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บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ” มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการ
ใชเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ซึ่งการศึกษาในคร้ังน้ี ไดเลือกการทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่
กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยทําการศึกษาขอมูลจาก

1) การสัมภาษณกลุมผู นําชุมชน(Focus Group) เปนการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงจํานวน 10 ราย มาทําการวิเคราะหสรุปขอมูลโดยการนําเสนอดวยการพรรณนาและ
การนําเสนอรวบรวมขอมูลในรูปแบบตาราง

2) แบบสอบถามความตองการขอมูลเว็บไซตของนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย
แบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 200 ราย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 200 ราย โดย
นําขอมูลที่ไดมาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได และเชื้อ
ชาติ มาทําการวิเคราะหโดย กาหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และหาคา
ความสัมพันธ (Cross Tabulations) กับปจจัยสวนบุคคลและการทดสอบไค สแควร (Chi-square
Test) เพื่อหาคานัยสําคัญ (Significant) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) แลววิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย(Weight
Mean Score) โดยใชเกณฑบอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย John W.Best ดังนี้ (อางใน
กาญจา วัฒายุ, 2548: 166) โดยแบงมาตรวัดออกเปน 5 ระดับความพึงพอใจคือ นอยที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก และมากที่สุด ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviations)

3) การวิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง 10 เว็บไซต แบงเปนเว็บไซตในไทย 5 เว็บไซต และ
เว็บไซตตางประเทศ 5 เว็บไซต โดยใชกรอบแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของบุญเลิศจิตต้ังวัฒนา
และแนวคิดการออกแบบและการออกแบบเว็บไซตของ โสรชัย นันทวัชรวิบูรย มาเปนกรอบใน
การวิเคราะหเน้ือหาและการออกแบบเว็บไซตเพื่อหาขอดีและขอเสีย จุดเหมือนที่มีความสัมพันธ
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กันแสดงถึงแนวโนมความนิยมในการออกแบบ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางและ
การบรรยาย

จากการศึกษาขอมูล โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยอยางมีระบบภายใตขอบเขตของ
พื้นที่ ประชากร เน้ือหาและเวลาซึ่งไดนําเสนอผลการศึกษาไปแลวน้ัน ในสวนตอไปจะสรุปผล
การศึกษาดังตอไปน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาและขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป

5.1 สรุปผลการศึกษา

5.1.1 การสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน(Focus Group)
5.1.2 แบบสอบถามความตองการขอมูลเว็บไซตของนักทองเที่ยว
5.1.3 การวิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง 10 เว็บไซต
5.1.4 การออกแบบเว็บไซต
5.1.5 ประเมินความประเมินประสิทธิภาพตอการออกแบบตนแบบเว็บไซต

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอผูเชี่ยวชาญ
5.1.6 สรุปการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซต ผูศึกษาใชวิธีการ

แจกแบบประเมินความพึงพอใจ

5.1.1 การสัมภาษณกลุมผูนําชุมชน(Focus Group)
จากการศึกษาพบวา การสํารวจองคประกอบทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ

ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม ทําใหสามารถสรุปไดวา กื้ดชางเปนพื้นที่ ที่มีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีเอกลักษณะเฉพาะถิ่น รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่
เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชางไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ใหเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมีการจัดต้ังกลุมตางๆ ของชุมชนเพื่อเปนการเรียนรู และมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนการอนุรักษในแหลงทองเที่ยวของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมเกือบตลอด
กระบวนการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงการกระจายรายได การยกระดับ
คุณภาพชีวิต การไดรับผลตอบแทนมาบํารุงและจัดการแหลงทองเที่ยวดวย
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จะเห็นไดวา ตําบลกื้ดชาง มีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวทั้งในเร่ือง
กิจกรรมการรองรับนักทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการผจญภั ย
ไดแก การขี่ชางชมธรรมชาติ, การลองแพไมไผ, การลองแกงเรือยาง, น่ังเกวียน, การเดินปาศึกษา
เสนทางธรรมชาติ, ปนจักรยานชมหมูบานและวิถีชีวิตชุมชน นอกจากน้ียังมีแหลงทองเที่ยวที่เปน
แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และถือเปนทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณและสวยงามไว ซึ่งไดแก หวยนํ้าดัง, หมูบานทุงยั๊วะ(หมูบาน OTOP), จุดชมวิว
หวยกุบกั๊บ, นํ้าตกตาดหมอก, นํ้าตกหวยสถาน, แกงกื้ด, วัดเมืองกื้ด, อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร,
ผาลาด หินดอกบัว, สวนกะหล่ําปลี และหมูบานสมุนไพร

