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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ เพื่อให้ขอ้มูลและ
เส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ในการวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่าง โดยเจาะจงไปท่ีกลุ่มคนท่ีใช้จกัรยานท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่และคนท่ีมีความสนใจในการใชจ้กัรยาน อายตุั้งแต่ 15 – 50 ปี จ  านวน 50 คน เพื่อใหท้ราบถึง
ความตอ้งการและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งร่วมกบัการศึกษาและวิเคราะห์เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
และเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการขอ้มูลจกัรยานทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงองคป์ระกอบของ
การออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลและเส้นทางจกัรยาน การ
ประยุกต์ใช้งานร่วมกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปถึงจุดเด่นและจุดดอ้ย และมีการน าเสนอขอ้มูล
เชิงพรรณนา ประกอบตารางเปรียบเทียบการวเิคราะห์เวบ็ไซต์ รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าท าการออกแบบ
และพฒันาโครงสร้างเวบ็ไซตต์น้แบบ หลงัจากนั้นจึงประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่งโดย
การใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย และร้อยละ 
ร่วมกบัแบบสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซตต่์อไป 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้
ข้อมูลและเส้นทางจักรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ดังน้ี 1) ด้านเน้ือหาและข้อมูลควรมีข้อมูลท่ี
หลากหลายและทนัสมยั และมีแผนท่ีเส้นทางท่ีเหมาะสมกบัการป่ันจกัรยาน เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญั 2) ด้านโครงสร้างขอ้มูลมีการออกแบบท่ีเรียบง่ายดูเป็นสากลและสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
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ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การวางเมนูหลกัไวด้้านบนและด้านซ้ายของเว็บไซต์ซ่ึงผูใ้ช้ส่วนมาก
คุน้เคยกบัการใช้ และ 3) ด้านการออกแบบควรออกแบบให้ดูเรียบง่ายเป็นสากลมีการใช้รูปแบบ
กราฟิกทรงแบบเรขาคณิต ท่ีดูแลว้เรียบง่ายและเป็นทางการ ใชสี้โทนเยน็ท่ีใหค้วามรู้สึกสบายตา ผอ่น
คลาย เป็นส่วนประกอบในการออกแบบ และจากการประเมินความพึงพอใจเวบ็ไซตต์น้แบบจากกลุ่ม
ตวัอยา่งพบวา่ ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทั้งดา้นการออกแบบและขอ้มูลต่างๆ 
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ABSTRACT 

The independent study has an objectives to design a community online website which has a service 
to providing information and bicycle route in Chiangmai which is suitable for users. This research 
has used a questionnaire method as a tool for collecting the information from a samples. Specially a 
groups of people who use bicycle for travel purpose or daily transport in Chiangmai from 50 
peoples are between 15-50 years old. This is for realising what a sample groups demand and 
behavior. This research has also been studied and analysed the popular community online website 
about bicycle using from domestic and overseas Website. In order to know the essential of website 
designing, functions and information structures of each bicycle using website and apply to related 
with community online network. Inclusion to summarise the advantages and disadvantages about it, 
present the information as a description and comparison table for analysing the website, design and 
develop the structures of original website from collected information and assessment of satisfaction 
from the sample groups by using the questionnaires. Then, Analyse the obtained quantitative data 
such as finding the mean and percentage with the interview from specialists of develop websites. 
This is for using its result to adapt and develop other websites in the future.  

The result of this case study is able to summarise as a guideline in designing the community online 
website about giving information of bicycle route in Chiang Mai city as following:  
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1. There should be varieties and modern information data which suitable for bicycle purpose, which 
is the sample groups pay attention to most.  

2. The information data should be arranged properly as the most important thing would come first. 
It should be designed simply which users are getting used to it also.  

3. There should be designed simply, internationally, geometry characteristically and officially. 
Using warm colors could make users feel comfortably and relax for the designing. From the 
assessment of satisfaction, it has found out that is at a very high and good level in both designing 
and functions.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1  ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัต่อสังคมยุคปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ 
เทคโนโลยทีี่ใช้จดัการขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย  ์ซ่ึงเป็น ความรู้วิธีการที่
เก่ียวขอ้งกับการรวบรวมจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูล รวมไปถึงการพิมพ์ การ สร้างรายงานการ
ส่ือสาร เป็นต้น นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยงัหมายถึง เทคโนโลยีที่ท  าให้  เกิดระบบการ
ใหบ้ริการ การใชบ้ริการ และการดูแลขอ้มูลดว้ยซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินชีวติและการ ท ากิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรและ
สถาบนัทางการศึกษา ต่างหันมาให้ความส าคญักับการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อเป็น ช่องทางสนับสนุน
การศึกษาเผยแพร่ความรู้และจดัการความรู้ขององคก์รโดยอาศยัเทคโนโลย ีสารสนเทศมากขึ้น 

การส ารวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ระบุว่าปี 2556 พบว่ามีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจ านวน 26 ล้านคน คิดเป็น 38.8% ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด 67 ลา้นคน  ส าหรับอุปกรณ์ที่ผูบ้ริโภคออนไลน์ใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
มากที่สุดยงัคงเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) ตามมาดว้ยสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีสัดส่วน
เติบโตขึ้นอยา่งมากจากปี 2555 ที่มีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในการเขา้อินเทอร์เน็ตเพียง 12.2% ในขณะที่ปี 
2556 เพิ่มสูงเป็น 69.5 % และอันดับสาม คือ แล็ปทอป (Laptop) 67.9% โดยกิจกรรมยอดนิยมทาง
อินเทอร์เน็ต 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การรับส่งอีเมล์ (email) 54.4% อนัดบัสอง คือ เสิร์ช (Search) 52.5% 
และอนัดบัสาม คือ การใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 33.2%  ซ่ึงปัจจุบนัมีผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย
สูงถึง 93.8% อายขุองผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจะอยูใ่นช่วง 21-25 ปีมากที่สุด ส าหรับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต 
ที่นิยมใชง้านมากที่สุดคือ การสืบคน้ขอ้มูล ถึงร้อยละ 22.9 (เนคเทค, 2550: ออนไลน์) ซ่ึงอยู ่ในช่วง 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาและช่วงวยัท างาน จึงเรียกไดว้า่คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ใชง้านอินเทอร์เน็ต ใน
การค้นหาข้อมูลมากที่ สุด  จากแนวโน้มการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้นท าให้เราเห็นว่า 
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ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยนีั้นส่งผลต่อการเกิดสงัคมแห่งขอ้มูลข่าวสารการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ได้
จ  ากดัแต่ในต าราหรือห้องเรียนที่จะท าให้มนุษยส์ามารถกา้วทนัต่อการแข่งขนัและการ เปล่ียนแปลง
ของโลกที่ก  าลงักา้วเขา้สู่สงัคมแห่งการรอบรู้ 

ปัจจุบนัเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศไทยรองจากรุงเทพ เป็นจงัหวดัที่มีความ
เจริญทางดา้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานสังคม สภาพความเจริญของเมืองจะกระจุกอยูใ่นตวั
เมืองและกระจายเข้าไปสู่พื้นที่อ  าเภอรอบข้าง การพฒันาของเมืองเชียงใหม่ก็ยงัคงเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง จนกลายเป็นศูนยก์ลางของภาคเหนือตอนบน ทั้งการศึกษา วฒันธรรม เศรษฐกิจการเงิน 
สถานบนัเทิง ศูนยก์ารคา้ จนท าให้เกิดการขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตตวัเมืองมี
การพฒันาในดา้นสาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นทัว่ไป จึงเป็นเหตุที่ท  าให้เกิดการ
เพิม่ขึ้นของยานพาหนะตามโครงสร้างของประชากรเมืองเชียงใหม่ที่เพิม่ขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
เกิดความไม่สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัพื้นผวิจราจรส่งผลใหเ้กิดรถติดขดัตามมาและรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ 

คนเชียงใหม่ทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ใชร้ถยนตส่์วนตวักัน
เพิม่ขึ้นทุกวนั จึงท าให้มีการใชร้ถส่วนตวักนัมากขึ้นและ เกิดปัญหารถติดตามมาเวลาที่คนตอ้งเสียไป
กบัการเดินทางในชัว่โมงเร่งด่วนก่อนถึงจุดหมายจะเพิ่มขึ้น การเผาผลาญน ้ ามนัต่อระยะทางแต่ละ
กิโลเมตรก็จะตอ้งเพิม่ขึ้นตามไปดว้ย  

การใชจ้กัรยานเป็นตวัเลือกหน่ึงที่เหมาะส าหรับการใชเ้ดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในตวัเมืองเชียงใหม่
ในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร และการหันมาใชจ้กัรยานในการท่องเที่ยวตวัเมืองเชียงใหม่แทน
ยานพาหนะชนิดอ่ืน อาจจะช่วยลดปัญหาของประมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นในตวัเมืองเชียงใหม่อีกทั้งยงั
เป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ปัจจุบนัเมืองเชียงใหม่ไดเ้ร่ิมมีเสน้ทางจกัรยานตามประกาศของเจา้พนักงานการจราจรที่สามารถให้
จกัรยานวิง่ไป - กลบัไดส้องทาง บนถนนจราจรทางเดียว 3 เสน้ทาง คือ ถนนลอยเคราะห์ - ราชมรรคา 
ชา้งม่อย - ราชวถีิ ท  าใหผู้ใ้ชจ้กัรยานสามารถเดินทางเขา้ออก นอกกบัในคู่เมืองไดส้ะดวกขึ้นมากและ
ก่อนหน้านั้นได้มีการท าช่องเดินรถจกัรยานรอบบริเวณคูเมืองขึ้นแล้ว และยงัมีเส้นทางอ่ืนๆ อีก
มากมายในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ในตวัเมืองเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่อยูร่ะหว่าง
เส้นทางของการป่ันจกัรยานในตวัเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่
สามารถรู้เลยว่าระหว่างเส้นทางของการป่ันจกัรยานนั้นผูท้ี่ป่ันจะตอ้งผ่านจุดใดบา้ง ระยะทางของ
เส้นทางที่ป่ันนั้ นใกล้ไกลแค่ไหนซ่ึงมีทั้งสถานศึกษาต่างๆ หลายแห่งสถานที่ท  าการของราชการ 
รัฐวิสาหกิจและของเอกชนจ านวนมาก รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์อีกมากมายหลาย
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แห่งและมีวดัเก่าแก่ส าคัญๆ จ านวนมากเป็นสถานที่ไปท าบุญไหวพ้ระของคนเชียงใหม่และ
นักท่องเที่ยวทั้ งไทยและต่างชาติ และยงัเป็นสถานที่เที่ยวชมทางสถาปัตยกรรมล้านนาส าหรับ
นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรวมทั้งหอศิลปวฒันธรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จากปัญหาดงักล่าว จึงเป็นที่มาและความสนใจในการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างของ เวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์และกระบวนการสร้างชุมชนออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซตใ์หผู้ท้ี่สนใจใน เร่ืองที่เก่ียวกบั
จกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น แผนที่เส้นทางจกัรยานที่มีทั้งรูปภาพและ ภาพเคล่ือนไหว ขอ้มูล
ข่าวสาร บทความต่างๆ ที่เก่ียวกบัจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างของ
เว็บไซต์ชุมชุนออนไลน์  เพื่อน าข้อมูลที่วิเคราะห์และรวบรวมแล้วมาจดัท าเว็บไซต์ ให้ตรงตาม
วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพือ่ออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ที่ใหข้อ้มูลและเสน้ทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่  
 ที่เหมาะสมและสะดวกแก่ผูใ้ช ้
2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Architecture Information 

Design)  

1.3  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1.  ท าให้ทราบถึงกระบวนการการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่เหมาะสมและสะดวก 
      แก่ผูใ้ชง้าน  
 2.  ท าให้ทราบถึงโครงสร้างและกระบวนการของ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ( Information 

Architecture) 
 3.  ท าใหท้ราบถึงกระบวนการผลิตและควบคุมเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  
 4.  เป็นแนวทางให้กับผูท้ี่สนใจในการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ได้พฒันาต่อได้มาก

ยิง่ขึ้น 

1.4  แผนด ำเนินกำร ขอบเขตและวิธีกำร  

 1.  แผนด ำเนินกำร  
  ในการศึกษาเร่ือง การออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพือ่ใหข้อ้มูลและเสน้ทาง จกัรยานใน

จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนที่ส าคญัดงัน้ี  
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  1. เลือกหวัขอ้ในการวจิยัพร้อมทั้งศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  
  2. เสนอหวัขอ้วจิยัและปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์  
  3. ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งเพิม่เติม เพือ่ใหไ้ดก้รอบคิดที่ชดัเจน  
  4. เก็บขอ้มูลในการวจิยัพร้อมลงพื้นที่  
  5. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั  
  6. การออกแบบส่ือสารสนเทศบนแผนที่ตามขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมา  
  7. จดัท าและเสนอรายงาน  
  8. สรุปผลการวจิยั 

 2.  ขอบเขตกำรศึกษำ  
  2.1  ขอบเขตเนื้อหำ  

  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษารูปแบบโครงสร้างของ ระบบส่ือสาร 
สนเทศและออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและเส้นทางจกัรยานใน  
จงัหวดัเชียงใหม่  

 2.2  ขอบเขตประชำกร  
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนที่ใชจ้กัรยานท่องเที่ยวในจงัหวดั เชียงใหม่และ

คนที่มีความสนใจในการใชจ้กัรยาน อายตุั้งแต่ 15 – 50 ปี จ  านวน 50 คน และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์จ านวน 2 คน 

3.  วิธีกำรศึกษำ  
 3.1  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
  1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่เก็บรวบรวมขึ้นใหม่จาก กลุ่มตวัอยา่งที่ 

สนใจใช้จกัรยานท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การออกแบบเวบ็ไซต ์จ านวน 2 คน โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ รวมถึง
การศึกษาและสงัเกตเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยม 

  2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอ้มูลและเอกสารที่ได้จากหนังสือ บทความ 
รายงานการวิจยั การสัมมนา เวบ็ไซต ์ฯลฯ ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ และใชอ้้างอิง
หลักฐานได้ ซ่ึงได้แก่ หนังสือแนวคิดเก่ียวกับเว็บไซต์และการออกแบบเวบ็ไซต ์
หนงัสือเร่ืองแผนที่และทฤษฎีการออกแบบแผนที่ และเวบ็ไซตท์ี่ให้ขอ้มูลที่ เก่ียวกบั
จกัรยาน 
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 3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
  งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อวเิคราะห์และการออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ เพื่อให้

ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจังหวดัเชียงใหม่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นหลกัใชแ้นวการตั้งค  าถามเพือ่การสัมภาษณ์ส าหรับผู ้
ที่ใชจ้กัรยาน ท่องเที่ยวในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่และการสัมภาษณ์ (Interviews) โดย
ใชก้ารสัมภาษณ์ทั้งผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ห้บริการ โดยเป็นค าถามทั้งค  าถามปลายเปิด และ
ปลายปิด เพือ่ช่วยยนืยนัความเที่ยงตรงของขอ้มูล สอบถามขอ้มูลในเชิงลึกไดม้ากยิง่ขึ้น 

 3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
  ส่วนที่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์  
  ส่วนที่ 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของผูใ้ชต่้อเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ สอบถามโดย

ใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั  
  ส่วนที่ 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะที่มีต่อเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
 3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  เม่ือไดข้อ้มูลจากการสังเกต สมัภาษณ์ และการเก็บแบบสอบถามมาแลว้ ผูว้ิจยัจะท าการ

แบ่งขอ้มูลออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แลว้วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ ท าเป็นขอ้สรุปเพื่อ
น าไปออกแบบพฒันาเวบ็ไซตต่์อไป 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ชุมชนออนไลน์ เป็นชุมชนที่มีสมาชิกเปิดใชง้านโดยการผา่นเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ สมาชิก 
ชุมชนเสมือนสามารถใชรู้ปแบบของระบบขอ้มูลซ่ึงทุกคนสามารถโพสตเ์น้ือหา เช่น ระบบกระดาน 
ข่าวที่มีผูค้นสามารถเขา้ไปโพสตไ์ดเ้ช่น เวบ็บล็อก นอกจากน้ียงัเสริมการส่ือสารระหวา่งคนที่รู้จกักนั 
ในชีวติจริง หมายถึงจ านวนถูกใชใ้นซอฟตแ์วร์ที่สังคมแยกหรือรวมกนัรวมทั้งขอ้ความที่ใช ้ห้องแชท 
และการประชุมที่ใชเ้สียงวดีิโอขอ้ความหรือลายเซ็น ที่ส าคญัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและทางดา้น 
เทคนิคอาจมีผลมาจากการแพร่กระจาย ของเครือข่ายทางสงัคมเช่น เครือข่ายสงัคมบนอินเทอร์เน็ต 

กำรออกแบบสำรสนเทศ (Information Design) การน าเทคนิคในการออกแบบกราฟิกมาใชก้ับการ 
ออกแบบส่ือสารสนเทศเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
น าเสนอเน้ือหา 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระในหัวขอ้เร่ืองการออกแบบเวบ็ไซด์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลและ
เสน้ทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ศึกษาและวเิคราะห์รูปแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์ ตลอดจนการศึกษาถึงกระบวนการควบคุม และผลิตขอ้มูลที่มาจากสมาชิกเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์ โดยมีทฤษฎีแนวคิดที่ไดน้ามาใชเ้ป็นกรอบในการวจิยัดงัน้ีคือ 

แนวคดิและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 แนวคิดเร่ืองไซเบอร์สเปช (Cyberspace) 
  2.2 แนวคิดการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) 
  2.3 แนวคิดเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information architecture) 
  2.4 แนวคิดเร่ืองแผนที่และทฤษฎีการออกแบบแผนที่ 
  2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการใชจ้กัรยาน 
  2.6 แนวคิดเร่ืองไลฟ์สไตส์แอนดดี์ไซน์ (Lifestyle and Design) และ การท่องเที่ยวสมยัใหม่ 
  2.7 วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

2.1  แนวคดิเร่ืองไซเบอร์สเปช Cyberspace 

Cyberspace คือ สภาพการส่ือสารที่มีลกัษณะที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ถูกจ าลองขึ้นโดย ระบบ
อิเล็คทรอนิคจนเป็นโลกอิเล็กทรอนิค 

Philip Elmer – DeWitt (1995) (อ้างถึงใน ปิยเนตร ขาวโต, 2547) ได้นิยามไวใ้นนิตยสาร Times ว่า
“การส่ือสารโดยใชค้อมพวิเตอรน์นั้นเป็นการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ของมนุษยชาติโดยในการ ส่ือสารจะ
ให้ความรู้สึกเหมือนผูส่ื้อสารอยู่ในห้องเดียวกัน ท าให้เกิดลักษณะการเป็นผูผ้ลิตทางพนัธุกรรม 
(genetically programmed) ซ่ึงจะพบไดว้่าในการส่ือสารทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (electronics mail) 
จะเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารติดต่อกนัโดยคนที่ไม่เคยเห็นหนา้มาก่อน อีกทั้งเป็นปรากฏการณ์
ที่ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีการโตเ้ถียงกนั และแสดงความคิดเห็นที่หาจุดจบไม่ได ้เปรียบเสมือนเป็น
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การส่ือสารในพื้นที่ที่เป็นลกัษณะในอุดมคติ สภาพที่ใหค้วามรู้สึกเหมือนจริงเป็นโลกเสมือน (Virtual 
reality) ใน  cyberspace นั้ น  จะมีการแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์  (semiosis) บางอย่างและถูก
เปรียบเทียบกบัระบบที่ซับซอ้น เป็นสังคมสภาพแวดลอ้มที่เสมือนจริงเพื่อหลีกหนีจากโลกที่น่าเบื่อ
ไม่วา่จะมาจากภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ แรงขบัดนัเร่ืองเพศ ความ สวยงาม สถานภาพทางสังคมการ
รวมกลุ่มเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ต เป็นลกัษณะของชุมชนที่รวมกลุ่มกนัทางความคิด โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตวัส่ือ ซ่ึงแตกต่างจากสมัยก่อนที่รวมกลุ่มกนัทางกายภาพ มาเป็นการส่ือสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ ความบนัเทิง สร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม 
และไม่มีลกัษณะของพื้นที่ทางกายภาพ แต่เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย การส่ือสารทางคอมพวิเตอร์ 
หรือ Cyberspace 

Information society 

สังคมสารสนเทศหรือสังคมข่าวสาร (The Information Society) เป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้ งเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม  ใน
สังคมสารสนเทศจะท าให้เราได้รับสารสนเทศที่ มี คุณภาพ  ตรงกับความต้องการและทันเวลา 
สงัคมสารสนเทศ เราสามารถแบ่งกลุ่มเทคโนโลยต่ีางๆ ที่จดัอยูใ่นประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศได้
ดงัน้ี 
 1.  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
 2.  เทคโนโลยโีทรคมนาคมหรือการส่ือสารขอ้มูล 

คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ 

1.  เป็นสงัคมที่มีการใชส้ารสนเทศที่บนัทึกอยูบ่นส่ือที่เป็นเอกสาร ส่ิงพมิพ ์และไม่ตีพมิพ ์
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เสียงภาพฯลฯ 

2. เป็นสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ  IT เพื่อการได้มาจดัเก็บ ประมวลผล 
สืบคน้ และเผยแพร่สารสนเทศให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและ
ทนัเวลา 

3.  เป็นสังคมที่มีการใช้ผลิตภณัฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีไมโครโพรเซสเซอร์เป็นตวัควบคุมการ
ท างาน เคร่ืองอ านวยความสะดวกในบา้นและในส านกังาน ตวัอยา่งเช่น หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
เตาไมโครเวฟ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์กนัขโมยระบบควบคุมไฟฟ้า  

4. เป็นสังคมที่ผูใ้ช้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองทั้ งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม อนัน ามาซ่ึงการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการดา้น
ต่างๆ 
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Social media 

Social Media หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อระหว่างบุคคลในโลก
อินเทอร์เน็ตและยงัหมายรวมถึง การเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เขา้ดว้ยกนั 
ในแง่ของการให้ความหมายของค าว่า Social Network คือ การที่ผูค้นสามารถท าความรู้จกั และ
เช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง หากเป็นเว็บไซต์ที่ เรียกว่าเป็น เว็บ Social Network ก็คือ
เวบ็ไซตท์ี่เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนั ตวัอยา่งของเวบ็ประเภทที่เป็น Social Network เช่น Digg.com ซ่ึง
เป็นเวบ็ไซตท์ี่เรียกไดว้่าเป็น Social Bookmark โดยในเวบ็ไซต ์Digg น้ีผูค้นจะช่วยกันแนะน า url ที่
น่าสนใจเขา้มาในเวบ็ และผูอ่้านก็จะมาช่วยกนัให้คะแนน url หรือข่าวนั้น ๆ ในแง่ของการอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยงัมีการอธิบายผ่านค าวา่ Social network service หรือSNS 
เป็นการเนน้ไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ึงผูค้นสามารถที่จะแลกเปล่ียน แบ่งปันตามผลประโยชน์ 
กิจกรรหรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซ่ึงอาศัยระบบพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ท  าให้มีการโต้ตอบกัน
ระหวา่งผูค้นโดยแต่ละเวบ็นั้นอาจมีการใหบ้ริการที่ต่างกนั เช่น email กระดานข่าว 

