา ใชภาพประกอบเน้ือหาที่งายตอการทําความเขาใจเน้ือหา มีการ
ใหขอมูลทั้ง 2 ภาษา ทําใหสอดคลองกับกับการรองรับในระดับสากลมากขึ้น

การใชวีดีโอประกอบมีนอยเกินไป ควรมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อใหเกิดความนาสนใจให
เว็บไซต

4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซต

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซตตนแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผู
ศึกษา นําเสนอผลการออกแบบเว็บไซต ใชวิธีการสอบถามโดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจตอ
การออกแบบเว็บไซต 5 กับกลุมเปาหมาย ทั้งหมด 20 คนซึ่งสามารถสรุปผูประเมินดังตอไปน้ี

1. นักทองเที่ยวชาวไทย 1
2. นักทองเที่ยวชาวไทย 2
3. นักทองเที่ยวชาวไทย 3
4. นักทองเที่ยวชาวไทย 4
5. นักทองเที่ยวชาวไทย 5
6. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 1
7. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 2
8. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 3
9. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 4
10. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 5
11. นายเสถียร ใจคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
12. นายหนุม สมบุญลาภ เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลกื้ดชาง
13. นางสาวพัชราภรณ บุญตัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชางหมู 2
14. นายสมคิด เลาหาง ผูใหญบานหมู 8
15. นางบุญสนอง กอบแกว ประธานกลุมโฮมสเตยบานเมืองกื้ด
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16. ประชากรตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 1
17. ประชากรตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 2
18.ประชากรตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 3
19. ไกด 1
20. ไกด 2

กลุมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในคร้ังน้ี พบวา คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ของผูประเมินความพึงพอใจทั้งหมด
20 คน ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.79 จัดอยูในความพึง พอใจระดับมาก

โดยความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับไดแก สีที่ใชในการออกแบบ มีคาเฉลี่ย 4.25 มีรูปแบบ
ที่เรียบงายไมซับซอน คาเฉลี่ยที่ 4.25 และการออกแบบตัวอักษร และกราฟก คาเฉลี่ยที่ 4.20
ตามลําดับ

สวนความพึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับน้ัน ไดแก  การนําเสนอคลิปวิดีโอ มีคาเฉลี่ยที่ 2.95
การติดตอแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น คาเฉลี่ยที่ 3.20 การสื่อความหมาย ทางวัฒนธรรม คาเฉลี่ยที่ 3.35
ตามลําดับ ดังตาราง 4.53
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ตาราง 4.53 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซต

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ (n = 20) รวม
คาเฉล่ีย
x

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S,D.)

ระดับความ
พึงพอใจ5 4 3 2 1

100มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

1.การนําไปใชเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

5 14 1 - - 84.0 4.20 .52315 มาก

2. เนื้อหาที่นําเสนอมีความ
ถูกตอง

4 11 5 - - 79.00 3.95 .68633 มาก

3. สัญลักษณที่ใชบน
เว็บไซต

3 14 3 - - 80.00 4.00 .56195 มาก

4. การสื่อความหมาย ทาง
วัฒนธรรม

- 8 11 1 - 67.00 3.35 .58714 ปานกลาง

5.การออกแบบและการ
สื่อสาร

2 10 8 - - 74.00 3.70 .65695 มาก

6. การนําเสนอการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

5 12 2 - 1 81.00 4.05 .88704 มาก

7. สีที่ใชในการออกแบบ
เว็บไซต

6 13 1 - - 85.00 4.25 .55012 มาก

8. รูปภาพที่ใชในเว็บไซต 3 11 5 - 1 75.00 3.75 .91047 มาก
9. การออกแบบตัวอักษร
และกราฟก

9 6 5 - - 84.00 4.20 .83351 มาก

10. ความสวยงาม นาดึงดูด
ใจ

7 9 4 - - 83.00 4.15 .74516 มาก

11. การใชภาษาในเว็บไซต 1 8 11 70.00 3.50 .60698 มาก
12. การนําเสนอคลิปวีดีโอ - 6 8 5 1 59.00 2.95 .88704 ปานกลาง

13. มีรูปแบบที่เรียบงายไม
ซับซอน

9 8 2 1 - 85.00 4.25 .85070 มาก

14. ออกแบบการใชงานที่
เขาใจงาย

3 15 1 1 - 80.00 4.00 .64889 มาก

15. การติดตอและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

1 7 8 3 1 64.00 3.20 .95145 มาก

16.ภาพรวมของการ
ออกแบบเว็บไซต

- 18 1 - 1 76.00 3.80 .69585 มาก

รวมคาเฉล่ีย 75.72 3.79 0.7148 มาก