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยการรวมมือ
กันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง ชาวบาน นักทองเที่ยวและผูประกอบการ โดยอาศัย
นโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากําหนดแนวทางการทองเที่ยวในภาพรวมของชุมชน โดย
กิจกรรมสงสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของตําบลกื้ดชาง ไดแก การปลูกปาเปนประจําทุกปในชวง
ฤดูฝน ประเพณีการบวชปา กิจกรรม Big cleaning day ที่จัดขึ้นเพื่อรักษาความสะอาดลุมแมนํ้าแม
แตง รวมไปถึงการจัดต้ังกลุมตางๆของชุมชนที่มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม อันไดแก กลุม
คนฮักปา, กลุมเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีการรวมกลุมกันเพื่อใหเกิดศักยภาพโดยรวม
ในการรองรับนักทองเที่ยวอยางเปนระบบ ไดแก กลุมโฮมสเตย, กลุมแมบาน,กลุมผูสูงอายุ, กลุม
นวดไทยและนวดสมุนไพร, กลุมสืบสานวัฒนธรรมและดนตรีพื้นเมือง, กลุมเยาวชน และกลุ ม
นักเรียนทําของที่ระลึกจําหนายใหนักทองเที่ยว

ในสวนของความคิดเห็นที่มีตอความตองการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตน้ัน จาก
การสัมภาษณ สามารถสรุปไดวาชื่อเว็บไซตควรเปน www.kuedchangecotour.com โลโกควรเปน
รูปชางที่แสดงถึงความผอนคลายของการเดินทางมาทองเที่ยวที่กื้ดชาง ภาพแทนในการนําเสนอคือ
สัญลักษณการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตําบลกื้ดชางไดแก การขี่ชาง การลองแกงแพยาง ลองแกง
แพไมไผ การน่ังเทียมเกวียน ภูเขา แมนํ้า และสวนกะหล่ํา วัดเมืองกื้ด สื่อที่นําเสนอคือ ภาพน่ิงเปน
หลัก นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะใหสรางภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการแตงเพลง
สงเสริมการทองเที่ยวประจําตําบลอีกดวย

ในสวนของขอเสนอแนะอ่ืนๆ สรุปไดวา อยากใหนําเสนอขอมูลการทองเที่ยว
ของกื้ดชางโดยเนนการทองเที่ยวของชุมชนเปนหลัก เน่ืองจากยังขาดการประชาสัมพันธในขณะที่
การทองเที่ยวของภาคเอกชนมีรากฐานที่แข็งแรงและมีเครือขายประชาสัมพันธอยูในตัวเมือง
เชียงใหม
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5.1.2 แบบสอบถามความตองการขอมูลเว็บไซตของนักทองเท่ียว
1) ขอ มูล ท่ัว ไปขอ งก ลุม ตัว อย าง จาก กา รศึกษ าพ บว า กลุ มผู ตอบ

แบบสอบถามในคร้ังน้ี เปนเพศชายรอยละ 38.5 และเปนเพศหญิงรอยละ 61.5 กลุมที่มีจํานวนมาก
ที่สุดคือ อายุระหวาง 21 - 30 ป คิดเปนรอยละ 45.0 และจํานวนนอยที่สุดคือ อายุ 50 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 3

ดานการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีระดับการศึกษามากที่สุดคือ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 53.5 และระดับการศึกษานอยที่สุดคือระดับสูง
กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 3.5

ดานอาชีพพบวา อาชีพที่มีจํานวนมากสุดคือ เปนพนักงานบริษัทเอกชน คิด
เปนรอยละ 43.3 อาชีพนอยที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 10

ดานรายไดพบวาผูมีรายไดสวนใหญมีรายไดมากกวา 25,000 บาทขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 49.5 และรายไดนอยที่สุดไดแก รายไดตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.5

ดานเชื้อชาติ จากแบบสอบถาม ไดสัมภาษณ นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน
200 คน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 200 คน