2.2   แนวคดิการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) 

แนวคิดการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) คือ การน าเทคนิคในการออกแบบกราฟิกมาใช้
กบัการออกแบบส่ือสารสนเทศเพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัสารสนเทศ และเพิม่ประสิทธิภาพในการ
น าเสนอเน้ือ ปัจจุบนัพฒันาการของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ก ารพิ มพ์แบบตั้ งโต๊ ะ  (Desktop Publishing) และ  เว็บ  (World Wide Web) เปิ ดโอกาสให้นั ก
สารสนเทศสามารถสร้างและเผยแพร่สารสนเทศไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หนา้ที่ของนกัสารสนเทศจึงไม่ได้
จ  ากดัอยูเ่พียงแค่เป็นผูร้วบรวมและน าเสนอบริการเท่านั้นแต่ยงัท าหน้าที่เป็นผูอ้อกแบบขอ้มูลให้มี
ความน่าสนใจและใชง่้ายอีกหน่ึงหนา้ที่ จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท้ี่นักสารสนเทศ ในปัจจุบนัจ าเป็นจะตอ้งมี
ความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก  ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารสนเทศในด้านการน าเสนอ
เน้ือหาใหส้ามารถอ่านง่าย เขา้ใจง่าย และใชง่้ายขึ้น 

แนวคดิการประมวลข้อมูลข่าวสาร  (Information Processing Approach) 

แนวคิดการประมวลขอ้มูลข่าวสาร (Information Processing Approach) น้ี ให้ความเห็นว่ากระบวน
ความคิดเป็น “ผลพวง” มาจากกระบวนการท างานภายในตวัของบุคคล ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วยัตน้ๆ ของชีวิต 
กระบวนการต่างๆ เช่น การตั้งความสนใจ การจ า การกวาดสายตาศึกษาส่ิงแวดล้อม การรับรู้ การ
เรียนรู้ และการสังเคราะห์ การสัมผสัรู้ต่างๆ จากการท างานของกระบวนต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองจะ
ท าให้บุคคลประมวลขอ้มูลและดึงข้อมูลเอามาใช้โดยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพไปตามวยัและ
ประสบการณ์ 



 

9 

 

ตามหลกัการในทฤษฎีน้ี ดงัแสดงในภาพ ขอ้มูลข่าวสารจะผา่นมาจากส่ิงแวดลอ้มนอกตวับุคคล ไปยงั
ประสาทสมัผสัทั้งหา้ คือ ตา หู จมูก ปาก และการสมัผสั ประสาทสมัผสัเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของส่วน
รับรู้ภายในสมอง หลังจากรับรู้ขอ้มูลขั้นต้น ข้อมูลข่าวสารก็จะผ่านเข้าสู่หน่วยความจ าระยะสั้ น 
(Short-Term หรือ Working Memory) ต่อมาขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเขา้รหสั (Encode) จดัภาพและทบทวน
ซ ้ าไปมา กระบวนการดังกล่าวจะถูกกระตุ้นและถูกน าเข้าสู่หน่วยความจ าระยะยาว (Long-Term 
Memory) หากขอ้มูลในหน่วยความจ าระยะสั้นไม่ไดถู้กประมวลอยา่งต่อเน่ือง ขอ้มูลส่วนนั้นก็อาจจะ
สูญหาย (หลงลืม) ไป ในกรณีที่ขอ้มูลถูกจดัเก็บอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาวอย่างมีระบบ เราก็
สามารถดึงเอาขอ้มูลส่วนนั้นกลบัออกมาสู่หน่วยความจ าระยะสั้นเพื่อใชใ้นการคิด วางแผน พูดคุย 
หรือแสดงออก 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงการประมวลขอ้มูลข่าวสาร 
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แนวคดิเร่ืองการออกแบบเว็บไซต์ 

ส่ิงที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบเว็บไซต์ ก่อนการออกแบบหนา้ตาเวบ็ไซตน์กัออกแบบตอ้งวางแผน
โครงสร้างในการจดัท าเวบ็ไซต ์โดยใชห้ลกัในการพจิารณาตามแนวทาง 7c ดงัน้ี 

 1)  บริบทภาพรวม (Context) โดยนักออกแบบตอ้งก าหนดบริบทและภาพโดยรวมในการ 
ออกแบบเว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบระบบการท างานภายใน
เว็บไซต์ (Function Design) การออกแบบเพื่อความสวยงาม (Aesthetic Design) และ การ
ผสมผสานประโยชน์กบัความงาม (Hybrid Design) วา่ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 2)  เนื้อหาของเว็บไซต์ (Content) โดยนักออกแบบต้องก าหนดข้อมูล เน้ือหารายละเอียด
ปลีกยอ่ยในเวบ็ไซตก่์อนท าการออกแบบ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ การออกแบบเพื่อ
น าเสนอเน้ือหาทางการคา้เป็นหลัก (Offer Mix) การออกแบบที่เน้นข้อมูลที่ดึงดูดความ
สนใจของลูกค้า (Appeal Mix) และการออกแบบที่ เน้นข้อ มูลทางด้านมัลติ มี เดี ย 
(Multimedia Mix) 

 3)  การสร้างชุมชนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Community) คือ การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกับองคก์ร หรือองค์กรกบัองค์กร เพื่อเป็นพื้นที่พบปะเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงระหวา่งกนั เช่น Message Board นักออกแบบจะตอ้งทราบ
วา่เวบ็ไซตมี์ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งที่เป็นผูใ้ชง้านและผูใ้ห้บริการในดา้นใดบา้งเพื่อช่วยให้สามารถ
ก าหนดเคร่ืองมือสนบัสนุนหรือโปรแกรมต่างๆ ในการช่วยตอบสนองกลุ่มเหล่าน้ี 

 4)  การตอบสนองเฉพาะบุคคล (Customization) คือ กระบวนการสร้างการตอบสนองความ
พึงพอใจ หรือการด าเนินธุรกรรมต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่น 
การลงทะเบียนสมาชิก, การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่
ช่วยตอบสนองความพึงพอใจเฉพาะบุคคลมีส่วนส าคญัท าให้ผูใ้ชเ้กิดความประทบัใจและ
กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 

 5)  วิธีการการส่ือสาร (Communication) คือ การส่ือสารขอ้มูลขององคก์รผ่านเวบ็ไซตไ์ปถึง
กลุ่มลูกคา้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ทาง คือ การส่ือสารทางเดียวจากองคก์รถึงลูกคา้ เช่น การ
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ การส่ือสารสองทางโดยเม่ือองคก์รส่งสารไปให้ลูกคา้ ผูรั้บ
สารสามารถตอบกลบัมายงัองคก์รได ้เช่น แบบฟอร์มการถามตอบอตัโนมติั ทั้งน้ีรูปแบบที่
เหมาะสมในการส่ือสารขึ้ นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องเวบ็ไซตเ์ป็นหลกั 
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 6)  การสร้างความสัมพันธ์ (Connection) คือ การเช่ือมความสัมพนัธ์กบัเวบ็ไซตอ่ื์นเพื่อสร้าง
พนัธมิตรระหว่างกัน เช่น ในเมนูยอ่ยหรือเมนูหลกัควรมีรูปแบบการสร้างหมวดหมู่ Link 
เพือ่เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตต่์างๆ ที่เก่ียวขอ้งและใหข้อ้มูลเพิม่เติมเพือ่ช่วยในการตดัสินใจ 

 7)  การท าธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ (Commerce) เช่น ระบบการด าเนินการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ควรออกแบบใหง่้ายและขั้นตอนในการใชง้าน 

องค์ประกอบพืน้ฐานที่ส าคญัในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพตอ้ง
มีองคป์ระกอบพื้นฐานที่ส าคญั ดงัน้ี 

 1)  ความเรียบง่าย (Simplicity) มีรูปแบบที่เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน และมีขั้นตอนการใช้งาน
สะดวกและสามารถเขา้ใจวธีิการไดท้นัที 

 2)  ความสม ่าเสมอ (Consistency) ควรใชรู้ปแบบหน้าตาเวบ็ไซต ์การออกแบบกราฟิก ระบบ
น าทาง และโทนสีให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เน่ืองจากจะท าให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจ
วิธีการใช้งานในแต่ละหน้าของเวบ็ไซต์ไดง่้าย โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการท าความเขา้ใจ
ใหม่และสร้างใหเ้กิดความเป็นเอกภาพที่ท  าใหผู้ใ้ชจ้ดจ า 

 3)  ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบตอ้งค านึงถึงลักษณะงานที่ตอ้งการน าเสนอ 
เพือ่สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ใหอ้อกมาในรูปแบบกราฟิก 

 4)  เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) เน้ือหาที่ดีควรค านึงถึงความเหมาะสมกับความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการปรับปรุงเพิม่เติมใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

 5)  ระบบน าท างที่ ใ ช้ งาน ง่าย  (User-friendly Navigation) ระบบน าท างจัดได้ว่า เป็ น
องคป์ระกอบที่ส าคญัมากต่อการสร้างเวบ็ไซต ์ดั้งนั้นตอ้งออกแบบให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่าย และใช้
กราฟิกที่ส่ือความหมายได้ชัดเจน หรือการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลร่วมกับค าอธิบายที่
ชดัเจน และมีล าดบัขั้นตอนที่ไม่ซบัซอ้น 

 6)  มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) ตอ้งค านึงถึงลกัษณะการใช้ภาพกราฟิกตวัหนังสือ 
โทนสี และการจดัองคป์ระกอบที่ดึงดูดใจ หรือมีการใชภ้าพเคล่ือนไหวที่ดึงดูดสายตาของ
ผูใ้ชง้าน 

 7)  การใช้งานอย่างไม่จ ากัด (Compatibility) ควรออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถ
เขา้ถึงไดม้ากที่สุด 

 8)  คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบหรือการใส่รายละเอียดเน้ือหา และเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมาย เพื่อ
สร้างคุณภาพของงานที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ด ้
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 9)  ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) ระบบการท างานของเวบ็ไซตต์อ้งมีความ
แน่นอนและท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น การสร้างปุ่ มลิงคต์อ้งแน่ใจวา่สามารถท างานได้
จริงและสามารถเช่ือมโยงไปยงัหนา้ที่ถูกตอ้ง 

ขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์ มีรายละเอียดที่ส าคญั ดังนี้ 

การออกแบบโครงสร้าง (Structure) หรือการออกแบบ Site Map คือการวางแผนเน้ือหาของเวบ็ไซต์
เพื่อเป็นโครงสร้างในการจดัวางหน้าเวบ็เพจ็ทั้งหมดท าให้การออกแบบเวบ็ไซตไ์ม่หลงทางและเกิด
ประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงเวบ็เพจในแต่ละหนา้ซ่ึง Site Map ที่ดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 1)  ทุกเว็บเพจต้องมีลิงก์ทางออกเสมอ เพราะถ้ามีหน้าใดหน้าหน่ึงไม่มีลิงก์เช่ือมโยงแล้ว 
ผูใ้ชง้านจะไม่มีทางไปหรือที่เรียกกนัวา่ Dead End 

 2)  ทุกหน้าเวบ็เพจควรจะมีลิงก์กลบัไปยงัหน้าโฮมเพจเสมอ เพราะถา้ผูใ้ช้หลงทางก็สามารถ
กลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ได ้

 3)  ถา้เวบ็ไซต์มีจ  านวนหน้าอยูม่าก ควรมีเวบ็เพจหน่ึงหน้าที่แสดง Site Mapเพื่อป้องกันการ
หลงทาง 

ลักษณะการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ (Interface Design) เม่ือพิจารณาดูเวบ็ไซตท์ี่มีอยูใ่นปัจจุบนั 
สไตลก์ารออกแบบหนา้ตาเวบ็ไซตจ์ะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ 

 1)  แบบ Content เป็นการออกแบบที่เนน้เน้ือหาหรือตวัอกัษรมากกวา่รูปภาพประกอบ 
 2)  แบบ Image เป็นการออกแบบที่ใชภ้าพกราฟิกขนาดใหญ่เขา้มาเป็นจุดเด่นของหน้าเวบ็ไซต ์ 

ส่วนใหญ่การออกแบบสไตลน้ี์จะใหค้วามสวยงามหลากหลาย เหมาะกบัหนา้โฮมเพจที่เป็น
หนา้หลกัและหนา้เวบ็เพจที่มีเน้ือหานอ้ยและตอ้งการความสวยงามเป็นหลกั 

 3)  แบบผสม  เป็นการออกแบบที่สร้างจุดสนใจโดยใช้ทั้ งภาพและตัวอักษรในการจัด
องคป์ระกอบใหเ้กิดความสวยงามและไดเ้น้ือหาขอ้มูล 

ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ 

  1)  ส่วนหัวของหน้า (Page Header) บริเวณส่วนหัวของเวบ็เพจ็ถือเป็นบริเวณที่ส าคญัที่สุดใน 
หน้า เพราะเป็นส่วนที่จะดึงดูดผูใ้ชใ้ห้ติดตามเน้ือหาที่เหลือ โดยปกติส่วนหัวของหน้าจะ
ประกอบไปดว้ย ช่ือเวบ็ไซต ์ระบบเนวิเกชนั และหัวขอ้หลกัหรือช่ือเน้ือหาในหน้านั้น ซ่ึง
องคป์ระกอบน้ีควรจะมีความสม ่าเสมอโดยมีเหมือนกนัทุกหน้า เพือ่ให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการจดจ าระบบการท างานไดดี้ 
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 2)  ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ควรมีความกะทดัรัดและจดัอยา่งเป็นระเบียบเพื่อให้มองหา
ข้อมูลได้รวดเร็ว พร้อมทั้งควรจัดรูปแบบตัวอักษรอย่างเหมาะสมเพื่อท าให้เน้ือหาดู
น่าสนใจ 

 3)  ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) เป็นบริเวณที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเน้ือหาและ
เว็บไซต์ โดยอาจท าเป็นที่รวมลิงค ์หรือแสดงลิขสิทธ์ิ รายละเอียดวิธีการติดต่อกบัผูดู้แล
เวบ็ไซต ์

วิธีการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ มีบรรทดัฐานในการออกแบบหลักพื้นฐานอยู ่3 ประการ คือ การ
ออกแบบเพื่อตอบสนองการใชง้าน การออกแบบเพื่อสร้างความสวยงามและความประทบัใจต่อผูใ้ช ้
และประการสุดทา้ยคือการออกแบบเพื่อส่ือความหมาย ซ่ึงทั้ง 3 ประการตอ้งใชร่้วมกนัในการสร้าง
การออกแบบทั้งน้ีจะใชห้ลกัประการใดเป็นส าคญัขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการส่ือสารออกไปใน
การออกแบบใหเ้ป็นไปตามหลกัพื้นฐานดงักล่าวควรจะค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1)  รูปแบบ การเลือกรูปแบบของหน้าเวบ็ที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความเขา้ใจของผูใ้ชไ้ดดี้ขึ้น 

โดยผูอ้อกแบบสามารถจ าลองรูปแบบของส่ิงต่างๆ ให้มีความสัมพนัธ์กับเน้ือหาของ
เว็บไซต์ เช่น เวบ็ที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัภาพยนตร์ก็อาจจะออกแบบหน้าเวบ็ให้คลา้ยกับโรง
ภาพยนตร์จริง 

 2)  บุคลิก เวบ็ไซตแ์ต่ละประเภทอาจมีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัเน้ือหาและเป้าหมาย
ในการน าเสนอ บุคลิกที่ เหมาะสมกับเน้ือหาย่อมท าให้ผูใ้ช้เข้าถึงเน้ือหาได้ดีขึ้ น เช่น 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยคีวรสร้างบุคลิกให้ดูทนัสมยัไฮเทคหรือเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความ
บนัเทิง ควรสร้างบุคลิกใหดู้สนุกสนาน สีสนัสดใส 

 3)  สไตล์ หมายถึง ลกัษณะการจดัโครงสร้างของหนา้ รูปแบบกราฟิก ชนิดและการจดัตวัอกัษร 
ชุดสีที่ใชแ้ละรวมไปถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งหมด ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผล 

การจัดองค์ประกอบของภาพ คือ การน าองคป์ระกอบต่างๆ ที่มีอยูใ่นภาพมาจดัรูปแบบให้เกิดความ
สวยงามและส่ือความหมาย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 1)  จุด เป็นองคป์ระกอบที่มีขนาดเล็ก โดยมีขนาดความกวา้งและความยาวใกลเ้คียงกนั ซ่ึงจะ 
ช่วยท าใหเ้กิดการเรียกร้องความสนใจของสายตาและบอกต าแหน่งในภาพ 

 2)  เส้น เป็นองคป์ระกอบที่มีขนาดยาว เกิดจากการน าจุดมาวางเรียงต่อกนั มีคุณสมบติัเด่นใน
การน าสายตาและเป็นแนวในการแบ่งภาพ ประกอบดว้ย 

 เสน้ตรง ใหค้วามรู้สึกมัน่คงเป็นระเบียบ 
 เสน้นอน ใหค้วามสงบ น่ิง เรียบร้อย 
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 เสน้เฉียง ใหค้วามรู้สึกถึงการเคล่ือนไหว ไม่หยดุน่ิง 
 เสน้โคง้ ใหค้วามรู้สึกน่ิมนวล พล้ิวไหว 
 เสน้หยกั ใหค้วามรู้สึกไม่เป็นระเบียบ ความอิสระหรือความสบัสนวุน่วาย 
 เสน้เล็กและบาง ใหค้วามรู้สึกเบาและเฉียบคม 
 เสน้หนาใหค้วามรู้สึกหนกัแน่นในการน าสายตา 
 3)  ระนาบ เป็นองคป์ระกอบที่เกิดจากเสน้ที่ขยายตวัซ่ึงมีลกัษณะเป็น 2 มิติ ในแต่ละรูปร่างจะมี 

ความหมายและความรู้สึกต่างกนั ดงัน้ี 
 วงกลม ใหค้วามรู้สึกเป็นศูนยก์ลาง เป็นที่รวมความสนใจ 
 ส่ีเหล่ียม ใหค้วามรู้สึกสงบ มัน่คง เป็นระเบียบ 
 สามเหล่ียม ใหค้วามรู้สึกถึงทิศทาง ความเฉียบคม และมีแรงผลกัดนั 
 หกเหล่ียม ใหค้วามรู้สึกถึงการเช่ือมโยง 
 รูปร่างธรรมชาติ ใหค้วามรู้สึกถึงความอิสระ ไม่มีกฎเกณฑท์ี่แน่นอน 

เทคนิคการจัดองค์ประกอบ 

 1)  การจัดองค์ประกอบที่สร้างให้เกิดเอกภาพ (Unity) ซ่ึงเอกภาพคือการสร้างภาพรวมของงาน 
ใหเ้กิดความกลมกลืน (Harmony) เป็นพวกพอ้งเดียวกนั 

 2)  การจัดองค์ประกอบที่สร้างให้เกิด จุดเด่น จุดส าคัญ (Emphasize) เป็นวิธีการหน่ึงที่สร้าง
ความน่าสนใจใหก้บังาน โดยหลกัในการสร้างใหเ้กิดจุดเด่นสามารถท าไดด้งัน้ี 

การวางจุดสนใจในงาน (Focus Point) รูปแบบการวางจุดสนใจในงานขึ้นอยูก่บัส่ิงที่ตอ้งการน าเสนอ
หรือส่ิงที่ตอ้งการสร้างจุดเด่นโดยใชว้ธีิการมองงานในรูปแบบตาราง 9 ช่อง ดงัรูป 
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ภาพที่ 2.2 แสดงถึงรูปแบบการจดัองคป์ระกอบภาพโดยใชต้าราง 9 ช่อง 
 

ในการวางต าแหน่งขององคป์ระกอบภาพที่เนน้ใหเ้กิดจุดสนใจ ส่วนใหญ่จะนิยมวางไวท้ี่ต  าแหน่ง 
1,3,2,4 เป็นหลกัโดยแต่ละต าแหน่งมีคุณสมบติัที่แตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 

ต าแหน่ง 0 เป็นต าแหน่งที่ไม่ควรวางองคป์ระกอบที่ตอ้งการเนน้ เน่ืองจากเป็นต าแหน่งที่สายตาคน
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัเน่ืองจากอยูใ่นช่วงก่ึงกลางภาพ 

ต าแหน่ง 1 เป็นต าแหน่งที่คนส่วนใหญ่มองเห็นเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ
อ่านหนงัสือที่ตอ้งมองจากซา้ยไปขวา 

ต าแหน่ง 2 เป็นต าแหน่งที่มีพลงัในการเรียกร้องความสนใจจากสายตาไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเหมาะกบัการ
จดัวางองคป์ระกอบที่ตอ้งการเนน้ 

ต าแหน่ง 3 เป็นต าแหน่งส าคญัที่สืบเน่ืองมาจากต าแหน่งที่ 1 เพราะเป็นต าแหน่งสุดทา้ยที่คนส่วน
ใหญ่กวาดสายตามอง 

ต าแหน่ง 4 เป็นต าแหน่งกลางภาพที่มีความส าคญัที่สุดในงาน ถึงจะไม่เป็นจุดเรียกร้องสายตามาก
เท่ากบั จุดที่ 1, 2, 3 แต่เป็นจุดที่รวมสายตาของผูพ้บเห็น 
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 3)  การสร้างความแตกต่างในงาน (Contrast) ความแตกต่างเป็นตวัก าหนดความน่าสนใจหรือ 
ความโดดเด่นในงาน การออกแบบในลกัษณะน้ีท าไดโ้ดยใชว้ิธี การสร้างขนาดที่แตกต่าง
ของภาพ หรืออาจใชก้ารสร้างรูปลกัษณ์ โทนสี ที่แตกต่างขององคป์ระกอบภายในภาพ 

 4)  การวางแยกองค์ประกอบให้โดดเด่น (Isolation) เป็นการจดัวางจุดเด่นออกจากองคป์ระกอบ
โดยรวม ซ่ึงเป็นวิธีที่ท  าให้ผูพ้บเห็นเกิดการสงัเกตเห็นองคป์ระกอบนั้นไดง่้าย 

เทคนิคที่ใช้ในงานออกแบบ เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยเสริมการจดัองคป์ระกอบของภาพที่มีอยูใ่หส่ื้อ
ความหมายและเกิดความสวยงามเทคนิคในการออกแบบประกอบไปดว้ย 

 1)  การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายกับความยุ่งเหยิง (Simplicity & Complexity) ภาพที่เรียบ 
ง่ายให้ความรู้สึกถึงความตรงไปตรงมา องคป์ระกอบส่วนใหญ่มกัวางเรียงกนัอยา่งสงบเป็น
เทคนิคเรียบง่ายที่ เหมาะกับงานออกแบบที่ เป็นสากล และภาพที่ มีความยุ่งเหยิง ให้
ความรู้สึกในการดึงดูดสายตากบัผูช้มงาน เหมาะกบังานที่ไม่เป็นทางการมากนกั 