2) การวิ เคราะหความตองการขอมูลในการสร าง เว็บไซตตนแบบจาก
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดดังน้ี โดยภาพรวมมีความตองการขอมูลจากเว็บไซต ระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.79 ดังน้ี ขอมูลเอกลักษณและความแตกตางของชาติพันธ คาเฉลี่ย 4.04 ขอมูล สถานที่/
กิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คาเฉลี่ย 3.94 ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ
คาเฉลี่ย 3.93 ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น คาเฉลี่ย 3.89 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควรใชในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คิดเปนรอยละ 64.5 สีในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ควรใชสีเขียว คิดเปนรอยละ 40.0 Script หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือควรใชเปนตัวอักษรที่ใช
บนเว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศ  คิดเปนรอยละ 59.8 รูปภาพบนเว็บไซตควรใชรูปภาพตามความเปน
จริง (Realistic) คิดเปนรอยละ 49.5 การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของผูที่เขามาในเว็บไซต สวนมาก
ควรใชการต้ังกระทูถามตอบ คิดเปนรอยละ 54.3 การเชื่อมโยงกับ Social Network กับ Facebook
คิดเปนรอยละ 56.0 Twitter คิดเปนรอยละ 36.5 และไมควรมีระบบสมัครสมาชิก  คิดเปนรอยละ
64.5 สมควรมีระบบสมาชิกคิดเปนรอยละ 35.5
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3) ผลการทดสอบความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล(อายุ รายได  เชื้อชาติ)
กับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความตองการขอมูลจากเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในดานเน้ือหา
ของนักทองเท่ียวผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดังน้ี

1. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวาง อายุ กับ ขอมูลสถานท่ี/กิจกรรม การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา อายุมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการของขอมูลเกี่ยวกับ สถานที่
และกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อายุตางกัน จะมีระดับความตองการตางกัน โดยที่ผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนมากที่สุดในทุกระดับอายุ ยกเวนชวงอายุตํ่ากวา 20 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป มี
ความตองการขอมูลเกี่ยวกับ สถานที่และกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับมาก รองลงมา
คือระดับปานกลาง  สวนผูมีระดับอายุ อายุตํ่ากวา 20 ป มีความตองการขอมูลมากสุดอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือระดับมากที่สุด และสุดทายกลุมผูมีอายุ 51 ปขึ้นไปมีระดับความตองการมากที่สุด
อยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับ นอย ปานกลาง และมากที่สุดในอัตราสวนที่เทากัน

2. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวาง รายได กับ ขอมูลเกี่ยวกับขาว
ประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ

พบวา เชื้อชาติมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับขาว
ประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ รายไดตางกันมีระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับขาว
ประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางกัน  โดยที่ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดที่มีรายไดตํ่ากวา
25,000 บาท มีความตองการมากสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับปานกลาง สวนผูที่มีรายได
มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป มีความตองการมากที่สุด อยูในระดับมาก และรองลงมาคือระดับมาก
ที่สุด

3. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับระดับความตองการขอมูล
เกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น

พบวา เชื้อชาติมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยที่ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดของนักทองเที่ยวชาวไทยมีความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับมาก และรองลงมาคือระดับปาน
กลาง ในขณะที่  นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมีความตองกา รขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/
วัฒนธรรมทองถิ่น สูงสุดอยูในระดับมากและรองลงมาคือมากที่สุด
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4) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (เชื้อชาติ  อายุ อาชีพ) กับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความตองการขอมูลจากเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในดานการ
ออกแบบ

1. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการการจัดวางและ
ขนาดของภาพน่ิง พบวา เชื้อชาติไมมีความสัมพันธกันกับระดับความตองการดานการจัดวางและ
ขนาดของภาพน่ิง โดยนักทองเที่ยวชาวไทย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการสูงสุดอยู
ในระดับมาก  รองลงมาคือมากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความตองการสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด และรองลงมาคือมาก

2. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอาชีพกับความตองการดานการจัดวาง
ขอมูลพบวาอาชีพกับความตองการดานการจัดวางขอมูลไมสัมพันธกัน

3. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอายุกับการใชสีและขนาดตัวอักษร พบวา
อายุมีความสัมพันธกันกับความตองการดานการใชสีและขนาดตัวอักษร มีผลตอระดับความ
ตองการดานการใชสีและขนาดตัวอักษร โดยกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป และ ชวงอายุ 31-40 ป มีความ
ตองการสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก ในขณะที่กลุมชวงอายุ 21-30 ป และ
ชวงอายุ 41-50 ป มีความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับมากที่สุด สวนกลุมอายุ
51 ปขึ้นไป มีความตองการสูงที่สุดอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับมาก

4. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความตองการการใชภาพน่ิง
ประกอบเว็บไซต พบวา อายุมีความสัมพันธกันกับความตองการการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซต
อายุที่แตกตางกัน มีความตองการการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซตตางกัน โดยกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป
มีความตองการสูงสุดอยูระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก ในขณะที่กลุมชวงอายุ 21-40 ป มี
ความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือระดับมากที่สุด และกลุมชวงอายุ 41 ปขึ้นไป มี
ความตองการสูงสุดคือระดับปานกลาง และระดับนอยตามลําดับ

5. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลดาน
ภาพเคลื่อนไหว พบวา เชื้อชาติมีความสัมพันธกันกับความตองการขอมูลดานภาพเคลื่อนไหว เชื้อ
ชาติตางกันมีระดับความตองการขอมูลดานภาพเคลื่อนไหวแตกตางกัน โดยนักทองเที่ยวชาวไทย
ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการสูงสุดอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือมากที่สุด และมาก
ตามลําดับ ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความตองการสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือปาน
กลาง และมากที่สุด

6. ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางการศึกษากับความตองการดาน Clip VDO
พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกันกับความตองการดาน Clip VDO
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จากผลการทดสอบ จะเห็นไดวาสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการตองการ
ขอมูลบนเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับงานของ ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย (2542) ที่ศึกษาการแสวงหา
ขาวสารการใชประโยชนและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่มีตอขาวสารของศูนยสงเสริมการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะประชากรทางสถานภาพ อาชีพ รายไดและประเทศ ที่
แตกตางกัน จะมีความสนใจในขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร และการใช
ประโยชนจากขาวสารที่แตกตางกัน

5) ทดสอบหาความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ รายได  ระดับ
การศึกษา และเชื้อชาติ) กับความตองการดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบน
เว็บไซตของนักทองเท่ียวผูตอบแบบสอบถาม

1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับภาษาที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา กลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญตองการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ตองการ
ภาษาไทย ในขณะที่ กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตองการมากที่สุดคือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือความตองการเฉพาะภาษาอังกฤษ

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเชื้อชาติกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับสีที่
ใชออกแบบเว็บไซต พบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยและกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีความตองการดานสีที่ใชในการออกแบบเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศสอดคลอง
กัน ความตองการมากที่สุดคือสีเขียว รองลงมาคือ สีนํ้าตาล และสีฟา ตามลําดับ

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุกับความตองการเกี่ยวกับชนิดตัวอักษร
ที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน
50 ป มีความตองการไปในทิศทางเดียวกันคือ ตองการตัวอักษรแบบ Script หรือตัวอักษรเลียนแบบ
ลายมือมากที่สุด รองลงมาคือ แบบ San Serif หรือ Gothic รองลงมาคือ ตัวอักษรแบบ Display type
และสุดทายแบบ Serif ใน ตามลําดับ ยกเวน นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มี
ความตองการตัวอักษร San Serif หรือ Gothic รองลงมาคือตัวอักษรแบบ Script

4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุกับความตองการขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
รูปภาพที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพบวา นักทองเที่ยวไมเกิน 50 ป มีความ
ตองมากที่สุดคือลักษณะรูปภาพตามความเปนจริง (Realistic) รองลงมาคือ รูปภาพที่ถายทอดดวย
การดัดแปลง (Distortion) และรูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก (Abstraction) ตามลําดับ
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ในขณะที่นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีความตองการลักษณะรูปภาพตาม
ความเปนจริง (Realistic) รองลงมาคือ รูปแบบภาพที่ถายทอดตามความรูสึก

5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เชื้อชาติกับความตองการขอมูล เกี่ยวกับ
ลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ใชออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา
นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวตางชาติ มีความตองการลักษณะการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นสอดคลองกัน โดยมีความตองการการต้ังกระทูถามตอบมากที่สุด รองลงมาคือ การวิจารณ
(Comment) บทความหรือรูปภาพ ตามดวยการติดตอผานอีเมลล  และ การสงรูปหรือการโหลดรูป
ตามลําดับ

6. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษากับความตองการขอมูล
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับ social network ในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา
นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการสอดคลองกันดังน้ี ความตองการมากสุดคือความตองการ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับ social network คือ Facebook รองลงมาคือ Twitter และ Hi5 ตามลําดับ

7. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดกับความตองการขอมูล เกี่ยวกับ
ระบบสมาชิก ในเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางทุกระดับ
รายได มีความตองการมากสุดคือ คิดวาไมควรมีระบบสมาชิก รองลงมาคือ คิดวาควรมีระบบ
สมาชิก