 2)  การออกแบบที่เน้นความเคลื่อนไหวกับหยุดน่ิง (Activeness & Stasis) ภาพเคล่ือนไหว
เหมาะกับงานออกแบบที่เน้นความทนัสมัย ความกระฉับกระเฉง งานออกแบบที่ส่ือถึง
เทคโนโลยวีทิยาศาสตร์ และการออกแบบเทคนิคของการหยดุน่ิงจะเนน้ส่ือถึงความสงบน่ิง
ความคงทน ความน่าเช่ือถือ โดยใชก้ารวางอง๕ประกอบในแนวนอนและใชสี้ที่ไม่ฉูดฉา 

 3)  การออกแบบที่เน้นความเรียบแบนกับลึกมีมิติ (Flatness & Depth) เทคนิคคู่น้ีเป็นเทคนิค
ของการเลือกใช้และไม่ใชห้ลกัทศันียภาพ ซ่ึงในงานของภาพลึกมีมิติจะดึงดูดสายตาของ
ผูช้มไดดี้กวา่ 

 4)  การออกแบบที่เน้นความเป็นกลางกับการเน้นจุดส าคัญ (Neutrality & Accent) ภาพที่เป็น
กลางเป็นภาพที่ออกแบบมาไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้กนั ใหค้วามรู้สึกกลมกลืนมีเอกภาพ ส่ือ
ความหมายถึงความสากล สุขุม ไม่ฉูดฉาด และเทคนิคการออกแบบที่เน้นจุดส าคญั เป็น
เทคนิคการเรียก ร้องความสนใจหรือจุดเด่นให้ เกิดขึ้ นในภาพ โดยใช้หลักการจัด
องคป์ระกอบที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 5)  การออกแบบที่เน้นความโปร่งใสกับทึบตัน (Transparency & Opacity) จุดเด่นของภาพ
โปร่งใส คือ ท าใหเ้กิดการมองทะลุใหเ้ห็นองคป์ระกอบภาพไดท้ั้งหมด ท าใหเ้กิดความเป็น
เอกภาพและท าใหภ้าพเกิดความสมัพนัธก์นั ในส่วนของการออกแบบในลกัษณะทึบตนั จะ
สร้างความรู้สึกชดัเจนตรงไปตรงมา และเขา้ใจง่ายมากกวา่เทคนิคโปร่งใส 

 6)  การออกแบบที่เน้นถึงความคมชัดและความพร่ามัว (Sharpness & Diffusion) ความคมชดั
แสดงออกถึงความหมายที่ถูกตอ้งเที่ยงตรง ง่ายต่อการแปลความหมาย ส่วนความพร่ามวัจะ
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ท าใหภ้าพดูนุ่มนวล มีเสน่ห์ กระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็นและการคน้หาความหมาย
ภายใน 

การเลือกใช้สีส าหรับเว็บไซต์ สีเป็นองคป์ระกอบที่สร้างอิทธิพลในเร่ืองอารมณ์ของการส่ือความหมาย
และกระตุน้ต่อการรับรู้ของคนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีสียงัเป็นส่ิงส าคญัที่สร้างความสวยงามในการ
ออกแบบ ซ่ึงโทนสีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื สีโทนร้อนใหค้วามรู้สึกมีพลงั สนุกสนาน ดึงดูดความ
น่าสนใจไดดี้และสีโทนเยน็ ใหค้วามรู้สึกเรียบ สงบ ลึกลบัมีระดบั ซ่ีงในแต่ละสีมีความหมายแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 
 - สีแดง อา้งอิงจากดวงอาทิตยแ์ละไฟ ท าใหเ้กิดความรู้สึกร้อน พลงังาน 
 - สีเหลือง ใหอ้ารมณ์ความสดใส ปลอดโปร่ง สีเหลืองดึงดูดสายตาไดดี้ 
 - สีสม้ ใหค้วามรู้สึกดึงดูด ทนัสมยั สดใส กระฉับกระเฉง 
 - สีเขียว มาจากสีของตน้ไม ้ใหค้วามรู้สึกสดช่ืน เยน็สบาย สบายตา 
 - สีม่วง เป็นมีที่ใหอ้ารมณ์หนกัแน่น มีเสน่ห์ ความลบั ส่ิงที่ปกปิด 
 - สีชมพ ูใหค้วามรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล ความรัก 
 - สีน ้ าตาล ใหค้วามรู้สึกสงบ ความเป็นผูใ้หญ่ ความเก่าแก่ โบราณ 
 - สีฟ้า ใหค้วามรู้สึกโปร่งโล่งสบายตา นุ่มนวล สุขสบาย 
 - สีเงิน ใหค้วามรู้สึกทนัสมยั มีคุณค่า มีราคา 
 - สีทอง ใหค้วามรู้สึกหรูหรา มีคุณค่า ราคาแพง 
 - สีขาว ส่ือถึงความบริสุทธ์ิ สะอาด เรียบง่าย ความโล่ง 
 - สีเทา ใหอ้ารมณ์เศร้า หม่นหมอง ไร้ชีวติชีวา 
 - สีด า ส่ือถึงความซอ้นเร้น ลึกลบั ความน่ากลวั 

เทคนิคการใช้สีในการออกแบบ (Color Schematic) 

 1)  การใช้สีแบบ Monochrome หรือโครงสีเอกรงค ์เป็นการเน้ือสีเดียวแต่ใหค้วามแตกต่างที่ 
น ้ าหนกัสี สีเอกรงคส์ร้างความรู้สึกสุขมุ เรียบร้อย เป็นสากล 

 2)  การใช้สีแบบ Analogues หรือโครงสีขา้งเคียง เป็นการใชสี้ที่อยูติ่ดกนัในวงจรสี โดยอาจจะ
ใชท้ีละ 2 หรือ 3 สี 

 3)  การใช้สีแบบ Dyads หรือโครงสีคู่ตรงขา้ม เป็นการใชสี้ที่อยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี โดยจะใช้
ในอตัราส่วนสีหน่ึง 70% อีกสีหน่ึง 30% 
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 4)  การใช้สีแบบ Triads หรือโครงสี 3 สี เป็นการใชสี้ 3 สีในช่วงระยะห่างระหวา่งสีในวงจรสี
ทั้ง 3 เท่ากนั (สามเหล่ียมดา้นเท่า) หรือช่วงในวงจรสีทั้ง 3 ห่างไม่เท่ากนั (สามเหล่ียมหนา้
จัว่) 

 5)  การใช้สีแบบ Tetrads หรือโครงสี 4 สี เป็นการใชสี้ 4 สีในช่วงระยะห่าง ระหวา่งสีในวงจร
สีทั้งส่ีเท่ากนั (เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส) หรือช่วงในวงจรสีทั้งส่ีห่างไม่เท่ากนั (เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้) 

กระบวนการการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development Process)  

ธวชัชัย ศรีสุเทพ (2544) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ไวว้่า การพัฒนาเว็บไซต์อย่างมี
หลกัการ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ชดัเจน จะท าให้เราสามารถใส่ใจในรายละเอียดที่จ  าเป็นในแต่ละ
ขั้นตอนของการออกแบบ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัขอ้ผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้น และลดความเส่ียงที่จะท าใหเ้วบ็
ประสบความลม้เหลว ในที่สุดก็จะได้เว็บที่ตรงกับเป้าหมายตามความตอ้งการ มีประโยชน์และให้
ความสะดวกแก่ผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการ การสร้างเวบ็ไซต์ที่ดีนั้น ตอ้งอาศยัการออกแบบและจดัระบบ
ขอ้มูลที่เหมาะสม การพฒันาเวบ็ตามขั้นตอน จะท าให้การพฒันาเวบ็ไดอ้ยา่งสะดวก มีประสิทธิภาพ
ตามที่ตั้งใจไว ้กระบวนการพฒันาเวบ็ไซต ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 13 ขั้นตอนดงัภาพ 
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ภาพที่ 2.3 แสดงกระบวนการ 13 ขั้นตอนในการพฒันาเวบ็ไซต ์
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การจัดระบบโครงสร้างข้อมูล (Information Architecture) 

การจดัระบบโครงสร้างขอ้มูล คือ การพิจารณาว่าเวบ็ไซตค์วรจะมีขอ้มูลและการท างานใดบา้ง ดว้ย
การสร้างแผนผงัโครงสร้างก่อนที่จะเร่ิมลงมือพฒันาเวบ็เพจ โดยเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายของ
เวบ็ไซต ์และกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมาย ต่อมาก็พจิารณาถึงเน้ือหาและการใชง้านที่จ  าเป็น แลว้น ามาจดักลุ่มให้
ขอ้มูล จากนั้นก็ถึงเวลาในการออกแบบโครงสร้างขอ้มูลในหน้าเวบ็ไซตใ์หพ้ร้อมที่จะน าไปออกแบบ
กราฟิกและหนา้ตาใหส้มบูรณ์ต่อไป 

การจดัระบบโครงสร้างขอ้มูลเป็นพื้นฐานส าคญัในการออกแบบเวบ็ไซตท์ี่ดี ที่ช่วยคุณพฒันา แบบ
แผนรายละเอียดขอ้มูลในการออกแบบเว็บไซต์ ซ่ึงได้แก่รูปแบบการน าเสนอระบบการท างาน 
แบบจ าลอง ระบบเนวิเกชัน่ และอินเทอร์เฟสของเวบ็ ดงันั้นการจดัระบบโครงสร้างขอ้มูลจึงเป็นส่ิง
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งอยูใ่นกระบวนการออกแบบเวบ็ไซต ์

แนวคดิเร่ืองการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้ (Usability) 

การพฒันาเวบ็ไซตใ์หป้ระสบความส าเร็จถือวา่เป็นส่ิงที่ ทา้ทายผูอ้อกแบบมาก เน่ืองจากในการพฒันา
เวบ็ไซตต์อ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหลายอยา่ง เช่น การออกแบบโครงสร้าง ลกัษณะหน้าตา หรือ
การเขียนโปรแกรม แต่คงตอ้งยอมรับวา่ มีหลายคนที่สร้างเวบ็โดยขาดการวางแผนและทางานอยา่งไม่
เป็นระบบ ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการลงมือออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมสร้างเวบ็ เน้ือหาและรูปแบบก็เป็นไป
ตามที่นึกขึ้นไดใ้นขณะนั้น เม่ือเห็นว่าดีแลว้ก็ท  าการเปิดตวัเวบ็ไซต์ ท าให้เวบ็ที่สร้างขึ้นมานั้นขาด
เป้าหมายและแนวทางที่แน่นอน ผลที่ได้คือมีความเส่ียงสูงต่อความล้มเหลวและการไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในที่สุด ดงันั้นการออกแบบเวบ็ที่ดี ควรออกแบบและจดัระบบ
ขอ้มูลอยา่งเหมาะสม มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ มีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมเน้ือหาอยูเ่สมอ ใชเ้วลาในการดาวน์โหลดนอ้ย แสดงผลเร็ว มีการใชง้านที่สะดวก และเขา้ใจ
ง่าย รวมถึงการออกแบบที่ค  านึงถึงผูใ้ช ้(Usability) ถือว่าเป็นส่ิงแรกที่ผูพ้ฒันาเวบ็ไซต์ตอ้งค  านึงถึง 
ตอ้งมีการวางแผนการท างาน การออกแบบ ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านถึงความตอ้งการของระบบ 
ความสะดวกสบาย วิธีการสร้างเวบ็ไซตท์ี่มีการใชง้านบนเวบ็ไซตท์ี่ไม่ต่างจากการท างานที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชง้านเอง ซ่ึงจะท าให้การเรียนรู้ การใช้งานของผูใ้ชน้ั้นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ และค่าใชจ่้ายในการอบรมและสร้างความเขา้ใจแก่
ผูใ้ชใ้นการเขา้มาใชง้านเวบ็ไซต ์ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีมากพอๆ กบัการพฒันาระบบเลยทีเดียว 

ภาวุธ พงษว์ิทยภานุ (2551) ISO9241 ให้ความหมายของ Usability ไวว้่า “ความมีประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจที่ผูใ้ช้งานผูน้ั้ นได้บรรลุถึงเป้าหมายใน สภาพแวดล้อมนั้นๆ” Joel Spolsky ผูเ้ขียน
หนงัสือ User Interface Design for Programmers ไดใ้ห้ความหมายของ Usability เอาไวส้ั้นๆ วา่ “ส่ิงที่
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ใช้งานได้ดี ก็ต่อเม่ือมันใช้ได้อย่างที่คาดคิด” ส่วน Jacob Neilson ได้ให้ความหมายของค าน้ีไวว้่า 
“Usability เป็นคุณภาพที่วดัจากความง่าย ของการใช ้Interface ซ่ึงค  าว่า Usability น้ียงัรวมไปถึงการ
พฒันาปรับปรุงความง่ายในการใชง้านใน ขั้นตอนการออกแบบอีกดว้ย” 

ในปี  2001 งานศึกษาของ Jacob Neilson ได้สังเกตการณ์ผู ้ใช้งานเว็บไซต์ประเภท  E-commerce 
ทั้งหมด 496 ตวัอยา่งบนเว็บไซต์ที่ใช้ทดสอบที่คละกันไปทั้งเวบ็ไซต์ใหญ่และเล็ก โดยเฉล่ียแล้ว 
อตัราที่ผูใ้ชง้านจะซ้ือของไดส้ าเร็จอยูท่ี่ 56% นั่นหมายความวา่อีก 44% ไม่ประสบความส าเร็จในการ
ซ้ือของจากเวบ็ไซต์ E-commerce ซ่ึงหมายถึงยอดขายที่หายไปเกือบคร่ึงหน่ึงเลยทีเดียว Usability มี
คุณภาพในการช้ีวดั 5 ประการ 

 1)  ความสามารถในการเรียนรู้ได ้(Learn ability) ผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้วิธีการใชง้านในคราว
แรกไดเ้ร็วเพียงใด  

 2)  ประสิทธิภาพในการใชง้าน (Efficiency) เม่ือผูใ้ชง้านเรียนรู้แลว้ สามารถใชง้านไดเ้ร็วและ
คล่องเพยีงใด 

 3)  การจดจาได ้(Memo ability) เม่ือผูใ้ชง้านไม่ไดใ้ชง้านส่ิงน้ีเป็นระยะเวลาหน่ึง จะกลบัมาใช้
งานส่ิงน้ีอีกคร้ังไดง่้ายและเร็วเพยีงใด  

 4)  ความผดิพลาดในการใชง้าน (Error) ผูใ้ชง้านทาผดิพลาดมากเท่าใด และกลบัออกมาจาก
ความผดิพลาดนั้นไดง่้ายเพยีงใด  

 5)  ความพงึพอใจ (Satisfaction) ผูใ้ชเ้กิดความพงึพอใจในการใชง้านเพยีงใด 

การออกแบบโดยค านึงถึง Usability เป็นความจ าเป็นขอ้หน่ึงของการออกแบบ ถา้เวบ็ไซตใ์ชง้านยากผู ้
มาเยีย่มชมก็จะจากไป ยิง่ถา้เขาไม่รู้วา่เป็นเวบ็ไซตอ์ะไรหรือเขาจะท าอะไรในเวบ็ไซตน้ี์ไดเ้ขาก็ ยิง่จะ
จากไปเร็วขึ้นไปอีก ถา้ขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์ายากหรือไม่ตรงกบัความตอ้งการ เขาก็จะจากไป 

การตรวจสอบ Usability ในเวบ็ไซตข์องเรานั้นแบ่งเป็นหลายขั้นตอน เราอาจเลือกท าบางขั้นตอนตาม
ความเหมาะสมได ้โดยมีล าดบัขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1)  เร่ิมแรกก่อนที่จะออกแบบใหม่ ถา้มีเวบ็ไซตเ์ก่าอยู ่ใหศึ้กษาทดสอบงานเก่าเพือ่ดูวา่ส่ิงดีๆ 
ของงานเก่าที่ควรเก็บไวห้รือไม่, ถา้มีมนัคอือะไร, และอะไรควรจะทิ้งไป 

 2)  ทดสอบเวบ็ไซตข์องคู่แข่ง (ถา้มี) เพือ่หาจุดดีจุดดอ้ย หาทางเลือกของ Interface ที่มีลกัษณะ
การใชง้านใกลเ้คียงกบัเวบ็ไซตข์องเรา  

 3)  สงัเกตการณ์จากการใชง้านจริงวา่ผูใ้ชมี้พฤติกรรมอยา่งไรในการใชง้านเวบ็ไซต ์ 
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 4)  การจดัสร้างเวบ็ไซตต์น้แบบ (Prototype) แลว้ทดสอบก่อนที่จะสร้างเวบ็ไซตจ์ริง และ
ปรับปรุงจากตน้แบบนั้น  

 5)  การทดสอบเวบ็ไซตจ์ริงก่อนการเปิดใชง้าน (Launch) เพือ่หาจุดที่ตอ้งปรับปรุง 

2.3   Information architecture 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ  (Information Architecture) IA หรือ
Information Architect สถาปนิกสารสนเทศ - สถาปัตยกรรมสารสนเทศศาสตร์ ก็เรียกไดว้่าเป็นการ
เช่ือมความเช่ียวชาญของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบระบบสารสนเทศ 
เน่ืองจากตอ้งค านึงการใชง้านสารสนเทศ “ทั้งระบบ” จริงๆ ตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผล 
(เช่นในคอมพิวเตอร์) ไปจนถึงการน าเสนอและรับขอ้มูลเขา้จากผูใ้ช้ ซ่ึงก็จะไปเก่ียวขอ้งกบั visual 
design/information visualization, interaction design และเก่ียวขอ้งกบัระบบการรับรู้ของผูใ้ชว้นเป็น
ลูป ซ่ึงสถาปัตยกรรมสารสนเทศศาสตร์ก็จะจบัเอาความเช่ียวชาญของแต่ละดา้น มามองในภาพรวม
เป็นโครงสร้าง 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture)  

ตอ้งมีการวางแผนในการออกแบบที่สอดคลอ้งกบัแผนดา้นธุรกิจโดยการน าเอาประสบการณ์ที่ผา่นมา 
ท าการวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยมุ่งเน้นถึงเป้าหมายความส าเร็จทางธุรกิจเป็น
หลัก อาจตั้ งค  า ถามของปัญหาที่ประสบมา เช่น  อะไรที่เป็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ขององค์กรจะมีคนเขา้มาเยี่ยมหรือไม่ เพราะอะไรจึงเขา้มาเยี่ยมชม  แล้ว 
เวบ็ไซต ์หรือ Information นั้นจะท าก าไรใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งไร การศึกษาเพือ่ตอบค าถามเหล่าน้ีจะช่วย
ในการสร้าง แนวทางของโครงสร้าง Information ที่ตรงกบัความตอ้งการขององคก์รที่ตอ้งการส่ือไป
ถึงผูใ้ช ้

โดยขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) มีดงัน้ี 

1. การวางแผนกลยทุธ ์Information (information Strategy) 

ขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ Information โดยผู ้ออกแบบจะท าการศึกษาองค์กร 
สอบถามขอ้มูลจากองคก์รวา่องคก์รมีแผนด าเนินธุรกิจอยา่งไร เป้าหมายของ information ที่
องคก์รตอ้งการเป็นไปในทิศทางไหน ปัญหาทางธุรกิจที่องคก์รตอ้งการแกไ้ขคืออะไร แลว้
เหตุผลใดที่กลุ่มเป้าหมายเขา้มาเยีย่มชม ผูอ้อกแบบจะไม่สามารถออกแบบ information ที่มี
ประสิทธิภาพได้ หากขาดการท าความเขา้ใจลักษณะองค์กร โดยการศึกษาเป้าหมายของ
เวบ็ไซตมี์ดงัน้ี 
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 -  การอภิปรายถึงเป้าหมายทางธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจคือ เหตุผลวา่ท าไม เวบ็ไซตน้ี์ถูก
สร้างขึ้น อาจดว้ยเหตุผลที่ว่าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อหาตลาดใหม่ 
เพือ่สนับสนุนดา้นการขายโดยการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย หรือตอ้งการทดสอบสินคา้
หรือตราสินคา้ใหม่ เป็นตน้ 

 -  เป้าหมายของลูกคา้ ผูอ้อกแบบและองคก์รตอ้งตอบค าถามไดว้่า กลุ่มลูกคา้คือกลุ่มใด 
แลว้อะไรที่กลุ่มคนเหล่านั้นตอ้งการจากเวบ็ไซตข์ององคก์ร และการจดัรูปแบบเวบ็ไซต์
ในลกัษณะใดที่กลุ่มลูกคา้สามารถรับขอ้มูลหรือ บริการที่ตอ้งการไดส้ าเร็จ 

 -  การประเมินผล อาจประเมินโดยจ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ การสั่งซ้ือสินคา้ หรือผล
ตอบรับดา้นอ่ืนๆ จากลูกคา้ เช่นการสอบถามราคา การสอบถามขอ้มูลต่างๆ ผ่านทาง
โทรศัพท์  หรือผ่านทางเว็บไซต์ - เน้ือหา (Content) และระบบใช้งาน  (Function) 
ผูอ้อกแบบมีหนา้ที่ก  าหนดบทบาทของการมีเวบ็ไซตข์ององคก์รวา่องคก์รตั้งจุดมุ่งหมาย
ใหลู้กคา้จะสามารถใชเ้วบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งไรบา้ง แลว้ลูกคา้จะไดอ้ะไรไปจากเวบ็ไซต ์โดย
จุดเร่ิมตน้ คือ ผูอ้อกแบบตอ้งมีการศึกษาบทบาท และหนา้ที่ของ information นั้นๆ อยา่ง
ละเอียด อาจตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้มีทิศทางที่แน่นอน โดยการ 
วางเป้าหมายนั้นอาจดูจากประเภทของเน้ือหาในเวบ็ไซตว์า่จะใชท้  าประโยชน์ใน ดา้นใด
ไดบ้า้ง 

 2.  การศึกษาลูกคา้ (Audience Research) 

ความผิดพลาดโดยทัว่ไปของการออกแบบ information คือการคาดเดาของผูอ้อกแบบ ว่า
ผูใ้ชเ้ป็นบุคคลที่อ่าน information เฉกเช่นผูอ้อกแบบเอง ในความเป็นจริงธรรมชาติของแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้ นการวิจัยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงเป็นขั้นตอนที่ท  าให้
ผูอ้อกแบบสามารถเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงในขั้นแรกเกิดจากประสบการณ์และการ
คาดคะเนขององคก์รและผูอ้อกแบบก่อน จากนั้นจึงท าการออกแบบส ารวจความตอ้งการ
ของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีวธีิการส ารวจอยู ่3 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

-  การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการสมัภาษณ์ถึงความตอ้งการของลูกคา้ ปัญหาที่เกิดจาก 
การใช้เว็บไซต์อ่ืน การสัมภาษณ์ที่ดีควรเป็นการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตัว และการตั้ ง
ค  าถามควรเป็นค าถามในลกัษณะแสดงความคิดเห็น เช่น คุณไดใ้ชส่้วนน้ีในการท างาน
หรือไม่ เม่ือคุณเขา้มาในเวบ็ไซตล์กัษณะน้ี อะไรคือส่ิงแรกที่คุณตอ้งการพบ เวบ็ไซตท์ี่
คุณเขา้ไปใชง้านบ่อยที่สุดคือเวบ็ใด เป็นตน้ 
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-  การสงัเกตการณ์ (Observation with contextual inquiry) เป็นการสงัเกตว่า กลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตอ์ยา่งไร โดยวิธีน้ีจะด าเนิน พร้อมกบัการสัมภาษณ์ดว้ย การ
สัมภาษณ์ที่ดีไม่ควรให้ผูถู้กสัมภาษณ์รู้สึกอึดอดักับค าถาม หรือเป็นกังวลว่าค  าตอบที่
ได้รับจะน าไปใช้ได้หรือไม่ การสัมภาษณ์ควรเป็นไปอย่างธรรมชาติ ดังนั้ นสถานที่
สมัภาษณ์อาจเป็นที่ บา้นหรือที่ท  างาน 

-  การทดลอง (Usability testing) เป็นการทดลองให้กลุ่มเป้าหมายลองใช้เว็บไซต์ใด
เวบ็ไซตห์น่ึง เพื่อหาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของเวบ็ไซตน์ั้นผูส้ัมภาษณ์จะเขียนค าถามส าหรับ
ตนเอง เช่นว่า ส่วนใดของหน้าเวบ็ไซตท์ี่ตอ้งการจะทดสอบ จากนั้นให้ผูถู้กสัมภาษณ์
ลองเขา้ไปในเวบ็ไซต์นั้นแล้ว ฟังค  าสั่งจากผูส้ัมภาษณ์ โดยที่ผูส้ัมภาษณ์จะไม่แนะน า
หรือบอกแนวทางในการใช้เวบ็ไซต์นั้นแต่อยา่งใด เช่น ให้ผูถู้กสัมภาษณ์ลองเขา้ไป
สมัครเป็นสมาชิกในเว็บใดๆ แล้วผูส้ัมภาษณ์สังเกตการณ์ว่าผูถู้กสัมภาษณ์ สามารถ
สมคัรเป็นสมาชิกดว้ยความยากหรือง่ายเพียงใดการเลือกวิธีวิจยัโดยวิธีใดนั้นขึ้นอยูก่ ับ
ความเหมาะสมและเป้าหมายขององคก์ร หลังจากที่ผูอ้อกแบบได้ผลตอบรับจากการ
ส ารวจแลว้จึงท าการวเิคราะห์ว่าในส่ิงที่ผูใ้ชต้อ้งการนั้นมีความเป็นไปไดห้รือไม่ ถา้ได้
ควรเป็นไปในทิศทางใด 

 3.  การออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) 

ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) หลังจากที่ได ้
เรียบเรียง จดัหมวดหมู่ขอ้มูลที่ไดศึ้กษาจากองคก์ร แลว้ จึงท าการออกแบบสถาปัตยกรรม
สารสนเทศ (Information Architecture) โดยเร่ิมจากการออกแบบแผนการส่ือสาร (Sitemap) 
เป็นแผนที่แสดงการเช่ือมโยงโครงสร้างขอ้มูลหรือหน้าแต่ละหน้าของ information และ
ออกแบบระบบน าทาง (Navigation System) ในกรณีของเวบ็ไซตมี์องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

-  แบบแผนระบบข้อมูล (Organization Schemes) คือการก าหนดลักษณะ พื้นฐานของ 
ขอ้มูลภายในกลุ่มเดียวกัน เช่น การคน้หาเบอร์โทรศพัท์จากสมุดโทรศพัท์แบบแผน
ระบบขอ้มูลคือการจดัระบบการคน้หาตามตวัอกัษร 

-  สารบัญ  (Categories) (Organization Schemes) เพื่อการจัดหมวดหมู่ของเน้ือหาซ่ึง
โดยทัว่ไปจะอยูใ่นลกัษณะแบบขอ้มูลเชิงลึก (Hierarchies) เช่น Countries>USA>New 
York City> Manhattan 

-  ค าอธิบายระบบน าทาง (Labels) เช่น Homepage ระบบน าทางจะใช้ค  าว่า Home หรือ 
Homepage, About us หรือ  Company information เป็นต้น  ค  าอ ธิบ ายระบบน าทาง 
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(Labels) ที่ดีตอ้งใชค้  าที่ส่ือความหมาย และเป็นภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจ หลงัจากที่ได้
ออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆของระบบน าทาง (Navigation System) แล้วจึงน าส่วน
ต่างๆ รวมกนัโดยการเช่ือมโยงขอ้มูลแลว้ใชค้  าในการอธิบาย ระบบน าทาง (Navigation 
System) 

 4.  การออกแบบระบบใชง้าน (Designing Functionality) 
เป็นการออกแบบระบบใชง้าน (Function) ของเวบ็ไซต์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
ตามที่ไดไ้ปส ารวจมา เน่ืองจากวา่ลูกคา้หรือผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ม่ไดเ้ขา้ดูเวบ็เพจ็ เพียงหน้า
เดียว แต่มกัเขา้ชมตวัเวบ็ไซตท์ั้งหมด ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างการใชง้านใน เวบ็ไซต์
จึงจ าเป็นต้องออกแบบให้ผูใ้ช้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการ
ออกแบบระบบใช้งาน  (Function) ในส่วนต่างๆ ของเว็บต้องมีการประชุมระหว่าง
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักออกแบบ (Designer) และองคก์ร (Client) หลงั จากสรุป
ผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้แล้ว  นักออกแบบจะออกแบบโครงสร้างระบบใช้งาน  (Designing 
Function) โดยสอดคลอ้งกบัระบบน าทาง (Navigation System) 

 5.  การออกแบบร่างหนา้ตาเวบ็เพจ็ (Interface Design) 
เป็นขั้นตอนของการออกแบบร่างหน้าตาของเว็บเพ็จ ซ่ึงเป็นการวางองค์ประกอบ 
สารสนเทศส่วนต่างๆ ของเวบ็เพจ็ในแต่ละหน้า ว่าส่ิงใดควรจะอยูต่รงส่วนไหนของหน้า
เว็บ เพ็จนั้ นๆ การออกแบบร่างหน้าตาเว็บเพ็จ (Interface Design) มีขอ้แตกต่างจากการ
ออกแบบส่วนกราฟิก (Visual Design) ตรงที่การออกแบบร่างหน้าตาเว็บเพ็จ (Interface 
Design) เป็นการออกแบบร่างองคป์ระกอบส่วนต่างๆ ของเวบ็เพจ็ แต่ส าหรับการออกแบบ
ส่วนกราฟิก  (Visual Design) นั้ นมีการลงรายละเอียดเร่ืองความงาม  องค์ประกอบสี 
ตวัอกัษรการออกแบบร่างหน้าตาเว็บเพ็จ (Interface Design) จึงเป็นแบบร่างทางความคิด
ของผูอ้อกแบบเพื่อน าไปสู่การออกแบบจริง แบบร่างความคิดน้ีจะช่วยในการสมมุติ 
กิจกรรมภายในเวบ็ที่อาจเกิดขึ้นได้ การวางองคป์ระกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกบัผูใ้ชง้าน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งเวบ็ไซต ์ซ่ึงผูอ้อกแบบสามารถออกแบบโดยวิธีการออก 
แบบจ าลองโครงร่าง (Wire frames) หรือการออกแบบร่างภาพตน้แบบ (Paper prototyping) 
เป็นการร่างภาพดว้ยการวาดลงบนกระดาษคร่าวๆ จากนั้นจึงท าการทดสอบกบัผูท้ดสอบ 
โดยการใช้ปากกาในการท าการทดสอบผูอ้อกแบบอาจให้ทดสอบจ าลองสถานการณ์ว่า 
ตอ้งการเขา้ในเวบ็ไซตน้ี์เพื่อซ้ือสินคา้ จากนั้นจึงสงัเกตดูว่าผูท้ดสอบมีความเขา้ใจกบัแบบ 
ร่างน้ีหรือไม่ หากผูท้ดสอบมีความเขา้ใจอยา่งดี แสดงว่าการออกแบบมีประสิทธิภาพ จาก 
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นั้นจึงสร้างเวบ็ไซตท์ี่สามารถใชง้านไดจ้ริงต่อไป หากผูท้ดลองไม่สามารถเขา้ใจแบบร่างน้ี 
ผูอ้อกแบบตอ้งท าการแกไ้ขแลว้ทดสอบต่อไป 

2.4  แนวคดิเร่ืองแผนที่และทฤษฎีการออกแบบแผนที่ 

แผนที่ (Map) มาจากค าวา่ “mappa” ในภาษาละตินซ่ึงแปลวา่ “ผา้คลุม” แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย ์
สร้างขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยด าเนินงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติมนุษยต์ั้งแต่สมยัโบราณมาจนกระทัง่ปัจจุบนั จึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายคน ดงัน้ี 

อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2519: 6) กล่าวไวว้า่ แผนที่ คือการน าเอารูปภาพของส่ิงต่างๆ บนพื้นผวิโลก
มายอ่ส่วนให้เล็กลงแล้วน ามาเขียนบนกระดาษหรือวตัถุที่แบนราบ ส่ิงต่างๆ บนพื้นผิวโลก
ประกอบดว้ย ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยท์  าขึ้น ส่ิงเหล่าน้ีแสดงบนแผนที่โดย
ใช ้สี เสน้ หรือรูปต่างๆ เป็นสญัลกัษณ์แทน 

ทวี ทองสว่าง (2520: 1) ได้ให้ความเห็นไวว้่า แผนที่เป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการศึกษาวิชา
ภูมิศาสตร์ เพราะช่วยในการประหยดัเวลา เปรียบเสมือนเป็น ชวเลข (Short hand) ที่ยอดเยีย่ม
ที่สุดของนกัภูมิศาสตร์ 

ธวชั บุรีรักษ์ (2524) กล่าวไวว้่า แผนที่คือส่ิงที่แสดงลักษณะของผิวโลก ทั้ งที่ เป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นโดยแสดงลงบนพื้นราบอาศยัการยอ่ส่วนใหเ้ล็กลงตามขนาดที่
ตอ้งการ และใชเ้คร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์แทนส่ิงที่ปรากฏอยูบ่นผวิโลก  

พนิิจ ถาวรกุล (2525) กล่าวไวว้า่แผนที่คือส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้น เพือ่แสดงลกัษณะของพื้นผวิพภิพ 
และส่ิงที่ปรากฏอยูบ่นพื้นผิวพิภพ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยส์ร้างขึ้นทั้งหมด 
หรือเพียงบางส่วนโดยแสดงไวบ้นแผ่นวสัดุที่เลือกสรรแล้ว ดว้ยการยอ่ให้มีขนาดเล็กลงตาม
อตัราส่วนที่พงึประสงค ์ใหค้งรักษารูปร่างลกัษณะที่คลา้ยของจริงไว ้หรือใชส้ญัลกัษณ์ทดแทน 

การผลิตแผนที่แผนที่เฉพาะเร่ืองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเรียกว่า Thematic Maps เป็นแผนที่ที่สร้าง
ขึ้นเพือ่แสดงรายละเอียดโดยเฉพาะ โดยใชแ้ผนที่ภูมิประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวนั้นเป็นแผน
ที่พื้นฐาน  เช่น  แผนที่พิ เศษ  (Special Map) จะแสดงรายละเอียดหนักไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะเช่น แผนที่เดินเรือ แผนที่เดินอากาศ, แผนที่เฉพาะวิชา (Topical Map) ซ่ึงแบ่งเป็น
ประเภทแสดงคุณลักษณะ เช่น แผนที่แสดงชนิดของป่าไม้ ชนิดของดิน และประเภทแสดง
ปริมาณ เช่น แผนที่แสดงปริมาณน ้ าฝน หรือ ความหนาแน่นของดิน, แผนที่รัฐกิจ (Political 
Map) ซ่ึงเป็นแผนที่แสดงเขตการปกครอง เช่นแผนที่แสดงเขตประเทศต่างๆ หรือ แผนที่แบ่งเขต
จงัหวดั ฯลฯ เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีรวมเรียกวา่แผนที่เฉพาะเร่ืองทั้งส้ิน 
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Borden Dent5 (1998) ได้กล่าวถึงการออกแบบแผนที่เฉพาะเร่ืองไวว้่า แผนที่เฉพาะเร่ืองโดย
ส่วนมากจะมีองคป์ระกอบคือ ช่ือแผนที่ ค าอธิบายสัญลกัษณ์ มาตราส่วน ความน่าเช่ือถือ พื้นที่
ของแผนที่ เสน้โครงแผนที่ (Graticules) ขอบระวาง (Borders) สญัลกัษณ์ และช่ือของสถานที่ 

2.5  แนวคดิเกี่ยวกับการใช้จักรยาน 

A.Wilmink (Lowe, 1989) ไดเ้สนอแนวคิดการใชจ้กัรยานเพื่อลดปัญหาจราจรไวใ้นการประชุม 
เมืองจกัรยาน (Velo-City Conference, 1987) ว่ารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้เล็งเห็นว่า การส่งเสริม
ใหใ้ชจ้กัรยานนั้น ไม่เพยีงช่วยท าใหส่ิ้งแวดลอ้มในเขตเมืองดีขึ้น ยงัช่วยขยายภาคการขนส่ง โดย
ไม่ตอ้งขยายพื้นที่ศูนยก์ลางของเมืองเพือ่สร้างถนนหรือที่จอดรถ ซ่ึงเป็นการคุกคามพื้นที่ในเขต
เมืองเก่า และไม่ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากแต่อยา่งใด รัฐบาลใชง้บประมาณเพยีง 10% ของ
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนน มาสร้างทางจกัรยาน และที่จอดจกัรยาน  

ธงชัย พรรณสวสัด์ิ (2540) เสนอการใช้จกัรยานเพื่อแก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองว่า แนวทาง
แกปั้ญหาโดยใชจ้กัรยาน สามารถแกปั้ญหาไดใ้นระดบัหน่ึง คือ 

1.  จกัรยานเป็นรถขนาดเล็ก ใชพ้ื้นที่จราจรนอ้ย สามารถวิง่ไดบ้นถนนทุกสภาพ มีความคล่องตวั
สูง ไม่ตอ้งการที่จอดรถมาก สามารถจอดไดทุ้กที่โดยไม่กีดขวางการจราจร 

2.  เม่ือมีผูห้ันมาใชจ้กัรยานมากขึ้น รถยนตแ์ละรถโดยสารอ่ืนจะมีความจ าเป็นน้อยลง เพราะถูก
ใช้เฉพาะในการเดินทางไกลและตอ้งการความรวดเร็วเท่านั้ น ถนนที่เคยคบัคัง่จะว่างลง 
การจราจรจะไม่ติดขดั 

Clark (Lowe, 1989) กล่าวว่า การเดินทางดว้ยจกัรยาน นอกจากจะช่วยลดมลภาวะ ยงัลดการใช้
เช้ือเพลิง และลดการใชพ้ื้นที่ถนนดว้ย การเดินทางด้วยจกัรยานนั้น ใช่ว่าจะเป็นการแทนที่การ
เดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นเคร่ืองยนต์ทั้งหมด แต่เพื่อใช้แทนที่การเดินทางระยะสั้ น ใน
อเมริกาและเกือบ 3 ใน 4 ของประเทศองักฤษ กวา่คร่ึงหน่ึงของการเดินทางแบบไป-กลบั ซ่ึงเป็น
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร การใชจ้กัรยานเพื่อการเดินทางระยะใกล้ดงักล่าวได้เขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์การลดมลภาวะทางอากาศและการท่องเที่ยวอยา่งไดผ้ล 

2.6  Lifestyle and Design และ  แนวคดิการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 

จี ทอมสนั (Gee Thomson) อธิบายและวเิคราะห์รูปแบบไลฟ์สไตส์และรสนิยมในรูปแบบต่างๆ 
ไวใ้นหนังสือ Mesmerization: The spells that Control Us – Why We Are Losing Our Minds to 
Global Culture โดยอุปมาการสร้างและการยอมรับรูปแบบของไลฟ์สไตส์เปรียบดัง่การถูก “ตอ้ง
มนต”์ (Spell) โดยอธิบายว่า ความลุ่มหลงในรสนิยมและไลฟ์สไตส์ อนัเป็นพฤติกรรมของคน
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ทัว่ไปในยคุสมยัใหม่ แต่แมว้า่จะมีเทคโนโลยทีนัสมยั การส่ือสารที่รวดเร็ว ตรรกะและเหตุผลใน
การคิดวิเคราะห์ แต่ความคิด การเลือกใช้ชีวิต การเลือกซ้ือและบริโภคส่ิงของเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการกลบัถูกบางส่ิงบางอยา่งครอบง าอยูโ่ดยอ านาจที่ลึกลบัและอธิบายหรือหาเหตุผล
ไม่ได้ โดยมีเทคโนโลยีหรือส่ือในยุคสมัยใหม่สนับสนุน หรือเร่งการสะกดที่ว่าน้ีให้มีพลัง
รุนแรงยิง่ขึ้นและกระตุน้ใหม้นัแพร่กระจายออกไปจนมีอิทธิพลครอบง ากลุ่มคนในหมู่มากได ้

จี ทอมสัน อธิบายและถอดรหัสอ านาจของมนต์สะกดที่ควบคุมรสนิยมและไลฟ์สไตส์ โดย
อธิบายว่าส่ิงเหล่านั้นสร้างความหมาย ส่งอิทธิพล แพร่กระจาย และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร โดยแบ่งหัวขอ้ของการถอดรหัสการควบคุมจิตใจเป็น 5 หวัขอ้ คือ หน่ึง คือ
ความหมายของไลฟ์สไตส์ที่มีการยอมรับหรือปฏิเสธคุณค่า (Value) สองคือกลุ่มเป้าหมาย สาม
คือ อารมณ์ปรารถนา (Exploits) ที่ได้รับการตอบสนองจากการมีรูปแบบชีวิตไลฟสไตส์นั้นๆ 
รวมไปถึงความกลวัที่ก่อกระตุน้ใหอ้ยากมีรูปแบบชีวติไลฟสไตส์นั้นๆ อีกดว้ย ส่ีคือค  ามัน่สญัญา 
(promise) หรือภาพลักษณ์ (visual image) ของไลฟ์สไตส์ และห้า ส่ิงตอบแทน (reward) เป็น
รางวลั หรือช่วยสร้างใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงชีวติของคนที่ถูกสะกดอยูใ่นไลฟ์สไตส์นั้น 

Cool Culture: วฒันธรรมแห่งความเท่ ทนัสมยั 

1. Value: “ส่ิงอยูใ่นกระแสนิยม ทนัสมยั แปลกใหม่” 

ยนิยอมและคลอ้ยตามไปกบั รสนิยมที่ล  ้าสมยั, ทนักระแสแฟชัน่, หลงใหลในความแปลก
ใหม่, ขบถ, นิยมความแปลก แตกต่างจากคนอ่ืน, ลทัธิอินด้ี ปัจเจกชน, ตอ้งการการ
ยอมรับ, ประชด เสียดสี, ตกเป็นทาสของส่ิงที่ก  าลงัไดรั้บความนิยม เช่น เทคโนโลย ี
Gadgets, iPod, iPhone 

ปฏิเสธ ความเป็นชนชั้นกลางทัว่ไป, ขนบประเพณี, ความธรรมดาสามญั, พวกใส่สูท 
(พนกังานออฟฟิส), พธีิรีตรอง ความสุภาพ ความจืดชืด, อนุรักษนิ์ยม, การอยูบ่า้น, ชน
ชั้นผูดี้ หรือผูท้ี่ร ่ารวยมากเกินไป 

 2.  Target: คนในสงัคมโลกยคุใหม่ (ในความเป็นจริงคือทุกๆ คน) 

 3.  Exploits: อารมณ์ความรู้สึก: “เป็นคนที่แตกต่าง” 

บริบททางอารมณ์ “ความเท”่ เป็นความสนใจของกลุ่มวยัรุ่น โดยส่วนหน่ึงของพลงัอ านาจ
น้ี คือการไม่ยอมหรือไม่เห็นดว้ยกบัยคุสมยัของตน การไม่ยอมรับอ านาจเก่าๆ โดยส าหรับ
วยัรุ่นแล้ว ส่ิงที่ท  าให้วิตกกังวลคือ ไม่ตอ้งการเป็นคนธรรมดา จืดชืด หรือล้าสมัย โดย
ปกปิดตวัตนและความไม่มัน่ใจของตนภายใตห้นา้กากของการทา้ทาย และท าเป็นไม่ทุกข์
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ร้อนด้วยการประชดประชัน ซ่ึงความกังวลเหล่าน้ีท าให้ตกเป็นเหยื่อของแบรนด์ และ
นกัการตลาดอยา่งง่ายดาย 

บริบททางสังคม – ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้เป็นคนในชนชั้นกระฎุมพี หรือ
คนชนชั้นกลาง ดงันั้นความเท่ หรือความคูลจึงเป็นกลยทุธ์สุดทา้ยของกลุ่มต่อตา้นชนชั้น
กลาง โดยท าให้ตนเองออกห่างจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นคนธรรมดา พนกังานออฟฟิศใส่
สูท และมีชีวติที่จืดชืด  

ความกลวั: “กลายเป็นพวกจืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ขี้แพ”้ 

ความกลวัส่วนตวั กลวัเป็นเหมือนพอ่แม่ของตนเอง, กลวัที่จะแก่ (ส าหรับคนแก่ กลวัที่จะ
ไม่วยัรุ่น), กลวัไม่ไดรั้บการยอมรับในสังคม ตกเทรนด์, กลวัถูกหัวเราะเยาะเยย้, กลวัถูก
ตราหนา้วา่เป็นพวกจืดชืด หรือขาดความมัน่ใจ  

 4.  Seduces with: สญัญา (Promise): “ไดรั้บการยอมรับ, มีความมัน่ใจ, เป็นปัจเจกบุคคล” 

ค ามั่นสัญญา – ค้นพบความหมาย จุดมุ่งหมายในชีวิต, เพิ่มความเป็นปัจเจกบุคคล, 
แตกต่างมีลกัษณะเฉพาะตวั, เท่โดยมีส่วนร่วม (กบัแบรนด์), น าสมยั น าเทรนด์, เป็นกลุ่ม
คนหวักา้วหนา้ยคุใหม่ 

วสิัยทศัน์ในอนาคต – ในขณะที่ผลผลิตกลายเป็นส่ิงที่คลา้ยคลึงกนัทั้งโลก แรงกดดนัท า
ให้เกิดความแตกต่าง ความเท่เร่ิมตน้จากที่ริมขอบแต่กลายมาเป็นส่ิงที่ทรงอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของโลก ความเท่ถกเถียงโตแ้ยง้ระหว่างคุณค่าของมันกบัการเร่ิมตน้ในทางที่ดี 
ดงัเช่น คนกลุ่มน้ีอาจจะมีความเกร้ียวกราดหัวรุนแรง หรือมีแนวคิดล้มลา้งระบบ แต่ใน
ความเป็นจริง พวกเขาเป็นแรงขบัเคล่ือนสนบัสนุนส่ิงใหม่ใหเ้กิดบนโลก 