5.1.3 การวิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง
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
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ดานการออกแบบน้ันพบวาทั้ง 10 เว็บไซตมีความใกลเคียงกัน จะเห็นไดวา สวนใหญจัด
วางโลโกไวในตําแหนงซายบน โทนสีที่ใชสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกันคือใชโทนสีที่
สะทอนสีธรรมชาติ มีแคบางเว็บไซตเทาน้ันที่ไมเนนการใชสี  การใชเสนตรงและเสนน อนในการ
ออกแบบเว็บไซตรูปทรงที่ใชในเว็บไซตเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมเทคนิคที่ใชออกแบบเนนความเรียบ
งายสบายและมีความสวาง มีการใชภาพน่ิงชวยนําเสนอซึ่งภาพใหญดูนาสนใจ อีกทั้งยังมีการ
เคลื่อนไหวภายในเว็บ มีวีดีโอประกอบการนําเสนออีกดวย เปนที่นาสังเกตวาเว็บไซตสวนใหญมี
ระบบที่เชื่อมตอกับสังคมออนไลนเพื่องายตอการเผยแพรและใหผูใชเขาถึงขอมูล

ขอมูลดังกลาวทําใหทราบถึงแนวทางในการออกแบบเว็บไซตสําหรับเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป

ดานเน้ือหา นอกเหนือจากการใหขอมูลทั่วไปที่เราตองการนําเสนอแลว ควรมีการแสดงให
เห็นถึงประเด็นที่เปนองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อาจจะอยูในรูปแบบของบทความ
หรือเปนรายการนําเสนอโดยตรง มีการแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
เว็บตนแบบ ดวย

ดานการออกแบบ ตองทําใหเว็บไซตมีความงายตอการใชงาน เลือกใชสีพื้นหลังที่ทําให
อานตัวหนังสือไดงาย และตัวอักษรตองไมเล็กเกินไป การจัดวางขอมูลควรเปนระบบอานงายไม
ซ้ําซอน กราฟกที่ใช ตองทําใหเน้ือหานาอานและไมใชเยอะจนรกเกินไป ภาษาที่ใช หากมีการใช
ภาษาอังกฤษดวยจะทําใหมีความเปนสากลมากขึ้น การเชื่อมโยงกับสังคมออนไลนทําใหงายตอการ
เขาถึงและเปนที่นิยมในปจจุบัน

5.1.4 การออกแบบเว็บไซต
ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต ผูศึกษานําเอาผลการวิเคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณ แบบสอบถาม และการวิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง มาออกแบบเว็บไซตตามขั้นตอนในการ
ออกแบบเว็บไซต คือ ขั้นตอนการวางแผน โดยการกําหนด วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย สิ่งสําคัญ
ของเว็บไซต ลักษณะเน้ือหาภายในเว็บไซต ทางดานขั้นเตรียมการผลิต ผูศึกษาอิงตามแนวคิดการ
ออกแบบเว็บไซต ประกอบดวย โครงสรางเว็บไซต การเชื่อมโยงในแตละหนา การรางรูปแบบเคา
โครงหนาตาเว็บไซตและองคประกอบศิลปที่ใชในการออกแบบ สวนขั้นการผลิตผูศึกษา ไดนํา
ขอมูลจากขั้นเตรียมการผลิต มาผลิตในโปรแกรมตาง ๆ คือ โปรแกรม Microsoft Windows 7
โปรแกรม Dream Weaver โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 และโปรแกรมAdobe Illustrator CS4
จากน้ันก็จะได ตนแบบหนาตาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
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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 ขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยว และการ
เชื่อมโยง(ลิงค)

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

4. หนาแผนที่และการเดินทาง แสดงขอมูลเกี่ยววิธีการเดินทางมาทองเที่ยว และ
แผนที่แสดงการทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

5. หนารานอาหาร แสดงขอมูลอาหารพื้นเมือง และ รานอาหาร
6. หนาที่พัก แสดงขอมูล สถานที่พักโฮมสเตยชุมชนและสถานประกอบการของ

เอกชน
7. หนาของที่ระลึก แสดงขอมูลประเภทและรานคาผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึก

ของชุมชน ผลิตภัณฑของนักเรียน และ ผลิตภัณฑของกลุมแมบานในชุมชน
8.หนาบทความเกี่ยวกับทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเผยแพรเน้ือหาในสวนของการ

นําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
9. หนาแนะนําโปรแกรมการทองเที่ยว
10. การทองเที่ยวกับชุมชน
11. กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
12. ติดตอเรา