มนตส์ะกดทางสายตา (Visual spell): “น าสมยั, street style, ความเท่แบบใหม่” 

สัญลักษณ์ (Iconography)  ศิลปินเพลงร๊อค, ขบถ กลุ่มคนใต้ดิน, คลั่งภาพยนตร์หรือ
ดนตรี, เซ็กส์ ยาเสพติด และเพลงร๊อค, วฒันธรรมริมถนนในสังคมเมือง กราฟฟิต้ี, แว่น
กนัแดด ยนีส์ เส้ือยดื 

รูปแบบ (Style/Aesthetic) มีความสร้างสรรค์ในทุกขณะเวลา, วุ่นวาย deconstructed 
กราฟิกที่น าสมัย, ไม่ยดึติดกับธรรมเนียม, แปลก ผิดไปจากความจริง, ประชดเสียดสี, 
การ์ตูนที่มีลกัษณะประหลาด, กระตุน้ความรู้สึกทางเพศ  

 5)  รางวลั (Reward): “แตกต่างจากคนส่วนมาก” 
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ตรวจสอบความเป็นจริง ความเท่ หรือความคูล มีสูตรง่ายๆ คือถา้อยากจะคูลตอ้งท าลาย 
กฎเกณฑ ์ไม่ยนิยอมคลอ้ยตาม และน าสมยัอยูเ่สมอ แต่ถา้ทุกคนท าลายกฎเกณฑแ์ละไม่
ยนิยอมคล้อยตาม มนัก็จะกลายเป็นขบถไปในที่สุด ความเท่เป็นแรงบนัดาลใจจากการ
เป็นเสียงจากริมถนนและความเป็นปัจเจก ตูโ้ชวท์ี่เตม็ไปดว้ยกราฟิกที่ปราศจากโครงสร้าง
เป็นการพยายามสร้างระยะห่างระหวา่งความน่าเบื่อของวฒันธรรมที่เหมือนๆ กนั กบัการ
แข่งขนัทางการตลาด ในความเป็นจริงแลว้การหลงใหลในส่ิงที่น าสมยั ใหม่ล่าสุด สร้าง
รูปแบบสไตส์และแฟชัน่ที่ล้าสมัยมากยิง่ขึ้นด้วย ดังนั้นกลยทุธ์ของการสร้างสไตส์ควร
เป็นส่ิงส าคญัและมีประสิทธิภาพจะเป็นการกระตุน้และเร่งการบริโภค ส่ิงที่คูลประชด
เสียดสี กลายมาเป็นพลังในการขบัเคล่ือนระบบทุนนิยมของโลก, ความเช่ือที่แต่เดิมเคย
อยากจะลม้ลา้ง 

แนวคดิการท่องเทีย่วสมัยใหม่ 
ส าหรับแนวคิดการท่องเที่ยวสมยัใหม่นั้น ประกอบไปดว้ย 
 1. ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของการท่องเที่ยว 
 2. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 3. แนวคิดการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

 ความหมายและลกัษณะทั่วไปของการท่องเที่ยว 
องคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้ห้นิยามของการ ท่องเที่ยวไวใ้นการประชุมว่าดว้ยการเดินทางและ 
การท่องเที่ยวระหว่าประเทศ ณ กรุงโรมประเทศ อิตาลีว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางที่มี
เงื่อนไข 3 ประการคือ 

 1.  เป็นการเดินทางที่ไม่ไดถู้กบงัคบัหรือเพือ่สินจา้ง 
2.  เป็นการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยูเ่ป็นการชัว่คราว และตอ้งเดินทางกลบั    

ที่อยูห่รือภูมิล าเนาเดิม 
3.  มีความมุ่งหมายในการเดินทาง ไม่ใช่เพือ่ประกอบอาชีพ หรือไปอยูป่ระจ า 

Douglas Foster ไดก้ล่าวถึงการทอ่งเที่ยวในแง่ของความมุ่งหมายในการเดินทางของนกัทอ่งเที่ยว 
ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท คือ 

 1.  การท่องเที่ยวเพือ่พกัผอ่นในวนัหยดุ (Holiday-mass popular individual) 
 2.  การท่องเที่ยวเพือ่วฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางเพือ่ 

เรียนรู้วฒันธรรมของสงัคมต่างๆ เช่น การศึกษาความเป็นอยู ่ชมศิลปะ ดนตรี การ 
นมสัการศูนยก์ลางศาสนา 
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 3.  การท่องเที่ยวเพือ่การศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพือ่การท าวจิยั การศึกษา 
สอนหนงัสือ ฝึกอบรม หรือการดูงาน ซ่ึงจะตอ้งพ  านกัอยูใ่นสถานที่นั้นเป็นเวลานาน 

 4.  การท่องเที่ยวเพือ่การกีฬาและบนัเทิง (Sport and Recreation) คือ การเดินทางไปชม
หรือร่วมการแข่งขนักีฬา หรือนนัทนาการต่างๆ 

 5.  การท่องเที่ยวเพือ่ประวติัศาสตร์และความสนใจพเิศษ (Historical and Special 
Interests) 

 6.  การท่องเที่ยวเพือ่งานอดิเรก (Hobbies) 
 7.  การท่องเที่ยวเพือ่เยีย่มญาติมิตร (Visiting Friends and Relative) 
 8.  การท่องเที่ยวเพือ่ธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางของนกัธุรกิจ ที่จดัเวลาบางส่วน

ของการเดินทางหลงัจากท าธุรกิจเสร็จส้ินแลว้ ใชเ้วลาในการท่องเที่ยวก่อนเดินทาง
กลบั 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่า หมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นการจากที่อยูอ่าศยัปกติไปยงัที่อ่ืนชัว่คราวเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัร
ใจ และเป็นการเดินทางเพือ่วตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพือ่ประกอบอาชีพหรือเพื่อหารายได ้
ปัจจยัที่มีผลผลกัดนัให้ประชาชนมีการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวกันมากขึ้นได้แก่การเกษียณก่อน
ก าหนดเวลา การมีชีวติที่ยนืยาวมากขึ้น การมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ความสะดวกดา้นการคมนาคม การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภค ขนาดครอบครัวที่เล็กลง และนโยบายของรัฐที่
สนับสนุนการท่องเที่ยว นอกจากน้ี ฉลองศรี ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของธุรกิจท่องเที่ยวเอาไวว้่า 
การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจบริการประเภทหน่ึงที่มีคุณลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงสามารถแยกลกัษณะเด่น 
ออกเป็น 4 ประการ 
 1.  เป็นการให้บริการแบบใกล้ชิด ตวัต่อตวั สามารถทราบความพึงพอใจของลูกคา้ได ้

ทนัที การควบคุมคุณภาพของการบริการให้คงที่ท  าได้ยาก  เพราะมีเร่ืองของอารมณ์
และทศันคติของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 2.  เป็นการบริการที่ตอ้งมีการวางแผน และเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลานาน การเพิ่ม
บริการที่เร่งด่วนเฉพาะหนา้ท าไดน้อ้ยและท าไดย้าก 

 3.  นกัท่องเที่ยวใชเ้วลาในการรับบริการสั้นมาก การพฒันาบริการจึงตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะรูปแบบ ความรวดเร็ว ประสิทธิภาพของการบริการ และบุคคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

 4.  เป็นธุรกิจบริการที่ตอ้งใชแ้รงงานคนในการใหบ้ริการ 
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Erik Cohen เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีผลมา
จากการที่คนเราเปล่ียนแปลงทศันคติของตวัเอง กล่าวคือ มีการเปิดใจกวา้งในการที่จะไดรู้้เห็น
และยอมรับส่ิงต่างๆ ที่ไม่มีอยูใ่นบา้นเมืองของตน เพราะตราบใดก็ตามที่คนในสงัคมหน่ึงละเลย
หรือไม่สนใจสงัคมหรือวฒันธรรมของสงัคมอ่ืนก็เท่ากบัตวัเขาอยูใ่นโลกแคบๆ 

ส าหรับคนที่เปิดใจกวา้งแล้วจะยิ่งดีอย่างยิ่งที่จะเปล่ียนทศันคติและไม่ยึดติดกับส่ิงแวดล้อม
ภายในสังคมของตนเท่านั้น และยงัมีความสามารถที่จะปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 
ได ้บุคคลเหล่าน้ีมีความสนใจในส่ิงต่างๆ เช่น ธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมซ่ึง
แตกต่างไปจากที่เป็นอยูใ่นบา้นเมืองของตน 

Cohen เช่ือว่า การท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได ้
จะตอ้งมีเง่ือนไขอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ เม่ือบุคคล (นักท่องเที่ยว) ผูน้ั้นพฒันาแนวความคิดหรือความ
สนใจของตนให้นอกเหนือไปจากสังคมตน เม่ือมีโอกาสติดต่อกบัสงัคมอ่ืน และมีความรู้สึกช่ืน
ชมกับส่ิงแปลกใหม่ของสังคมอ่ืน กล่าวอีกอยา่งหน่ึง คือ ตอ้งมีความตื่นตัวในโลกภายนอก
เพิม่ขึ้น 

ความรู้สึกต่ืนตวัในโลกภายนอกเป็นส่ิงที่น าไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึ้นหรือการยา้ย
ถ่ินที่อยู่ใหม่ อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าส่ิงแปลกใหม่ของสังคมอ่ืนจะเป็นตัวดึงดูดส าคัญในการ
ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว แต่ถา้ส่ิงเหล่านั้นอยูใ่นระดบัที่ “มากเกินไป” ถึงขนาดที่ยอมรับ
ไม่ได้ เช่น  เกินความสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับท้องถ่ินได้ ก็อาจท าให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวยงัทอ้งถ่ินนั้นลดลงได ้เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการ มีบางส่ิงบางอยา่งที่
ตัวเองคุ ้นเคยส าหรับตนเองบ้าง  โดยเฉพาะส่ิงที่ท  าให้นึกถึงบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหาร 
หนงัสือพมิพ ์หรือนกัท่องเที่ยวชาติเดียวกนั 

David A. Fennell (1999) ได้ให้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวไวใ้นฐานะที่เป็นระบบที่มี
ความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กัน ซ่ึงประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวและการบริการที่เก่ียวขอ้งซ่ึงถูก
จดัแบ่งและใชป้ระโยชน์ เช่น เคร่ืองอ านวยความสะดวก ส่ิงดึงดูดใจ การขนส่ง และการอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ความเคล่ือนไหวของระบบนั้ นๆ ซ่ึง
กิจกรรมการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ ถูกจัดให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ ยวและ
ส่วนประกอบต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองสมัพนัธก์บัพื้นที่ดงักล่าวในหลายดา้นดว้ยกนั 

เราถือว่าการท่องเที่ ยวในช่วงหลังน้ี มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึง  เรียกว่า 
อุตสาหกรรมการบริการ (Service industry) อันเป็นผลพวงจากการขยายตวัของอุดมการณ์ทุน
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นิยมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจดัเป็นอุตสาหกรรมบริการ เพราะมีลกัษณะของกระบวนการ
ผลิตเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมทัว่ไป คือ 
  1. โรงงาน ไดแ้ก่ อาณาบริเวณที่นกัท่องเที่ยวเดินทางมาเยอืน เป็นบริเวณที่เขา้ถึงไดไ้ม่ยาก 

มีสถานที่พกัและบริการที่สะดวกสบายพอสมควรส าหรับการพกัอยูช่ัว่คราว 
 2.  วตัถุดิบ ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชกัจูงใหน้กัท่องเที่ยวสนใจมากขึ้น 
 3.  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ตลอดจนส่ิงอ านวย

ความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น ที่พกั ร้านอาหาร สถานพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 
 4.  การใชแ้รงงานเพือ่สร้างสาธารณูปโภค การผลิตสินคา้และบริการ 
 5.  ผลิตผล ได้แก่ บริการของธุรกิจที่ประกอบกันเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น

โรงแรม ภตัตาคาร บริษทัน าเที่ยว เป็นตน้ 
 6.  การส่งเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ผลิตผลเป็นที่รู้จกัแพร่หลาย และ

รณรงคใ์หเ้กิดความตอ้งการซ้ือผลิตผลเหล่าน้ีจากทั้งภายในและต่างประเทศ 

กิติพร ใจบุญ แสดงความคิดเห็นไวว้่า ดว้ยเหตุที่ทุนนิยมเป็นระบบที่กระตุน้ให้คนในสังคมมี
ความรู้สึกที่อยากจะบริโภคสินคา้ทุกชนิด  และรูปแบบการบริโภคที่ส าคญัประการหน่ึงของ
ระบบทุนนิยมก็คือ การท่องเที่ยว ดังที่หนังสือ Tourism Today (1989) ได้ให้นิยามความหมาย
ของการท่องเที่ยวสมยัใหม่ไวว้า่ 

“Tourism is the temporary movement of people to destinations outside their normal place of 
work and residence, the activities undertaken during their stay inthose destinations, and the 
facilities to cater to their needs” 

จากค านิยามดงักล่าว เราอาจสรุปยอ่เหลือเพียง 3 ค าที่ถือวา่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวสมยัใหม่ 
ค าทั้ง 3 ค าน้ีไม่ไดจ้  ากดัความหมายเพยีงแค่ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวเท่านั้น หากยงัเป็นส่ิง
ที่สะทอ้นกลบัไปนิยามตวัของนักท่องเที่ยวเองดว้ย และกลบัมาเป็นขอบเขตจ ากดัรสนิยมในการ
บริโภคของนักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นส่ิงที่นักท่องเที่ยวทัว่ไปเป็นผูก้  าหนดนิยามความหมายเหล่าน้ี
ขึ้นมา ค าทั้ง 3 ค าน้ี ไดแ้ก่ exotic, facilities และ experience หรือ souvenir 

ค าแรกน้ี ถา้จะแปลเป็นภาษาไทยก็ไดแ้ก่ค  าว่า “แปลก” หรือ “ไม่คุน้เคย” ดงันั้นความหมายของ 
exotic ในแง่น้ี จึงสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนคติการใชพ้ื้นที่ (space) นั่นก็คือ การออกไปจากสถานที่
ที่คุน้เคยหรือเคยชิน นอกจากน้ี exotic ยงัสัมพนัธ์กับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อีกด้วย เราจะ
พบวา่ ยิง่ถา้ไดเ้ดินทางมากเท่าใด ความรู้ก็จะยิง่เพิม่พนูมากขึ้นเท่านั้น และถา้การเดินทางของเรา
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ยิง่แปลกใหม่เท่าใด การเดินทางนั้นๆ ก็จะยิง่มีความหมายมากขึ้นดว้ย แต่การเดินทางที่วา่น้ี ไม่ว่า
จะตื่นตาตื่นใจมากเพียงใด ก็ยงัตอ้งอยูใ่นขอบเขตของค าว่า “ความปลอดภยัและสะดวกสบาย” 
ซ่ึงเป็นส่ิงที่จะกล่าวถึงเป็นประการต่อไปในเร่ือง facilities แมว้า่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไกล
บา้นเพียงใด และตอ้งการความแปลกใหม่มากมายเท่าใด แต่นักท่องเที่ยวก็ยงัคงตอ้งการความ
สะดวกสบายที่เหมือนหรือมากยิง่กวา่ความเป็นอยูใ่นบา้นของตน ดงันั้นความสะดวกสบายและ
การบริการ จึงเป็นส่ิงที่ขาดไม่ไดใ้นหลายๆ แหล่งท่องเที่ยว และที่ส าคญัก็คือเร่ืองของการรักษา
ความปลอดภยั ดงัเช่น ในประเทศไทยก็ตอ้งมีต  ารวจท่องเที่ยวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ ททท. คอย
รับผดิชอบใหค้วามสะดวกปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยว 

ส่วนค าที่ 3 นั้นคือ experience อันหมายถึงประสบการณ์ที่ว่าน้ีย่อมตอ้งผูกพนักับความแปลก
ใหม่ที่ก ล่าวข้างต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ เราเปรียบความแปลกใหม่ว่าเท่ ากับความ รู้
ประสบการณ์เหล่าน้ีนอกจากจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่กระท าในระหว่างการท่องเที่ยวแลว้ ยงั
สามารถถ่ายทอดออกทางรูปธรรม อนัไดแ้ก่ ของที่ระลึกจากการไปท่องเที่ยวไดอี้กดว้ย และของ
ที่ระลึกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะไดแ้ก่ “ภาพถ่าย” ที่เป็นส่ิงที่บรรดานักท่องเที่ยวแทบทุกคน
มกัจะขาดไม่ได ้นอกเหนือไปจากรูปถ่ายแลว้ ส่ิงของเล็กๆ น้อยๆ ที่วางขายตามแหล่งท่องเที่ยว 
ก็เป็นส่ิงที่นกัท่องเที่ยวน าพากลบัมาสะสมเป็นที่ระลึก หรือเอาไปฝากและอวดประสบการณ์ของ
การไปท่องเที่ยวของตนได ้“ของที่ระลึก” เหล่าน้ี จึงจ าเป็นที่จะตอ้งแสดงคุณสมบตัิบางประการ
ที่น่าจะแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆ ไป ดงัน้ี 
 1.  ของที่ระลึกนั้นจะตอ้งถูกผลิตขึ้นมาอยา่งมีคุณค่า (workmanship) เช่น มีความละเอียด 

ประณีต ซ่ึงส่วนมากจะต้องเป็นส่ิงของที่ท  าขึ้ นด้วยมือ (handmade) ความละเอียด
ประณีตจึงเป็นส่ิงส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นการลอกเลียนของเก่า ซ่ึงจะต้อง
กระท าอยา่งแนบเนียนที่สุด 

 2.  ของที่ระลึกนั้นจะเป็นที่นิยมมากยิง่ขึ้น หากมีกล่ินอายของการผลิตจากมือของผูท้ี่อยูใ่น
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงสินคา้พื้นเมืองต่างๆ ที่มกัใหค้นที่ผลิตเขา้มานั่ง
ประดิษฐใ์หดู้กนัสดๆ หรือบางคร้ังที่นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเลือกซ้ือจากมือของคนพื้นเมือง
เองแทนที่จะซ้ือจากร้านขายของที่ระลึกในเมือง ทั้ งที่สะดวกกว่า นั่นเป็นเพราะ
นกัท่องเที่ยวตอ้งการบริโภคคุณค่าของของแทท้ี่ถูกผลิตขึ้นมาเด๋ียวนั้นนัน่เอง 

 3. รูปแบบที่เป็นที่นิยมของของที่ระลึกนั้น มกัมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  -  เป็นของที่มาจากธรรมชาติ (a trend towards naturalism) เช่น เขาสัตว  ์กระดูกสัตว ์

งาชา้ง หรือสตัวส์ตา๊ฟ เป็นตน้ 
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  -  ต้องเป็นของที่ มี รูปร่างแปลกประหลาด (a trend towards grotesqueness) นั่นคือ 
จะตอ้งบิดเบี้ยวผิดธรรมดา เช่น ตุ๊กตาป้องกนัภูตผีปิศาจของชนเผ่าต่างๆ หรือ หมอ้ 
ไห ภาชนะที่มีรูปทรงแปลกๆ เป็นตน้ 

  -  ถึงแมจ้ะเป็นของที่เลียนแบบของเดิมที่มีอยูแ่ลว้ก็ตาม แต่ของที่ระลึกที่ท  าขึ้นใหม่นั้น 
จะตอ้งมีขนาดผดิแผกไปจากธรรมดา นั่นคือ ไม่ใหญ่ขึ้นก็เล็กลงตามความตอ้งการ
ของนกัท่องเที่ยว เช่น รูปป้ันต่างๆ 

 4.  ถึงแม้จะเป็นงานผลิตแบบ handmade แต่ก็ตอ้งมีการรับประกันว่าเป็นงาน handmade 
จริงๆ ดงัที่เป็นที่สังเกตว่า ของที่ระลึกต่างๆ ที่มีตรา “original” หรือ hand-made ติดอยู ่
มักจะขายดีกว่าที่ไม่มีตราติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นของที่มีการผลิตซ ้ าๆ กันเป็น
จ านวนมากหรือพวกวตัถุโบราณ (antique) ก็ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญรับรองว่าเป็นของเก่าแก่
แทจ้ริง 

ดงัที่กล่าวไปแลว้ว่า ค าทั้ง 3 ค าน้ี มิไดมี้ความหมายแค่นิยามของการท่องเที่ยวสมยัใหม่หรือเป็น
ส่ิงที่นักท่องเที่ยวต้องการจะเสพเท่านั้ น หากยงัเป็นส่ิงที่บ่งบอกความหมายเฉพาะตัวของ
นกัท่องเที่ยวไดอี้กดว้ย ความหมายเฉพาะตวัที่วา่น้ี ไดแ้ก่ สถานะทางการเงิน และรสนิยมส่วนตวั
ของนักท่องเที่ยว ยกตวัอยา่งเช่น นกัท่องเที่ยวที่มีเงินพอจะซ้ือความสะดวกสบายไดแ้ละไม่นิยม
การผจญภยัเท่าใดนัก มกัเลือกไปท่องเที่ยวกบักรุ๊ปทวัร์ ที่ปัจจุบนัสามารถไปยงัแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ไดท้ัว่โลก ในขณะที่ผูท้ี่ตอ้งการผจญภยั อาจเลือกไปในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อน 
หรือเป็นสถานที่ที่ทา้ทายความสามารถของตน เช่น การเลือกไปปีนยอดเขาที่ส าคญัต่างๆ ของ
โลก การเลือกไปที่สถานที่ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ดว้ยวธีิการต่างๆ เหล่าน้ี เป็นตวับ่งบอกถึง
รสนิยมเฉพาะตวัของนักท่องเที่ยว และยงัเป็นการจดัล าดบัชั้นทางสงัคม ที่นกัท่องเที่ยวสามารถ
เลือกก าหนดความหมายใหก้บัตนเองอีกดว้ย 

นอกจากน้ีการท่องเที่ยวในยคุทุนนิยม แมจ้ะมีบางอยา่งคล้ายคลึงกบัการท่องเที่ยวในอดีต คือ 
การบริโภคความหมายอันเกิดจากการได้ไปท่องเที่ยวก็ตาม แต่ก็มีนัยยะที่ ต่างไปจากการ
ท่องเที่ยวในอดีตเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ มีความสัมพนัธ์อย่างลึกซ้ึงกับกระบวนการบริโภค
เชิงสัญญะ  (The Consumption of the Sign) อันเป็นลักษณะพื้นฐานของสังคมบริโภคนิยม
กล่าวคือ การบริโภคในยุคปัจจุบนันั้น อุดมการณ์เร่ืองประโยชน์ใชส้อย (utility) ได้ถูกท าให้
หมดบทบาทลงอยา่งส้ินเชิงบนกระบวนการสร้างคุณค่าและความหมายของวตัถุที่ถูกสร้างขึ้นมา
ในสังคม ภายใต้ตรรกะที่มุ่งเน้นและแสวงหาความแตกต่าง (differentiation) อันเป็นเงื่อนไข
ส าคญัที่ท  าใหม้นุษยก์า้วเขา้สู่การบริโภคเชิงสญัญะ 
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แนวคดิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เกิดจากการตอ้งการสร้างความสมดุลระหวา่งการ 
พฒันากับการอนุรักษ์ และการสร้างเสริมระบอบประชาธิปไตยที่มาจากรากหญา้ให้มากที่สุด 
ประกอบกับกระแสการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล  เม่ือวันที่  14 มิ ถุนายน  2535 มี ส่วนผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาลกบัภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้งในการจดัตั้งระบบและกระบวนการประสานการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืตั้งแต่ในระดบัการตดัสินใจและการระบุแนวทางปฏิบติัที่จ  าเป็น 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ไดใ้ห้นิยามการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า 
เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเที่ยวที่มุ่งใหเ้กิดการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว โดยเสนอกรอบในการอธิบาย
ระบบการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองคป์ระกอบ
หลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการการท่องเที่ยว (Tourism 
Service) และตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market) ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กัน 
โดยมีส่ิงแวดล้อมของระบบอันได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม 
โครงสร้างพื้นฐานกายภาพ สภาพเศรษฐกิจและการลงทุนองคก์รและความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชน สภาพสงัคมและวฒันธรรม และกฎหมาย 

สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไดใ้ห้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไวว้่า การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่มีวตัถุประสงคข์องการเดินทางเขา้ไปในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อท าความ
เขา้ใจกบัธรรมชาติ วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่แห่งนั้น การเขา้ไปใน
พื้นที่ตอ้งระมัดระวงัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต้อง
สอดคลอ้งต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

World Wildlife Fund (WWF) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ปกป้องพื้นที่ต่างๆ ทางธรรมชาติ และเป็นวิถีทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจดว้ยการอนุรักษท์รัพยากรเหล่าน้ี ดงันั้น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษจึ์งเป็นการท่องเที่ยวที่
มุ่งการศึกษาเป็นหลกั เป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการท างานของสภาพแวดลอ้มว่ามี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันอยา่งไร ซ่ึงเป็นฐานของวิถีชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละพื้นที่ และเม่ือ
มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดล้อมนั้นๆ สภาพแวดล้อมจึงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ตลอดจนการเมืองในทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่นกนั  
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ยศ สนัตสมบตัิ และคณะใหนิ้ยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวา่เป็นการรวมตวักนัของ
องค์กรประชาชนในระดับชุมชน และ/หรือในระดับเครือข่ายภายในระบบนิเวศชุดหน่ึง เพื่อ
แสวงหาทางเลือกในการพฒันาตนเอง รวมทั้งการจดัการและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติแวดลอ้ม
ส าหรับการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรมบนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเน้นหลกัการทาง
ศีลธรรมและความมัน่คงในการยงัชีพของชุมชน และความสมดุลของสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ
เป็นส าคญั 

นอกจากมุมมองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแนวทางการอนุรักษแ์ลว้ ยงัมีผูก้ล่าวถึงการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ในแนวทางการด าเนินธุรกิจไวด้ว้ย 

Wight กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลายเป็นกระแสส าหรับการขายผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดย
ผูผ้ลิตไดตี้ตราสินคา้วา่เป็นสินคา้เพือ่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาก็คือผูบ้ริโภคนั้นไม่ทราบ
ว่าตนได้รับสินคา้ชนิดใดไปและไม่รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดลอ้มหรือแม้แต่ไม่รู้ว่าสินคา้
ดงักล่าวนั้นต่างไปจากสินคา้อ่ืนๆ อยา่งไร แสดงใหเ้ห็นวา่สินคา้ใดที่บ่งช้ีดว้ยค  าวา่ “eco” จะเพิ่ม
ความน่าสนใจและสร้างจุดขายใหมี้มากขึ้น  

ส่วน  Wheeler B.มองว่าการท่องเที่ยวทุกประเภทรวมทั้ งการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศได้รวมเอา
ส่วนประกอบของการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของบริษทัน าเที่ยวต่างๆ ทั้งในการหาผลก าไร
ระยะสั้ น  การเรียกลูกค้า (นักท่องเที่ยว) รวมถึงชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวก็แสวงหา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากนกัท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการแสดงภาพที่
ผดิๆ ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Wheeler ยงักล่าวอีกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก าลงัถูกท าให้เป็น
จุดขายโดยกลุ่มผลประโยชน์ 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มหน่ึงเรียกว่า “Distressingly Naive” ซ่ึงเห็นแต่
ข้อดีของการท่องเที่ยวแนวน้ีจนมองข้ามธรรมชาติของการท่องเที่ยวที่ มีไวเ้พื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ไปส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเรียกว่า “Disturbingly Devious” ซ่ึงมองเห็นเพียงแต่นัยยะทาง
การคา้และการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเท่านั้น 

แนวคดิการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ชาญวิทย ์เกษตรศิริ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมไวว้่า เป็นวิธีการศึกษา
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพฒันาดา้น
ภูมิปัญญา สร้างสรรค ์เคารพต่อส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ศกัด์ิศรีและวิถีชีวิตผูค้นหรือสามารถ
กล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า การท่องเที่ยวทางวฒันธรรม คือ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผูอ่ื้นและ
ยอ้นกลบัมามองตนเอง อยา่งเขา้ใจความเก่ียวพนัของส่ิงต่างๆ ในโลกที่มีความเก่ียวโยงพึ่งพา ไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้
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พลอยศรี โปราณานนท ์(2539: 94) ไดก้ล่าวถึงการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมเอาไวว้า่เป็นการท าให้
นักท่องเที่ยวได้มองเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและมิติทางวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น 

World Tourism Organization ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมเอาไวว้่า เป็น
การเคล่ือนไหวของผูค้นที่เกิดขึ้นจากปัจจยักระตุน้ทางดา้นวฒันธรรม เช่น การเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อช่ืนชมกบังานศิลปวฒันธรรม ประเพณี เทศกาล การเขา้
เยีย่มชมอนุสรณ์สถาน การเดินทางเพือ่ศึกษาขนบธรรมเนียมความเช่ือที่สืบทอดกนัมาของชุมชน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนความเช่ือทางศาสนา 

The European Association for Tourism and Leisure Education หรือ  ATLAS ได้ก ล่ าวถึงการ
ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมเอาไวว้่า เป็นการเดินทางของผูค้นไปสู่ส่ิงดึงดูดใจทางวฒันธรรม ซ่ึง
ไม่ใช่ส่ิงที่ตนเองมีหรือพบเห็นในชีวติประจ าวนั เป็นการแสวงหาความรู้และคน้หาประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง หรืออีกนัยหน่ึงเป็นการให้ค  าจ  ากัดความเฉพาะ 
(Technical Definition) เอาไวว้า่ การท่องเที่ยวทางวฒันธรรมเป็นการเดินทางของผูค้นเขา้ไปสู่ส่ิง
ดึงดูดใจเฉพาะอยา่งทางวฒันธรรม เช่น ศิลปะ ประเพณี การแสดงการละเล่น ที่มีอยูภ่ายนอก
ชุมชนของตน 

The European Centre for Traditional and Regional Cultures ห รื อ  ECTARC ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
องคป์ระกอบที่เป็นส่ิงดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 

1.  โบราณคดี และพพิธิภณัฑส์ถานต่างๆ 
2.  สถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้าง ผงัเมือง รวมถึงซากปรักหกัพงัของส่ิงปลูกสร้างในอดีต 
3.  ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ 
4.  ความน่าสนใจในเร่ืองของดนตรี ไม่ว่าจะเป็นในรูปของดนตรีคลาสสิค ดนตรีพื้นบา้น   

หรือ ดนตรีร่วมสมยั 
  5.  การแสดง ละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 
  6.  ภาษาและวรรณกรรม 
  7.  ประเพณีและความเช่ือที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
  8.  วฒันธรรมเก่าแก่โบราณ วฒันธรรมพื้นบา้น หรือวฒันธรรมยอ่ย 

Suger กล่าวถึง ส่วนประกอบทางวฒันธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในเชิงของการ
ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ประกอบไปดว้ย เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ งานหัตถกรรม กิจกรรม
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ทางประเพณี ภาษา อาหาร ศิลปะ ดนตรี ศาสนาสถาปัตยกรรม การศึกษา ลกัษณะการแต่งกาย 
เทคโนโลยขีองชุมชนทอ้งถ่ิน และกิจกรรมยามวา่ง   

 

2.7  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจยัเร่ือง กระประเมินผลการด าเนินโครงการจกัรยานวนัอาทิตยเ์ชียงใหม่ โดย พนัต ารวจโทอนุ 
เนินหาด (2543) พบวา่ ตามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีต่อ
การด าเนินโครงการจกัรยานวนัอาทิตยน์ั้น มีประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการสูงและประชาชน
ส่วนใหญ่ทราบวา่มีโครงการน้ีอยู ่นอกจากน้ียงัพบว่าปัญหาและอุปสรรคของชาวเชียงใหม่ต่อการใช้
จกัรยานในชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผูข้ ับขี่
ยานพาหนะอ่ืน ปัญหามลภาวะบนท้องถนน การไม่มีทางจกัรยานอย่างทั่วถึง ความแออัดของ
การจราจร และความไม่รู้สึกปลอดภยัของผูข้บัขี่จกัรยาน อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงวตัถุประสงค์
ขอ้หน่ึงของชมรม คือเพื่อให้คนเชียงใหม่เห็นคุณค่าของการใชร้ถจกัรยานและหันมาใชจ้กัรยานใน
การเดินทางมากขึ้นเพื่อลดปัญหาจราจรและปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากการจราจรนั้น ยงัไม่บรรลุผล
อยา่งแทจ้ริง 

งานวจิยัเร่ือง การรับรู้และความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มของเมืองเชียงใหม่ การส ารวจระยะตน้
แผน 6 โดยชูศกัด์ิ วิทยาภคั (2536) พบวา่ ปัญหาที่ไดรั้บการกล่าวถึงและถือว่ารุนแรงที่สุด คือปัญหา
การจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงปัญหาน้ีได้ทวีความรุนแรงขึ้ นเป็นล าดับทั้ งน้ี เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจ อสังหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในภาค
บริการ ท าให้คนเชียงใหม่มีก าลงัซ้ือสูงขึ้น สินคา้หลกัคือยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนตส่์วนบุคคล
และจกัรยานยนต์ ลักษณะการเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วของจ านวนยานยนตบ์นทอ้งถนน ก่อให้เกิดการ
รับรู้ต่อปัญหาจราจรในเมืองเชียงใหม่อยา่งกวา้งขวาง ความตระหนักต่อปัญหาก็มีสูงเช่นกนั เห็นได้
จากการปรับเปล่ียนเส้นทางเดินรถในเขตตวัเมืองเชียงใหม่ มีปรากฏการณ์ใหม่ เช่น การรายงานสภาพ
การจราจรในเขตเมือง ทางสถานีวทิยใุนชัว่โมงเร่งด่วน ซ่ึงเม่ือท าการวจิยัเร่ืองดงักล่าวปรากฏการณ์น้ี
ยงัเป็นเหตุที่ไม่ได้คาดคิดว่า จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้ งๆที่ชาวเชียงใหม่
ส่วนมาก ต่างก็ตระหนกักนัเป็นอยา่งดีว่าไม่อยากให้เชียงใหม่ มีลกัษณะเหมือนอยา่งที่กรุงเทพเผชิญ
อยู ่

Jacqueline Gommel (1995) ได้ท  าการวิจยัเร่ืองระบบการช้ีน าทาง บทสรุปของข้อมูลส าหรับการ
สร้างสรรคใ์นการออกแบบภายในระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั Northern lllionis การอภิปรายผล
จากงานวิจยัในเร่ือง “การช้ีน าทาง” พบว่า การช้ีน าทางไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการที่ซับซ้อน
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เท่านั้น แต่ประเด็นปัญหาในการออกแบบนั้นตอ้งรวมองค์ความรู้หลากหลายนักออกแบบจะตอ้ง
สามารถส่ือสารขอ้มูลในหลายรูปแบบไปจนถึงความแตกต่างของผูใ้ช ้องคป์ระกอบของระบบการ
ช้ีน าทางที่ประสบผลส าเร็จนั้นคือ 1. ที่วา่งที่สามารถแยกแยะภาพไดช้ดัเจน 2. จุดของการอา้งอิง        

3. การสร้างโครงร่างที่ง่ายต่อความเขา้ใจและจดจ า 4. เคร่ืองหมายที่เป็นที่จดจ า 5. กลุ่มคนซ่ึงไดรั้บ
การฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี ในการใหค้วามรู้  

เม่ือน าผลวจิยัทั้งสามช้ินมาเป็นตวัอยา่งสาหรับการวเิคราะห์และการออกแบบเวบ็ไซดชุ์มชนออนไลน์
เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ แมก้ลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาของงานวิจยั จะ
แตกต่างกนั แต่จากการสรุปผลขอ้มูล ท าใหท้ราบถึง องคป์ระกอบที่ส าคญัที่ ที่ท  าให ้ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ อันได้แก่ ความตอ้งการ เว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย มีเน้ือหาที่
หลากหลายและทนัสมยั มีการออกแบบที่ไม่ซบัซอ้น ใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสม ออกแบบใหใ้ชง้านได้
ในทุกระบบ ร่วมถึงการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก่อนการออกแบบ เพื่อที่จะตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ขึ้น 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 

ในการด าเนินการศึกษาเร่ืองการออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อใหข้อ้มูลและเส้นทางจกัรยาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่มีขั้นตอนในการศึกษาและดาเนินการดงัน้ี 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
3.2 วเิคราะห์ขอ้มูล 
3.3 ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
3.4 การทดสอบเวบ็ไซต ์
3.5 ประมวลผลการทดสอบวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
3.6จดัท าและน าเสนอรายงาน 

3.1  ศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

 3.1.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบสารสนเทศ การออกแบบเวบ็ไซต์ แนวคิดเร่ืองชุมชน 
เสมือน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ แนวคิดเก่ียวกบั
เวบ็ไซตแ์ละการออกแบบเวบ็ไซต ์เทคโนโลยีในการน าเสนอ อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีใช้
ในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

 3.1.2  ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ทราบขอ้มูลทัว่ไป
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ ขอ้มูลพฤติกรรมในการป่ันจกัรยาน 

 3.1.3  สร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 
1 เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (Screening Question) คือขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 5 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชจ้กัรยาน 4 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นการออกแบบหนา้เวบ็เพจ 3 ขอ้ 

เม่ือสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ท าการเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเรียบร้อยของขอ้มูลอีกคร้ัง ก่อนน าไปเก็บขอ้มูล การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ
การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยให้ความสนใจกบักลุ่มท่ีเลือกใช้
จกัรยาน แบ่งตามช่วงอายุ จ  านวน 50 คน ได้แก่ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย , นักศึกษา
มหาวทิยาลยั, กลุ่มวยัท างานตอนตน้ และกลุ่มวยัท างานอายตุัง่แต่ 35 ข้ึนไป 

3.1.4  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาสรุปผลโดยหาค่าร้อยละ ความถ่ี แปลงออกมาเป็นกราฟ และ 
วเิคราะห์ออกมาเป็นเน้ือหาเชิงพรรณนา 

3.2  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อสรุปลกัษณะโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเวบ็ไซต์ชุมชน
ออนไลน์ และการออกแบบโครงสร้างสารสนเทศของเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการขอ้มูลเส้นทางในการป่ัน
จกัรยาน เพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูลและสร้างแรงจูงใจให้กบัผูใ้ช้บริการ มีแนวทางใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 3.2.1  ท าการวิเคราะห์เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ ท่ีได้รับความนิยมจ านวน 3 เว็บไซต์ และเว็บ 
ไซน์ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัจกัรยานจ านวน 3 เวบ็ไซต ์คดัเลือกจากเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยม
จากกลุ่มเป้าหมาย น ามาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ การ
ออกแบบโครงสร้างสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ social media tools สรุปถึงขอ้ดี ขอ้เสีย 
รูปแบบการออกแบบ เทคโนโลยีท่ีใช้ น าเสนอด้วยขอ้มูลเชิงพรรณนาประกอบตาราง
วเิคราะห์เวบ็ไซต ์

 3.2.2  น าเอาขอ้มูลจากทั้งสองส่วนคือ ส่วนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย 
และผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ท่ีไดรั้บความนิยม มาประมวลผลขอ้มูลท่ีได้ ประกอบกบั
ขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฏี สร้างเป็นแนวทางในการออกแบบเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์
เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ศึกษำข้อมูล 
- ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ขอ้มูลพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 
- ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยม 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

- สรุปเกณฑใ์นการออกเวบ็ไซตท่ี์ตรงตามพฤติกรรม และ ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม  
และ ผลการศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างของเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยม 

กำรออกแบบและพฒันำ 
- ออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site Structure)  
- ฟังกช์นัการท างาน (Function)  
- โครงสร้างขอ้มูล (Data Structure) 
- หนา้ตาเวบ็เพจ็ (Interface Design) 

กำรทดสอบและประเมนิผล 
- ประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง 
- สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
- สรุปผลขอ้มูลท่ีได ้

ผลสรุปกำรวจิยั 

จดัท ำและน ำเนอรำยงำน 

3.3  ออกแบบและพฒันำเวบ็ไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์รูปแบบเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยม 
ประกอบกบัขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฏี จะไดข้ั้นตอนในการออกแบบและพฒันา ดงัน้ี 
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3.4 กำรทดสอบเวบ็ไซต์ 

การทดสอบการออกแบบเว็บไซด์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและเส้นทางจักรยานในจังหวดั
เชียงใหม่  จะท าการทดสอบ 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ การน าเว็บไซต์ต้นแบบมาทดสอบกับกลุ่ม
ตวัอย่างให้ท าการทดลองใช้งานเว็บไซต์และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตโ์ดยจะก าหนดรายการการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ ซ่ึงแบ่งส่วนการ ประเมิน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินความพึงพอใจดา้นการออกแบบ (Web Design) และ ความพึงพอใจต่อ
ระบบและการจดัการขอ้มูล (Function & Organizing Information) ซ่ึงจะมีทั้งหมดจ านวน 11 ขอ้ ใช้
เกณฑก์ารวเิคราะห์ท่ีเป็นค่าเฉล่ียและการแปลความหมาย ประเมินความพึงพอใจโดยใช ้scale 5 ระดบั
หรือท่ีเรียกว่าวดัเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) ส าหรับประเมินความพึงพอใจ 
ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 -5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3. 50 -4.49 หมายถึง มาก  
ค่าเฉล่ีย 2.50 -3.49 หมายถึง ปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.50 -2.49 หมายถึง นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 เพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบตามความเป็นจริง และมีความสะดวกต่อการตอบ
แบบสอบถาม นอกจากนั้ น ยงัมีส่วนของข้อเสนอแนะ ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถเพิ่มเติม
ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้คิดเห็นลงไป ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปสรุปผลการ
ทดสอบเวบ็ไซตต์น้แบบท่ีจดัท าข้ึน 

และการทดสอบส่วนท่ีสองคือสร้างแบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2 ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อใหท้ราบถึงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีดีเก่ียวกบัเวบ็ไซตต์น้แบบ เพื่อน าผลท่ี
ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซตต่์อไป ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการเก็บขอ้มูล
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์จ านวน 2 ราย 
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3.5 ประมวลผลกำรทดสอบวิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 

น าขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้จากการทดสอบแบบประเมินความพึงพอใจมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานคือ 
ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย แล้วน าค่าท่ีได้มาตีความ สรุปออกมาเป็นหลักเกณฑ์สุดท้ายส าหรับการ
ออกแบบเวบ็ไซดชุ์มชนออนไลน์เพื่อใหข้อ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.6 จัดท ำและน ำเสนอรำยงำน 

น าผลสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา การเก็บขอ้มูล การออกแบบ การทดสอบและการประเมินผลในแต่ละ
คร้ังมาจดัรวบรวมพิมพเ์ป็นรูปเล่มและน าเสนอ 
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บทที ่4 

การออกแบบและวเิคราะห์ผลการศึกษา 

ในการด าเนินการศึกษาเร่ือง การออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าเสนอการออกแบบและวเิคราะห์ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 4.1 การศึกษาขอ้มูลก่อนการออกแบบ 
 4.2 การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตต์น้แบบ 
 4.3 การประเมินโครงสร้างสารสนเทศเวบ็ไซตแ์ละสรุปผลขอ้มูล 

4.1  การศึกษาข้อมูลก่อนการออกแบบ 

ผูศึ้กษาไดส้รุปผลศึกษาขอ้มูลก่อนการออกแบบ เพื่อความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบของการ
ออกแบบการน าเสนอขอ้มูลของเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ท่ีให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลและแผนท่ี
จกัรยาน ลกัษณะอุดมคติ แนวคิด และพฤติกรรมของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์โดยสามารถสรุปผลขอ้มูลของ
การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

เวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ 

การวิเคราะห์เวบ็ไซต์ชุนชนออนไลน์จะเน้นวิเคราะห์ในส่วนของ โครงสร้างต่างๆ ภายในเวบ็ไซต์
รวมไปถึงส่วนของฟังกช์นัการเขา้ถึงขอ้มูลของผูท่ี้ใช ้และจุดเด่นของเวบ็ไซต ์
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1.  เฟสบุ๊ก (Facebook) 

ภาพท่ี 4.1 แสดงหนา้เวบ็ไซต ์Facebook.com (บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 

เฟสบุ๊ก ( Facebook ) เป็นบริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชป้ระจ ามากกวา่พนัลา้นบญัชี 
และคิดเป็น 1 ใน 7 ของคนทั้งโลก ผูใ้ช้สามารถท่ีจะสร้างขอ้มูลของตวัเอง เพิ่มรายช่ือของเพื่อน การ
ตั้งสถานะ และการแลกเปล่ียนขอ้ความหรือความเห็นต่างๆ นอกจากนั้นยงัสามารถท่ีจะตั้งกลุ่มเพื่อ
พดูคุยแลกเปล่ียนในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนัในกลุ่มได ้
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ภาพท่ี 4.2 แสดงโครงสร้างต่างๆ ในหนา้ของเฟสบุก๊ 

ในส่วนโครงสร้างต่างๆ ของเฟสบุก๊นั้น สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1.  ส่วนของเมนูเนวิเกเตอร์ ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัหนา้ท่ีสนใจ เช่น แอปพลิดคชัน่ต่างๆ แฟนเพจ 
2.   ส่วนของการอปัเดตสถานะ ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีผูใ้ชส้ามารถท่ีจะสร้างเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ 

เพื่อท่ีจะแบ่งปันใหก้บัเพื่อน หรือผูท่ี้ติดตามเราได ้
3.   ส่วนของพื้นท่ีแสดงความเคล่ือนไหวผูท่ี้เราติดตาม สามารถเรียงตามล าดบัเวลาหรือ เร่ืองราวท่ี