ซึ่งโดยสรุปแลว เปนการนําเสนอเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการนําเสนอที่ไดผลจาก
การรวบรวมเน้ือหามาจากการสัมภาษณ โดยมุงเนนสงเสริมใหมีการสรางความรวมมือระหวางคน
ในชุมชนและความรวมมือของนักทองเที่ยวและผูประกอบการในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการ
นําเสนอผานกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษใหเปนที่นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ สฤษฎ แสงอรัญ
(2548) ไดศึกษาเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Eco Tourism พบวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการ
บงบอกถึง การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ
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ประเทศแคนาดาไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนวา "การพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปอง
และสงวน รักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเที่ยวน้ีมีความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย" ยังเปนการทองเที่ยวที่มี
กระบวนการเรียนรู (Learning) และการใหการศึกษา (Education) เกี่ยวกับระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดลอมของ แหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ความประทับใจ (Appreciation)
และประสบการณ (Experience) ที่มีคุณคา ซึ่งจะสรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกตองทางดาน
การอนุรักษ ทั้งตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น ตลอดจนผูประกอบการที่เกี่ยวของ นําไปสูการ
กระจายรายได ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
(Involvement of Local Community or People Participation) ในภาคบริการตางๆ เพื่อกอใหเกิด
ผลประโยชนตอทองถิ่น (Local Benefit) มากกวาการทองเที่ยวที่เคยสงเสริมกันมาต้ังแตอดีต
จนกระทั่งปจจุบันที่เรียกวา Conventional Tourism ซึ่งมักจะเปน การทองเที่ยวแบบหมูคณะใหญๆ
(Mass Tourism) ที่ผลประโยชนสวนใหญมักจะตกอยูกับผูประกอบการ หรือบริษัทนําเที่ยวเทาน้ัน

5.1.5 ประเมินความประเมินประสิทธิภาพตอการออกแบบตนแบบเว็บไซต
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน แบงหัวขอการประเมินออกเปน 3
สวน คือ ดานเน้ือหา ดานการออกแบบ และความนาเชื่อถือ

สรุปไดวา  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในเร่ืองการประเมินดานเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เน้ือหามีความถูกตองเหมาะสมและ จัดหมวดหมูเน้ือหาที่นําเสนอไดเหมาะสมมากที่สุด นําเสนอ
เน้ือหาไดเรียบงาย งายตอการทําความเขาใจ ทําให เน้ือหามีความนาสนใจมาก มีการนําเสนอเน้ือหา
ไดเรียบงาย งายตอการทําความเขาใจมาก ทําให เปนขอมูลที่สรางสรรคและเปนประโยชนมาก
สวนในดานการออกแบบน้ันผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาการออกแบบเว็บไซตตนแบบโดยรวมมี
ความเหมาะสมที่สุด การออกแบบตําแหนงการเชื่อมโยง(ลิงค) และการจัดวางตําแหนงของขอมูลมี
ความนาสนใจมาก การใชรูปแบบตัวอักษรและขนาด การเลือกใชสีโดยรวมของเว็บไซต มีการ
ออกแบบในโทนเดียวกันคือโทนสีธรรมชาติ การออกแบบสีตัวอักษรมองเห็นไดชัดเจน ออกแบบ
กราฟก ไดนาสนใจและ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การใชภาพน่ิงประกอบ มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ในเร่ืองของความนาเชื่อถือของเว็บไซตตนแบบ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ของขอมูลที่มีเน้ือหาครบถวน และความนาเชื่อถือของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มากที่สุด
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ขอมูลขององคกร สถานที่ทองเที่ยวและบทความ สามารถตอบสนองความตองการในการหาขอมูล
ของผูใชได

5.1.6 สรุปการประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บไซต ผูศึกษาใชวิธีการ
แจกแบบประเมินความพึงพอใจ ตอการออกแบบเว็บไซตตนแบบของเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กับกลุมตัวอยางและกลุมผูประเมิน
ประกอบดวย นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผูนําชุมชน ประชากรในชุมชน ไกด
ทั้งหมด 20 คน สรุปไดวากลุมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในตนแบบเว็บไซต
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในคร้ังน้ี พบวา คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ของผูประเมิน
ความพึงพอใจทั้งหมด 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

สรุปไดวา การออกแบบเว็บไซตเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ ต้ังไว และมีความ
สอดคลองกับคํากลาวของ สกนธ ภูงามดี(2546) และธวัชชัย ศรีสุเทพ(2544) ที่สรุปวา เว็บไซตที่มี
ประสิทธิภาพนาเชื่อถือตองใหความสนใจในเร่ืองการออกแบบที่ดี ดูชัดเจน ใหขอมูลที่ถูกตอง
เที่ยงตรง การจัดวางดูเรียบรอยสบายตา ระบบการใชงานงายและถูกตอง การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนที่
พอใจและสามารถเปนแนวทางในการออกแบบเว็บไซตที่นาเชื่อถือได