เป็นจุดเด่นหรือจุดสนใจในขณะนั้นได ้
4.  ส่วนของแถวแสดงความเคล่ือนไหวของผูท่ี้เราติดตามอยู ่เหตุการณ์ท่ีส าคญั และส่วนของ

โฆษณาต่างๆ 
5.  ส่วนของหนา้ต่างในการสนทนา ผูใ้ชส้ามารถสนทนาผา่นทางหนา้ต่างน้ีได ้ทั้งแบบเดียวและ

กลุ่ม 
6.  ส่วนของเคร่ืองมือในการคน้หา ผูใ้ชส้ามารถคน้พาเพื่อน แฟนเพจ หรือกลุ่มต่างๆ ได ้

การออกแบบ  

ส่วนประกอบของเฟสบุ๊ก ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสีฟ้าซ่ึงท่ีมาจากโลโก ้และมีการใชพ้ื้นหลงัสีขาวท่ีจะ
ท าใหเ้ห็นตวัอกัษรชดัเจนและดูสะอาด วางส่วนเน้ือหาไวต้รงกลางของจอ และจดัส่วนของเนวิเกเตอร์
ไวท่ี้ดา้นซา้ยมือ 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงโครงสร้างการเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ ของเฟสบุก๊ 

 
จากภาพ แสดงโครงสร้างของการเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ การเขา้ถึงเวบ็ไซตน์ั้นแบ่งออกได้
เป็น 3 ระดบัคือ 
1.  ผูท่ี้ใชถ้า้ไม่ไดล้งช่ือเขา้ใชง้านก่อน ผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ถึงเน้ือขอ้มูลไดเ้พียงบางส่วน ถา้ผูใ้ห ้

ตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงเน้ือหาทั้งหมดจะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกและลงทะเบียนช่ือเขา้ใชเ้สียก่อน 
2. ผูใ้ชท่ี้ลงช่ือเขา้ใชง้าน และเป็นเจา้ของเน้ือหาสามารถสร้างเน้ือหาข้ึนมาใหม่หรือแกไ้ขเน้ือหา

นั้นๆ ได ้
3.  ผูท่ี้ลงช่ือเขา้ใชง้านคนอ่ืนๆ จะสามารถมองเห็น เน้ือหา การแสดงความคิดเห็น การกดถูกใจ การ

แบ่งปันขอ้มูลนั้นๆ หรือสามารถรายงานความไม่เหมาะสม ของเน้ือหานั้นๆ ได ้

จุดเด่นของเฟสบุ๊ก 

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปจุดเด่นต่างๆ ท่ีท าให้เฟสบุ๊กเป็นเวบ็ไซน์ชุมชนออนไลน์ท่ีไดรั้บความ
นิยมไดด้งัน้ี 
-  การแบ่งบนัขอ้มูลระบบน้ีท าหน้าท่ีแบ่งบนับทความเน้ือหา หรือข่าวสารท่ีผูใ้ช้สนใจไปยงัผูใ้ช ้

อ่ืนๆ ท่ีสนใจในเน้ือหาข่าวสารเดียวกบัเราได ้
-  แฟนเพจ และกลุ่มเฟสบุก๊มีฟังชัน่การตั้งเพจเป็นหนา้ Business Brand ซ่ึงมีไวส้ าหรับ สร้างชมรม

คลบั ร้านคา้ต่างๆ และยงัมีไวส้ าหรับพดูคุยกบักลุ่มคนท่ีสนใจในเน้ือหาเดียวกนัไดอี้กดว้ย 
-  ระบบของการสร้างเครือข่าย เฟสบุก๊มีระบบการสร้างเครือข่ายสังคมท่ีเป็นจุดแขง็ มีระบบในการ

ส่งค าร้องขอเป็นเพื่อนท่ีเราตอ้งการจะติดต่อความเคล่ือนไหว และยงัสามารถดูว่าเพื่อนท่ีเรา
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สนใจนั้นไดเ้ป็นเพื่อนกบัใครบา้ง ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเพื่อนกนัก็ยงัสามารถท่ีจะติดตามเพื่อนคน
นั้นได ้แต่จะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

-  เฟสบุก๊ยงัสามารถท่ีจะเปิดไดใ้นอุปกรณ์พกพา เช่น บนมือถือ แทป๊แล๊ต และอุปกรณ์พกพาไดทุ้ก
แพลทฟอร์ม 

 

2.  ยูทูป (YouTube) 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงหนา้เวบ็ไซตย์ทููป youtube.com  (บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 

ยทููป (YouTube) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหวา่งผูใ้ชไ้ดฟ้รี โดยนาเทคโนโลยี
ของ อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 
2005 ซ่ึง ยูทูปมีนโนบายไม่ให้อปัโหลดคลิปท่ีมีภาพโป๊เปลือยและคลิปท่ีมีลิขสิทธ์ิ นอกเสียจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิไดอ้ปัโหลดเอง เม่ือสมคัรสมาชิกแลว้ ผูใ้ชจ้ะสามารถใส่ภาพวดีิโอเขา้ไป เพื่อแบ่งปัน
ภาพวิดีโอให้ผูอ่ื้นได ้แต่หากไม่ไดส้มคัรสมาชิกก็สามารถเขา้ไปเปิดดูภาพวิดีโอท่ีผูใ้ชค้นอ่ืนๆ ใส่ไว้
ในยทููปได ้แมจ้ะก่อตั้งไดเ้พียงไม่นาน แต่ยทููปก็มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วมาก เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย 
และไดรั้บความนิยมทัว่โลก ต่อมาปี ค.ศ.2006 กูเก้ิลซ้ือยทููป ตอนน้ียูทูปจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของกู
เก้ิลแลว้ 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงโครงสร้างส่วนต่างๆ ในหนา้เวบ็ไซตย์ทููป 

ในส่วนโครงสร้างต่างๆ ของยทููปนั้น สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1. ส่วนของเมนูเนวิเกเตอร์ ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้ต่างๆ เช่น watch history ช่อง หรือผูท่ี้เราติดตาม 

จนถึงส่วนจดัการบญัชีผูใ้ช ้
 2.  ส่วนของเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคน้หา  
 3.  ส่วนของรายช่ือวดีีโอของผูท่ี้เราติดตาม และวดีีโอท่ีแนะน า 
 4.  ส่วนของการอฟัโหลด (upload) วดีีโอ 

การออกแบบ  

ส่วนประกอบของยทููป ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสีแดงซ่ึงท่ีมาจากโลโก ้และมีการใชพ้ื้นหลงัสีขาวท่ีจะท า
ใหเ้ห็นตวัอกัษรชดัเจนและดูสะอาด วางส่วนเน้ือหาไวต้รงกลางของจอ และจดัส่วนของเนวิเกเตอร์ไว้
ท่ีดา้นซา้ยมือ และมีการออกแบบกราฟิกท่ีดูเรียบง่าย 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงโครงสร้างการเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ ของยทููป 

 

จากภาพ แสดงโครงสร้างของการเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ การเขา้ถึงเวบ็ไซตน์ั้นแบ่งออกได้
เป็น 3 ระดบัคือ 
1.  ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของเวบ็ไซต ์สามารถดูวดีีโอท่ีตอ้งการได ้แต่จะไม่สามารถกดถูกใจ ไม่ถูกใจ 

แสดงความเห็นได ้
2.  ผูท่ี้เป็นสมาชิกและลงช่ือเขา้ใช ้สามารถอปัโหลดวดีีโอรวมถึงแกไ้ข และลบวดีีโอได ้
3.  ผูท่ี้เป็นสมาชิกและลงช่ือเขา้ใช ้สามารถดูวดีีโอ แสดงความคิดเห็น กดถูกใจ ไม่ถูกใจ วดีีโอนั้น ๆ 

หรือรายงานวา่วีดีโอนั้นๆ ไม่เหมาะสมได ้นอกจาก นั้นผูใ้ชใ้นระดบัน้ียงัสามารถติดตามผูใ้ชค้น
อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

จุดเด่นของ ยูทูป 

จากการวเิคราะห์สามารถสรุปจุดเด่นต่างๆ ท่ีท าใหย้ทููปเป็นเวบ็ไซน์ชุมชนออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม
ไดด้งัน้ี 

-  จ านวนผูเ้ขา้ชมวดีีโอ จ านวนผูเ้ขา้ชมวดีีโอสามารถบ่งบอกไดถึ้งความนิยมของ วดีีโอนั้นๆ และ 
สามารถดึงดูดใหผู้ใ้ชค้นอ่ืนๆ เขา้มาดูไดอี้กดว้ย 

-  ระบบการติดตาม (Subscribe) ท าใหส้ามารถติดตามวดีีโอใหม่ๆ ของบุคคลท่ีตอ้งการได ้
-  เน้ือหาจุดเด่นของยทููป คือ การแชร์วดีีโอ ไม่วา่ใครก็สามารถอปัโหลดวดีีโอ และแบ่งปันใหก้บัคน

อ่ืนๆ ไดจุ้ดน้ีท าใหว้ดีีโอในยทููป มีมากมายและหลากหลายประเภท 
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-  ระบบ Embed วีดีโอในยูทูปสามารถฝังไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืนได้ จึงท าให้เวบ็ไซต์ต่างๆ น าวีดีโอในยู
ทูปไปเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องตนเอง 

 

3.  พนัทปิดอทคอม (Pantip.com) 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงหนา้เวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม Pantip.com  (บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 

พนัทิปดอทคอม (Pantip.com) เป็นเวบ็ไซตไ์ทยท่ีให้บริการเวบ็บอร์ดท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีนิยมแห่ง
หน่ึง มีห้องสนทนาครอบคลุมแทบทุกหัวข้อตั้ งแต่เร่ือง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาศาสตร์ การเมือง ความรู้ กีฬา บันเทิง พนัทิปถือเป็นเว็บไซต์รุ่นแรก ๆ ของประเทศไทยท่ี 
ประสบความสาเร็จ และยงัคงด าเนินการมาจนทุกวนัน้ี โดยแรกเร่ิมเพื่อจุดประสงคใ์นการท าหนงัสือ
แม็กกาซีนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยน าช่ือมาจากห้างพนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่า ซ่ึงเป็นแหล่งรวมการค้า
คอมพิวเตอร์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยเพื่อให้ผูช้มเขา้ใจผิดวา่เป็นเวบ็ไซตข์องทางห้าง แต่ผลตอบรับ
จากผูเ้ยี่ยมชมกลับช่ืนชอบท่ีจะใช้กระดานข่าวสาธารณะในการออกความคิดเห็นในด้านต่างๆ 
มากกว่ารูปแบบแม็กกาซีน จึงท าให้พนัทิปดอทคอมเปล่ียนเป้าหมายทางธุรกิจเป็นการด าเนินงาน
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ทางดา้นกระดานข่าว และเล่ียงการสะกดเป็น "พนัทิป" โดยหารายไดจ้ากการโฆษณาเป็นหลกั และ
ขยายรูปแบบการท างานเป็นกระดานข่าวเป็นหมวดต่างๆ 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงโครงสร้างส่วนต่างๆ ในหนา้เวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม 

ในส่วนโครงสร้างต่างๆ ของเวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอมนั้น สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1.  ส่วนของเมนูเนวิเกเตอร์ ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้ต่างๆ 
2.  ส่วนของเคร่ืองมือในการคน้หา ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลหรือหวัขอ้ต่างๆ ได ้
3.  ส่วนของการสมคัรสมาชิกและการลงช่ือเขา้ใช ้
4.  ส่วนของการแสดงข่าวสารของทางเวบ็ไซต ์
5.  ส่วนของบริการอ่ืนๆ ในเครือข่ายของเวบ็ไซต ์
6.  ส่วนของห้องเวบ็บอร์ดต่างๆ พร้อมตวัอยา่งกระทูใ้หม่ๆ 
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การออกแบบ 

ส่วนประกอบของเวบ็ไซตจ์ะใช้สีน ้ าเงินเป็นสีหลกัและสีรองคือสีเหลือง และมีการใช้พื้นหลงัเป็นสี
น ้ าเงินเขม้ ตวัอกัษรสีขาว กราฟิกส่วนใหญ่เป็นบล็อกส่ีเหล่ียม มีเนวิเกเตอร์อยู่ด้านบนและเน้ือหา
หลกัอยูด่า้นลงตามลงมา 

ภาพท่ี 4.9 แสดงโครงสร้างการเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ ของ เวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม 

เวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอมไดมี้การจดัระดบัของสมาชิก 3 ระดบัคือ 
1.  สมาชิกท่ีสมคัรดว้ยหลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชน 
2.  สมาชิกท่ีสมคัรดว้ยหมายเลขโทรศพัท์ 
3.  สมาชิกท่ีสมคัรดว้ยอีเมล (E-mail) 
สมาชิกท่ีสมคัรดว้ยหมายเลขโทรศพัทแ์ละอีเมล จะถูกจ ากดัไม่ใหส้ามารถเขา้เวบ็บอร์ดในบางหอ้งได ้
และไม่สามารถใหค้ะแนนในกระทูต่้างๆ ได ้

จากภาพ แสดงโครงสร้างของการเขา้ถึงขอ้มูลผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ การเขา้ถึงเวบ็ไซตน์ั้นแบ่งออกได้
เป็น 3 ระดบัคือ 
1.   ผูใ้ชท่ี้ไม่ไดส้มคัรสมาชิกหรือไม่ไดล้งช่ือเขา้ใชง้าน ผูใ้ชใ้นระดบัน้ีจะสามารเขา้ถึงเน้ือหา ขอ้มูล 

รวมถึงสามารถรายงานความไม่เหมาะสมได ้แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน
กระทู ้ 

2.  ผูท่ี้ลงช่ือเขา้ใชง้าน และเป็นเจา้ของเน้ือหา ผูใ้ชใ้นระดบัน้ีสามารถตั้งกระทูร้วมถึงแกไ้ข และลบ
กระทูเ้หล่านั้นได ้ 
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3.  ผูใ้ช้ท่ีสมคัรสมาชิกและลงช่ือเขา้ใช้งานคนอ่ืนๆ  ผูใ้ช้ในระดบัน้ีสามารถดูกระทู ้ แสดงความ
คิดเห็น ให้คะแนนกระทู  ้หรือรายงานวา่กระทูน้ั้นๆ ไม่เหมาะสมได ้นอกจากนั้นผูใ้ชใ้นระดบัน้ี
ยงัสามารถส่งขอ้ความไปยงัผูใ้ชค้นอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย  

จุดเด่นของพนัทปิดอทคอม 

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปจุดเด่นต่างๆ ท่ีท าให้เว็บไซต์พนัทิปดอทคอมเป็นเว็บไซน์ชุมชน
ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมไดด้งัน้ี 

-  เวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอมมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย แต่ก็ไดมี้การแบ่งเน้ือหานั้นเป็นห้องต่างๆ ตาม 
หมวดหมู่ ผูใ้ชส้ามารถตั้งกระทูถ้าม – ตอบ ไดต้ามความสนใจ 

-   ระบบการใหค้ะแนนผูใ้ช ้(Give) พนัทิปดอทคอมมีระบบการใหค้ะแนน โดยผูใ้ชส้ามารถให ้
คะแนนผูใ้ชค้นอ่ืนๆ ได ้หากผูใ้ชค้นนั้นตั้งกระทูห้รือตอบค าถามไดดี้ โดยคะแนนเหล่าน้ี
สามารถแลกเป็นของรางวลัต่างๆ ได ้

เวบ็ไซต์ทีใ่ห้ข้อมูลและแผนทีเ่กีย่วกบัเส้นทางจักรยาน 

ในการวเิคราะห์เวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางจกัรยาน จะเนน้ไปส่วนของโครงสร้างต่างๆ ของ
เวบ็ไซต ์โครงสร้างการออกแบบ ขอ้มูล และการประยกุตใ์ช ้จุดเด่น และจุดดอ้ย  
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1.  www.everytrail.com 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงหนา้เวบ็ไซต ์www.everytrail.com (บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 
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ภาพท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดการใหข้อ้มูลแผนท่ีเส้นทางจกัรยานภายในเวบ็ไซต ์
www.everytrail.com 

(บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 
 

www.everytrail.com เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนท่ีเส้นทางในการท่องเท่ียว โดยการใช้
จกัรยานในการท่องเท่ียว ภายในเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1.  หนา้แรกจะเป็นส่วนท่ีแสดงรายละเอียดของแต่ละเส้นทางท่ีเวบ็ไซตไ์ดก้ าหนดเอง และมีผูใ้ชอ่ื้น

น าขอ้มูลมาแลกเปล่ียน 
2.   ส่วนของการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูใ้ชส้นใจโดยการ Search ในแถบเคร่ืองมือ 
3.  ส่วนของการเลือกส่งขอ้มูลไปยงัระบบของโทรศพัทมื์อถือ 
4. ส่วนของการสร้างขอ้มูลใหม่ข้ึนมา เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลเส้นทางจกัรยาน 
5. กระทูต่้างๆ ท่ีสามารถตั้งเพื่อแลกเปล่ียนถามตอบขอ้มูล 

ข้อมูลและรายละเอยีดภายในเวบ็ 

1.   Overview ขอ้มูลโดยรวมของเส้นทาง  
2.  Moderate ระยะเส้นทางและเวลาโดยรวม 
3.  Other information ขอ้มูลอ่ืนของเส้นทาง 
4.  Google Maps แจง้บอกพิกดัและเส้นทางในการเดินทาง 
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เคร่ืองมือสังคมออนไลน์ (Social media tools) 

 - ปุ่มแบ่งปันไปยงั Facebook Twitter 
 - แสดงความเห็น ( comment ) 
 - มีการใชค้ะแนนโหวต  

การออกแบบ 

ส่วนประกอบของเว็บไซต์จะใช้สีขาวเป็นสีพื้นหลัก รองลงมาเป็นสีน ้ าเงินและเงิน ตามรูปแบบ
ของโลโกเ้วบ็ไซต ์มีการใชสี้เทาในการท าบล็อกส่ีเหล่ียมเพื่อแสดงขอ้มูลต่างๆ การจดัวางขอ้มูลจะอยู่
ทางด้านซ้ายใช้ตวัอกัษรสีด าเพื่อท่ีจะง่ายในการอ่าน ส่วนของแผนท่ีใช้ระบบของ Google maps ใน
การช้ีจุดพิกดัและเส้นทาง 

จุดเด่น 

-  มีการออกแบบท่ีดูเรียบง่ายจึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดส้ะดวกรวดเร็ว 
-  มีการจดัอนัดบัของขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยม 

จุดด้อย 
-  การวางจุดพิกดัของเส้นทางดูแลว้เขา้ใจไดย้าก 
-  มีรูปภาพประกอบในการเลือกเส้นทางไม่มากเท่าท่ีควร 
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2. พนัทปิดอทคอม ห้อง ทริปจักรยาน 
 

 

ภาพท่ี 4.12 แสดงหนา้เวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม ห้องทริปจกัรยาน http://pantip.com/tag/ 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดของการแลกเปล่ียนเส้นทางป่ันจกัรยานในหอ้ง ทริปจกัยาน  

ของเวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม (บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 1 เมษายน 2558) 

หอ้งทริปจกัรยานให้เวบ็บอร์ดของเวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม จะมีการพูดคุยเก่ียวกบัเส้นทางในการป่ัน
จกัรยานตามเส้นทางต่างๆ ท่ีสมาชิกได้ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีใช้เส้นทางนั้นๆ และสามารถเลือก
รูปแบบของกระทูไ้ดด้งัน้ี กระทูค้  าถาม กระทูส้นทนา กระทูโ้พส  กระทูรี้ววิ กระทูข้่าว และกระทูข้าย
ของ และยงัสามารถเลือกดูตามประเภทของจกัรยานได้อีกด้วย ในหน้าหลักของเว็บไซต์พันทิป
ดอทคอม หอ้งทริปจกัรยาน ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี  

1.  กระทูแ้นะน าโดยสมาชิก เป็นกระทูท่ี้สมาชิกโหวตใหค้ะแนนมากท่ีสุดจ านวน 10 กระทู ้
2.  เคร่ืองมือคน้หา ผูใ้ชส้ามารถคน้หากระทูท่ี้ตอ้งการไดจ้ากส่วนน้ี 
3.  ส่วนการจดัการขอ้มูลสมาชิก 
4.  ข่าวสารและกิจกรรมจากทางเวบ็ไซต ์
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5.  ตวัเลือกการแสดงประเภทกระทู ้
6.  กระทูต่้าง ๆ เรียงล าดบัตามเวลาล่าสุด 
7.  โฆษณา 

ข้อมูลและรายละเอยีดภายในเวบ็ 

1.  หว้ขอ้กระทู ้ 6.  เวลาท่ีโพสกระทู ้
2.  ช่ือและขอ้มูลของเส้นทาง 7.  ช่ือผูรี้ววิ 
3.  ประเภทของจกัรยาน 8.  พิกดับนแผนท่ี (Google Maps) 
4.  ระดบัความพึงพอใจ 9.  แสดงความคิดเห็น 
5. จ านวนคนโหวต 10.  การใหค้ะแนนผูใ้ช้ 

เคร่ืองมือสังคมออนไลน์ ( Social media tools ) 
- แสดงความคิดเห็น (comment)  
- ปุ่มกดถูกใจของ เฟซบุก๊ (Facebook like-button) 
- ปุ่มแบ่งปันไปยงัทวติตเอร์ (Twitter share) 
- โหวตกระทู ้ 
- ใหค้ะแนนผูใ้ช้  

การออกแบบ 

ส่วนประกอบของเวบ็ไซตจ์ะใชสี้น ้าเงินเป็นสีหลกั สีรองคือ สีเหลือง และใชพ้ื้นหลงัเป็นสีน ้ าเงินเขม้ 
ตวัอักษรสีขาว กราฟิกส่วนใหญ่เป็นบล็อกส่ีเหล่ียม มีเนวิเกเตอร์อยู่ด้านบนและเน้ือหาหลักอยู่
ดา้นล่างตามลงมา 

จุดเด่น 

-  เวบ็ไซต์พนัทิปดอทคอมมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย แต่ก็ไดมี้การแบ่งเน้ือหานั้นเป็นห้องต่างๆ ตาม 
หมวดหมู่ผูใ้ชส้ามารถตั้งกระทูถ้าม – ตอบ ไดต้ามความสนใจ 

-  ระบบการให้คะแนนผูใ้ช้ (Give) พนัทิปดอทคอมมีระบบการให้คะแนน โดยผูใ้ช้สามารถให้
คะแนนผูใ้ช้คนอ่ืนๆ ได้ หากผู ้ใช้คนนั้ นตั้ งกระทู ้หรือตอบค าถามได้ดี โดยคะแนนเหล่าน้ี
สามารถแลกเป็นของรางวลัต่างๆ ได ้
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3.  www.cmcycling.org 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงหนา้เวบ็ไซต ์www.cmcycling.org (บนัทึกขอ้มูล วนัท่ี 1 เมษายน 2558) 