5.2 อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถอภิปราย
ผลการศึกษาไดดังตอไปน้ี

5.2.1 ความตองการขอมูลจากเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในดานของเน้ือหา
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีตอความ

ตองการขอมูลจากเว็บไซตในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูล
สถานที่/กิจกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธและโปรโมชั่นตางๆ,
ขอมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น, ขอมูลเอกลักษณและความแตกตางของชาติพันธ,ขอมูล
ประวัติความเปนมาของชุมชน, ขอมูลที่พัก, ขอมูลรานขายของที่ระลึก, บทความที่เกี่ยวของกับการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศ, ขอมูลรานอาหาร/เคร่ืองด่ืม, และขอมูลแผนที่/การเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ กิ
ดานันท มลิทอง(2542) ที่ไดกลาวถึงขอมูลพื้นฐานที่ควรมีในเว็บไซต ไดแก

ขอมูลเกี่ยวกับองคกร (About Us) คือขอมูลเกี่ยวกับเจาขององคกร เพื่อบอกใหผูสนใจ
รูวาเราเปนใครมาจาไหน และตองการนําเสนออะไร เชนวัตถุประสงคของเว็บไซต, ประวัติความ
เปนมา และสถานที่ต้ังหนวยงาน

รายละเอียดของบริการ(Service Infomation) คือขอมูลหลักที่เรานําเสนอเว็บไซตที่ให
ความรู หรือขอมูล สวนน้ีก็อาจจะประกอบไปดวยขอมูลตางๆ รูปภาพ มัลติมีเดีย และลิงคเชื่อมโยง
ไปยังเว็บอ่ืนที่ใหขอมูลเพิ่มเติม

ขาวสาร(News/Press Release) อาจเปนขาวสารที่ตองการสงถึงบุคคลทั่วไปหรือ
สมาชิกเพื่อใหรับรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับองคกรของเรา เชน บทความ ชนิดของผลิตภัณฑหรือ
บริการที่อัพเดทขอมูล

ขอมูลในการติดตอ(Contact Infomation) เพื่อใหผูชมเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตที่เกิดขอ
สงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกับเราได เราควรระบุอีเมลลแอดเดรสที่อยูบริษัท
หรือหนวยงาน เบอรโทรศัพท เบอรแฟกซไวในเว็บไซตดวย

5.2.2 ความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ผลการศึกษาเร่ืองระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการขอมูลจากเว็บไซต

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานการออกแบบเกี่ยวกับผูใช (Interface) พบวา โดยภาพรวมแลว
ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญขององคประกอบบนเว็บไซตดานการ
ออกแบบเกี่ยวกับผูใช(Interface) อยูในระดับมาก สามารถสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามไดให
ความสําคัญกับการจัดวางและขนาดของรูปภาพ จัดวางขอมูล การใชสีและขนาดตัวอักษร การใชสี
พื้นหลังและองคประกอบอ่ืนๆ สวนดานการใชสื่อประกอบน้ัน ผูตอบแบบสอบถามไดให
ความสําคัญตอการใชภาพน่ิงประกอบเว็บไซต การใชภาพเคลื่อนไหวแตงเว็บไซต คลิปวีดีโอ การ
ใสเสียงการประกอบอ่ืนๆ

5.2.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและนําเสนอบนเว็บไซต
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญตองการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีในการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ควรใชสีเขียว
การใชตัวอักษรแบบ Script หรือตัวอักษรเลียนแบบลายมือควรใชเปนตัวอักษรที่ใชบน

เว็บไซตทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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รูปภาพบนเว็บไซตควรใชรูปภาพตามความเปนจริง (Realistic) และแบบดัดแปลง ซึ่ง
สอดคลองกับ งานศึกษาของ สุดาวรรณ เตชะวิบูลยวงศ (2543) ที่ศึกษากระบวนการสื่อสารเชิง
สัญลักษณผานสื่อมวลชน ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยุคหลังสมัยใหม ในโครงการ Amazing
Thailand พบวา สัญลักษณถูกใชเพื่อสื่อทั้งความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยไปพรอมๆ
กัน

การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของผูที่เขามาในเว็บไซต สวนมากควรใชการต้ังกระทูถามตอบ มี
การเชื่อมโยงกับ Social Network กับ Facebook และไมควรมีระบบสมัครสมาชิก

5.2.4 การวิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง
ดานการออกแบบน้ันพบวาทั้ง 10 เว็บไซตมีความใกลเคียงกัน จะเห็นไดวา สวนใหญจัด

วางโลโกไวในตําแหนงซายบน โทนสีที่ใชสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกั นคือใชโทนสีที่
สะทอนสีธรรมชาติ มีแคบางเว็บไซตเทาน้ันที่ไมเนนการใชสี  การใชเสนตรงและเสนนอนในการ
ออกแบบเว็บไซตรูปทรงที่ใชในเว็บไซตเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมเทคนิคที่ใชออกแบบเนนความเรียบ
งายสบายและมีความสวาง มีการใชภาพน่ิงชวยนําเสนอซึ่งภาพใหญดูนา สนใจ อีกทั้งยังมีการ
เคลื่อนไหวภายในเว็บ มีวีดีโอประกอบการนําเสนออีกดวย เปนที่นาสังเกตวาเว็บไซตสวนใหญมี
ระบบที่เชื่อมตอกับสังคมออนไลนเพื่องายตอการเผยแพรและใหผูใชเขาถึงขอมูล

ดานการออกแบบ ตองทําใหเว็บไซตมีความงายตอการใชงาน เลือกใชสีพื้นหลังที่ทําให
อานตัวหนังสือไดงาย และตัวอักษรตองไมเล็กเกินไป การจัดวางขอมูลควรเปนระบบอานงายไม
ซ้ําซอน กราฟกที่ใช ตองทําใหเน้ือหานาอานและไมใชเยอะจนรกเกินไป ภาษาที่ใช หากมีการใช
ภาษาอังกฤษดวยจะทําใหมีความเปนสากลมากขึ้น การเชื่อมโยงกับสังคมออนไลนทําใหงายตอการ
เขาถึงและเปนที่นิยมในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ ธวัชชัย ศรีสุเทพ(2544) ไดกลาวถึงการออกแบบ
เว็บไซต คํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายผูใชและลักษณะของเว็บไซต ความสะดวก
ในการใชงาน องคประกอบและการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึง

1. ความเรียบงาย ไดแกมีรูปรางที่เรียบงาย ไมซับซอน
2. ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต
3. ความเปนเอกลักษณ เพราะรูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณขององคกร

น้ันๆ
4. เน้ือหาที่มีประโยชน เน้ือหาเปนสิ่งสําคัญในเว็บไซต ตองถูกตองและสมบูรณ
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5. ระบบนําทางเนวิเกชั่นที่ใชงานงาย ออกแบบใหผูใชเขาใจงาย สะดวก ใชกราฟกสื่อ
ความหมายชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ

6. ลักษณะนาสนใจของหนาตาเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ เชนคุณภาพของกราฟกที่ตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อาน
งาย สบายตา

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการใชโครงสรางหนาโฮมเพจในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อนําเสนอความสรางสรรคให

ดึงดูดความสนใจของผูใชเว็บไซต
5.3.2 ควรเพิ่มเติมใสวนของการนําเสนอในรูปแบบวีดีโอ ที่นําเสนอทั้งภาพและเสนอ เพื่อ

เพิ่มอรรถรสในการเลือกใชขอมูลของผูใชเว็บไซต

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป
5.4.1 ควรวางแผนการศึกษาใหครอบคลุมถึงแนวทางในการให ผูใชเว็บไซตเพื่อให

ความรูสึกเปนสวนหน่ึง รวมแบงปนประสบการณเพื่อสรางความแปลกใหมใหเว็บไซตสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

5.4.2 เน่ืองจากกลุมนักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติ การทองเที่ยวมีลักษณะที่
หลากหลาย การทําการศึกษาคร้ังตอไป จึงควรวางแผนการศึกษาเพื่อหาขอมูลและแนวโนมเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละเชื้อชาติ เพื่อจะไดนํามาเปน
แนวทางในการออกแบบใหตรงกับกลุมเปาหมาย หรือมีผลตอการวางแผนการตลาดเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป

5.4.3 ปจจุบันการคนหาเว็บไซตในระบบอินเทอรเน็ต ยังมีการคนหาชื่อเว็บไซตที่ยาก
ตอการคนเจอจึงควรศึกษาการวางแผนในเร่ืองของการประชาสัมพันธเว็บไซต เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ไดทราบและงายตอการคนหา