Cmcycling หรือ เครือข่ายชมรมจกัรยานเชียงใหม่ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีพูดถึงการรณรงค์เชิญชวนให้ชาว
เชียงใหม่เห็นคุณค่าของการใชร้ถจกัรยานและหนัมาใชจ้กัรยานกนั มีข่าวสาร บทความ และกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยหนา้หลกัของเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ 
ดงัน้ี 

1.  หนา้เวบ็ไซตห์ลกั 
2.  ประวติั 
3.  ภาพกิจกรรม 
4.  วดีีโอกิจกรรม 
5.  บทความ  
6.  ติดต่อทางเวบ็ไซต ์
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ข้อมูลรายละเอียดของเวบ็ไซต์ www.cmcycling.org 

1.  บทความท่ีหนา้สนใจ 
2.  ข่าวสารจกัรยาน 
3.  ข่าวสารจากชมรมจกัรยานเชียงใหม่ 
4.  ภาพกิจกรรมชมรมฯ และวดีีโอ 
5.  เร่ืองราวเมืองเชียงใหม่ 
6.  เอกสารเผยแพร่ 
7.  แผนผงัเวบ็ไซต ์
8.  Login Form 
9.  คน้หาขอ้มูล 

เคร่ืองมือสังคมออนไลน์ (Social media tools) 

1.  ปุ่มกดถูกใจของ เฟซบุก๊ (Facebook like-button) 
2.  ตั้งกระทูใ้นการถามตอบและแลกเปล่ียนขอ้มูล 

การออกแบบ 

ส่วนประกอบของเวบ็ไซตจ์ะใชพ้ื้นหลงัเป็นสีขาวซ่ึงดูเรียบง่าย และใชสี้ฟ้าในส่วนของแถบเคร่ืองมือ
ต่างๆ ตวัอกัษรท่ีใชจ้ะเป็นสีน ้าเงินอ่อนท่ีอ่านแลว้รู้สึกสบายตา ง่ายต่อการอ่าน 

จุดเด่น 

1.  มีขอ้มูลเน้ือหาท่ีหลากหลายและไดมี้การแบ่งเน้ือหาขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ในบางส่วน 
2.  มีภาพประกอบขอ้มูลและเน้ือหาต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาขอ้มูลนั้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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ข้อมูลทางประชากรทัว่ไป 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 34 78 

หญิง 16 32 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนเพศชาย จ านวน 34 
คน คิดเป็น ร้อยละ 78 และเพศหญิงจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32  

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 - 20 ปี 1 2 

21 - 25 ปี 18 36 

26 - 35 ปี 25 50 

36 -  45 ปี 6 12 

46 - 50 ปี 0 0 

51 ปีข้ึนไป 0 0 

รวม 50 100 

จากตางรางท่ี 4.2 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงอายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 
26 - 35 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือกลุ่มช่วงอายุระหวา่ง 21 – 
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36    
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมปลาย 0 0 

ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 1 2 

อนุปริญญา/ปวส. 0 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 40 80 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 9 18 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการศึกษา กลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ กลุ่ม 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือกลุ่ม ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 19 28 

ขา้ราชการ 2 4 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3 6 

พนกังานบริษทัเอกชน 12 18 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 14 24 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาชีพ กลุ่มท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด คือ กลุ่ม 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือกลุ่มเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได/้เงินเดือน 

รายได้/เงินเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 0 0 

5,001 – 10,000 บาท 4 8 

10,001 – 20,000 บาท 34 68 

20,001 – 30,000 บาท 9 18 

30,001 – 40,000 บาท 3 6 

40,001 – 50,000 บาท 0 0 

มากกวา่ 50,000 บาท 0 0 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.5 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได/้เงินเดือน กลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีมี
รายไดร้ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีรายได้
ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ความถี่ในการใช้อนิเทอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 

เป็นประจ าทุกวนั 49 98 

ใชอ้ยูป่ระจ าแต่ไม่ทุกวนั สัปดาห์ละ 4 -6 วนั 1 2 

ใชเ้ม่ือจ าเป็น สัปดาห์ละ 1 – 3 วนั 0 0 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มท่ีมีจ านวน
มากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีใช้เป็นประจ าทุกวนั จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย ละ 98 รองลงมาคือ กลุ่มใช้อยู่
ประจ าแต่ไม่ทุกวนั สัปดาห์ละ 4 -6 วนั จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตารางท่ี  4.7 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้าถึงอนิเทอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 6 6.31 

โนต้บุก๊ 30 31.57 

แทบ็เล็ต 9 9.47 

สมาร์ทโฟน 50 52.63 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ สมาร์ทโฟน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมาคือ โนต้บุก๊ จ  านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.57 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของสมาร์ทโฟนท่ีใชอ้ยู ่

ประเภทของสมาร์ทโฟนทีใ่ช้อยู่ จ านวน ร้อยละ 

IOS 27 54 

Android 23 46 

Windows Phone 0 0 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทของสมาร์ทโฟนท่ีใช้อยู่ กลุ่ม
ตวัอย่างจะใช้ IOS มากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ Android จ  านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46  
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ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชุนออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ท่ีท่านใชอ้ยูเ่ป็นประจ า 

เวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ทีท่่านใช้อยู่เป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

Youtube 41 27.33 

Facebook 49 32.66 

Pantip 39 26 

Sanook 9 6 

cm108 12 8 

อ่ืนๆ 0 0 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ท่ีท่านใช้อยู่เป็น
ประจ า เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชม้ากท่ีสุดคือ Facebook จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.66 รองลงมาคือ Youtube Facebook จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชเ้วบ็ไซตชุ์มชน
ออนไลน์ 

วตัถุประสงค์ในการใช้เวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลีย่ 

เพื่อคน้หาขอ้มูล 9 6 11 3.15 

เพื่อความบนัเทิง 6 6 5 2.88 

เพื่อติดตามข่าวสาร 9 13 7 2.86 

เพื่อติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน 12 10 24 3.52 

เพื่อแสดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ 6 10 3 2.83 

เพื่อสอบถามขอ้มูล 5 3 0 1.75 

เพื่อแบ่งปันความรู้/ขอ้มูลข่าวสาร 3 2 0 1.80 

อ่ืนๆ 0 0 0 0 
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จากตารางท่ี 4.10 จ  านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชเ้วบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง เลือกใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อคน้หาขอ้มูล และ
เพื่อความบนัเทิง ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซต์

ชุมชนออนไลน์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชน
ออนไลน์ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน 

น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลีย่ 

รูปแบบเวบ็ไซตส์วยงาม 11 6 3 2.2 

ใชง้านง่าย 10 8 25 3.69 

เน้ือหาท่ีตรงกบัความสนใจ 8 14 4 2.69 

กลุ่มเพื่อนและสังคมในเวบ็ไซต ์ 8 11 17 3.5 

มีขอ้มูลอปัเดทอยูเ่สมอ 9 7 1 2.05 

มีรูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจ 2 4 0 2.33 

ออกแบบเวบ็ไซตแ์สดงผลไดดี้กบัทุกอุปกรณ์ เช่น
อุปกรณ์พกพามือถือ 

2 0 0 1.0 

อ่ืนๆ 0 0 0 0 

จากตารางท่ี 4.11 จ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเว็บไซต์
ชุมชนออนไลน์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกการใชง้านง่าย มากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่ม
เพื่อนและสังคมในเวบ็ไซต ์และเน้ือหาท่ีตรงกบัความสนใจ ตามล าดบั 
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ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทการท่องเท่ียวท่ีท่านชอบ 

ประเภทการท่องเที่ยวที่ท่านชอบ น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลีย่ 

แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
เช่น ชมสัตวป่์า นก ห่ิงหอ้ย เป็นตน้ 

2 1 17 4.5 

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
เช่น ภูเขา ทะเล แม่น ้า เป็นตน้ 

4 12 2 2.77 

แหล่งท่องเทีย่วทางศิลปะวทิยาการ 
เช่น พิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง เป็นตน้ 

5 16 14 3.51 

แหล่งท่องเทีย่วเพือ่นันทนาการ 
เช่น สวนสัตว ์สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

16 2 2 1.6 

แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ 
เช่น โบราณสถาน วดั เมืองเก่า เป็นตน้ 

12 11 5 2.5 

แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
เช่น วถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น เป็นตน้ 

11 8 10 2.93 

จากตารางท่ี 4.12 จ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทการท่องเท่ียวท่ีท่านชอบ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่าง ชอบท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะ
วทิยาการ และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ตอ้งใชจ้กัรยานในการท่องเท่ียว ท่านคิดวา่จกัรยาน
เหมาะเป็นพาหนะส าหรับแหล่งท่องเท่ียว 

ถ้าต้องใช้จักรยานในการท่องเทีย่ว ท่านคิดว่า
จักรยานเหมาะเป็นพาหนะส าหรับแหล่งท่องเทีย่ว 

น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลีย่ 

แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
เช่น ชมสัตวป่์า นก ห่ิงหอ้ย เป็นตน้ 

0 0 2 0.5 

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
เช่น ภูเขา ทะเล แม่น ้า เป็นตน้ 

2 3 2 0.33 

แหล่งท่องเทีย่วทางศิลปะวทิยาการ 
เช่น พิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง เป็นตน้ 

7 13 19 3.61 

แหล่งท่องเทีย่วเพือ่นันทนาการ 
เช่น สวนสัตว ์สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

7 5 6 2.88 

แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ 
เช่น โบราณสถาน วดั เมืองเก่า เป็นตน้ 

17 16 10 2.67 

แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
เช่น วถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น เป็นตน้ 

17 13 11 2.70 

จากตารางท่ี 4.13 จ านวนของกลุ่มตวัอย่าง ถ้าต้องใช้จกัรยานในการท่องเท่ียว ท่านคิดว่าจกัรยาน
เหมาะเป็นพาหนะส าหรับแหล่งท่องเท่ียว พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ชอบท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะ
วทิยาการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ และ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ท่านท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานเป็นพาหนะ จะท่องเท่ียว
ในโอกาสใด 

ท่านท่องเทีย่วโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ  
จะท่องเทีย่วในโอกาสใด 

น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลีย่ 

วนัหยดุสุดสัปดาห์ 5 22 23 3.72 
ลาหยดุงาน/เรียน 36 9 5 1.75 
เวลาวา่ง 7 19 22 3.62 
วนัหยดุปิดภาคเรียน 2 0 0 1.0 

จากตารางท่ี 4.14 จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ท่านท่องเท่ียวโดยใช้จกัรยานเป็นพาหนะ จะท่องเท่ียว
ในโอกาสใด ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุดคือ ช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ รองลงมาคือ เวลาว่าง 
และ ลาหยดุงาน/เรียน ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ถา้เป็นการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวใน 1 วนั จะเลือกป่ัน

ช่วงเวลาใด 

ถ้าเป็นการป่ันจักรยานท่องเทีย่วใน 1 วัน จะเลอืกป่ันช่วงเวลาใด จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเชา้ (06.00 – 09.00 น.) 8 16 
ช่วงสาย (09.00 – 12.00 น.) 10 20 
ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) 11 22 
ช่วงเยน็ (16.00 – 18.00 น.) 19 38 
ช่วงหวัค ่า (18.00 – 20.00 น.) 2 4 
ช่วงดึก (20.00 – 24.00 น.) 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.15 จ านวนของกลุ่มตวัอย่าง ถ้าเป็นการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวใน 1 วนั จะเลือกป่ัน
ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกมากท่ีสุดคือ ช่วงเยน็ (16.00 – 18.00 น.) รองลงมาคือ ช่วง
บ่าย (13.00 – 16.00 น.) และ ช่วงสาย (09.00 – 12.00 น.) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ความคาดหวงัดา้นกายภาพต่อการท่องเท่ียวโดยใช้
จกัรยานเป็นพาหนะ 

ความคาดหวงัด้านกายภาพต่อการท่องเทียวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ จ านวน ร้อยละ 
มีเส้นทางเฉพาะรถจกัรยานท่ีเหมาะสม 45 22.5 
มีท่ีจอดจกัรยาน 37 18.5 
มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล แผนท่ี  46 23 
มีป้ายบอกทาง 4 2 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัท ์  8 4 
มีจุดแวะพกัส าหรับผูป่ั้นจกัรยาน 42 21 
มีความรมร่ืน 18 9 
อ่ืนๆ 0 0 

จากตารางท่ี 4.16 จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ความคาดหวงัดา้นกายภาพต่อการท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยาน
เป็นพาหนะ กลุ่มตวัอยา่งคาดหวงั มีเวบ็ไซตใ์ห้ขอ้มูล แผนท่ี มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีเส้นทางเฉพาะ
รถจกัรยานท่ีเหมาะสม และมีท่ีจอดจกัรยาน ตามล าดบั 

ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการด้านการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งโทนสีท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์

โทนสีที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับเวบ็ไซต์ จ านวน ร้อยละ 
สีทอง สีด า ใหค้วามรู้สึกหรูหรา ทนัสมยั มีคุณค่า 6 12 
โทนร้อน (เหลือง/ส้ม/แดง/เหลืองส้ม/ส้มแดง/ม่วงแดง)ใหค้วามรู้สึก
สดใส มีจุดเด่นจุดสนใจ 

9 18 

โทนเยน็ (เขียว/น ้าเงิน/ม่วง/เขียวเหลือง/เขียวน ้าเงิน/ม่วงน ้าเงิน) ให้
ความรู้สึกสบายตา 

27 54 

โทนสีธรรมชาติ (เอิร์ธโทน - Earth Tone) 8 16 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.17 จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งโทนสีท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์กลุ่มตวัอยา่งเลือก 
สีโทนเย็น (เขียว/น ้ าเงิน/ม่วง/เขียวเหลือง/เขียวน ้ าเงิน/ม่วงน ้ าเงิน) ให้ความรู้สึกสบายตา มากท่ีสุด 
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รองลงมาคือ สีโทนร้อน (เหลือง/ส้ม/แดง/เหลืองส้ม/ส้มแดง/ม่วงแดง) ใหค้วามรู้สึกสดใส มีจุดเด่นจุด
สนใจ และโทนสีธรรมชาติ (เอิร์ธโทน - Earth Tone) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งรูปแบบกราฟฟิกท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์

รูปแบบกราฟิกที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกบัเวบ็ไซต์ จ านวน ร้อยละ 
การใชรู้ปทรงแบบเรขาคณิต (Geometry) (ส่ีเหล่ียม / สามเหล่ียม / วงกลม 
/ วงรี / คร่ึงวงกลม) มีความเป็นสากล เป็นทางการ 

31 62 

การใชรู้ปทรงแบบอิสระ (Free Form) ท่ีไม่เป็นทางการ 19 38 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.18 จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งรูปแบบกราฟิกท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์รูปแบบท่ี
กลุ่มตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุดคือ การใชรู้ปทรงแบบเรขาคณิต(Geometry) (ส่ีเหล่ียม/สามเหล่ียม/วงกลม/ 
วงรี/คร่ึงวงกลม) มีความเป็นสากล เป็นทางการ รองลงมาคือ การใชรู้ปทรงแบบอิสระ (Free Form) ท่ี
ไม่เป็นทางการ 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งรูปแบบ (Pattern) ของการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ท่านคิดวา่

เหมาะสมท่ีสุด 

รูปแบบ (Pattern) ของการออกแบบเวบ็ไซต์ 
ทีท่่านคิดว่าเหมาะสมทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลีย่ 

การออกแบบท่ีเนน้ความเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์เป็น
สากล 

7 5 20 3.81 

การออกแบบท่ีเนน้จุดส าคญัโดยการใชภ้าพเพื่อ
เรียกร้องความสนใจหรือจุดเด่นใหเ้กิดข้ึน 

7 10 19 3.66 

การออกแบบท่ีใหค้วามรู้สึกทนัสมยั 9 21 7 2.89 
การออกแบบท่ีใหค้วามรู้สึกถึงวฒันธรรม ความ
เป็นทอ้งถ่ิน 

8 10 0 2.11 

มีรูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตท์  าใหผู้ใ้ชจ้ดจ า 19 4 4 1.88 

จากตารางท่ี 4.19 จ านวนของกลุ่มตวัอย่างรูปแบบ (Pattern) ของการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีท่านคิดว่า
เหมาะสมท่ีสุด รูปแบบท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุดคือ การออกแบบท่ีเนน้ความเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์
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เป็นสากล รองลงมาคือ การออกแบบท่ีเน้นจุดส าคญัโดยการใช้ภาพเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือ
จุดเด่นใหเ้กิดข้ึน และการออกแบบท่ีใหค้วามรู้สึกทนัสมยั ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งรูปแบบของตวัอกัษรท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด 

รูปแบบของตัวอกัษรทีท่่านคิดว่าเหมาะสมทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ ไม่มีหวั 9 18 
ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ มีหวั 31 62 
ตวัอกัษรแบบไทยร่วมสมยั 10 20 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4.20 จ านวนของกลุ่มตวัอย่างรูปแบบของตวัอกัษรท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด กลุ่ม
ตวัอยา่งเลือก ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ มีหัว มากท่ีสุด รองลองมาคือ ตวัอกัษรแบบไทยร่วมสมยั และ
ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ ไม่มีหวั ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง รูปแบบของส่ือต่างๆ (Media) ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม 

รูปแบบของส่ือต่างๆ (Media) ที่ท่านคิดว่าเหมาะสม จ านวน ร้อยละ 
ภาพประกอบท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย 51 68 
การใชภ้าพเคล่ือนไหวตกแต่งเวบ็ไซต ์ 8 10.66 
การใชภ้าพเคล่ือนไหวอธิบายเน้ือหา 8 10.66 
การใชเ้สียงประกอบบรรยายเน้ือหา 8 10.66 
การใชภ้าพวดีีโอประกอบเน้ือหา 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

จากตารางท่ี 4.21 จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง รูปแบบของส่ือต่างๆ (Media) ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม กลุ่ม
ตวัอย่างเลือก ภาพประกอบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย มากท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้ภาพเคล่ือนไหว
ตกแต่งเวบ็ไซต ์การใชภ้าพเคล่ือนไหวอธิบายเน้ือหา การใชเ้สียงประกอบบรรยายเน้ือหา ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง การใชง้าน (interactive) ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์

การใช้งาน (interactive) ทีท่่านคิดว่าเหมาะสมกบัเวบ็ไซต์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 48 96 
มีการตอบสอนงการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 43 86 
สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลโตต้อบกนัได ้ 39 78 
แสดงผลเป็นระบบเวลาจริง ( Real Time ) 28 56 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง การใช้งาน (interactive) ท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมกบั
เวบ็ไซต์ กลุ่มตวัอย่างเลือก สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว มากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
การตอบสอนงการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลโตต้อบกนัได ้ตามล าดบั 

สรุปผลการศึกษาข้อมูลก่อนการออกแบบ 

จากการท่ีได้ศึกษาข้อมูลก่อนการออกแบบ โดยการจดัท าแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการ
เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับการให้ข้อมูลเร่ืองจกัรยานและ
เส้นทางในการป่ันความตอ้งการดา้นการออกแบบเวบ็ไซตจ์ากกลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์โครงสร้าง
และลกัษณะการออกแบบขอบเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกระบวนการการออกแบบเว็บไซต์ ซ่ึงแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี  1 ส ารวจปัจจัยส าคัญ 
(Research) ขั้นตอน 2 พฒันาเน้ือหา ซ่ึงจะท าใหเ้ราทราบเป้าหมายหลกัของเวบ็ไซต์ ความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้กลยุทธ์ในการแข่งขนั แนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์ ขอบเขตเน้ือหาและการใช้งาน การจดัเก็บ
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบซ่ึงผลท่ีได้น้ีจะน าไปพฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure) ขั้นตอน 3 คือ 
ออกแบบและพฒันาหน้าเวบ็ไซต์ ( Visual design) ขั้นตอน 4 พฒันาและด าเนินการ (Production and 
Operation) ขั้นตอน 5 ซ่ึงจะอยู่ในการด าเนินการการออกแบบ โครงสร้างสารสนเทศ ผลการศึกษา
ขอ้มูลก่อนการออกแบบสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

1.  เป้าหมายหลกัของเวบ็ไซต์ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการข้อมูลและเส้นทางในการป่ันจกัรยานในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี 
ให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ สถานท่ีท่ีน่าสนใจ
ต่างๆ ท่ีผ่านตามเส้นทางนั้น รวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร บทความ ภาพกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจกัยาน ผ่านทางเวบ็ไซตซ่ึ์งผูใ้ช้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลเส้นทางต่างๆ ไปยงัผูใ้ช้
อ่ืนได ้ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
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2.  ความต้องการของผู้ใช้ 

จากการส ารวจและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างเน้นให้ความส าคญักบั การคน้หา 
ขอ้มูลและความบนัเทิง และแผนท่ีในการป่ันจกัรยานในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เส้นทางท่ี
เหมาะแก่การป่ันจกัรยาน ดงันั้นการน าเสนอขอ้มูลบนเวบ็ไซตค์วรท่ีจะมีรายละเอียดหลกัตามท่ี
กลุ่มเป้าหมายให้ความส าคญั คือ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้ขอ้มูลเส้นทางและแผนท่ีในการป่ันจกัรยาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลเส้นทางต่างๆ สามารถใชง่้ายไดง่้ายสะดวก และเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

3.  แนวทางในการออกแบบ 

จากการท่ีไดศึ้กษาและวเิคราะห์เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมและเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการเก่ียวกบัขอ้มูล 
และเส้นทางจกัรยาน จ านวน 6 เวบ็ไซต์และ จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง 
สามารถสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทาง
จักรยานในจังหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบนั้ นส่ือ
ความหมาย และในการน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดด้งัน้ี 

 -  การใช้สีในเวบ็ไซต์ (Color) 
จากการศึกษาและวิเคราะห์เวบ็ไซตต์วัอยา่งและการส ารวจเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  
โทนสีท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ คือ สีโทนเย็น (เขียว/น ้ าเงิน/ม่วง/เขียวเหลือง/
เขียวน ้าเงิน/ม่วงน ้าเงิน) ใหค้วามรู้สึกสบายตา จากการศึกษาต่อพบวา่ สีเขียว เป็นสีท่ีเด่นท่ีสุด
บนโลก ให้ความรู้สึกร่มเย็น สบายตา ผ่อนคลาย ปลอดภยั ท าให้เกิดความหวงัและความ
สมดุล พลงัของสีเขียวสามารถท าให้ประสาทตาผ่อนคลายและความดนัโลหิตของเราลดลง
ได ้ทั้งยงัช่วยผอ่นคลายระบบประสาท ป้องกนัการจบัตวัของกอ้นเลือด ต่อตา้นเช้ือโรค รักษา
อาการของคนเป็นโรคหัวใจ ความดนัโลหิตสูง  เยื่อบุอกัเสบ จึงเลือกใช้เป็นสีหลกัในการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์และใชสี้ฟ้าเป็นสีรองลงมา ซ่ึงสีฟ้านั้น เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกสงบเยือกเยน็ 
เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง สบาย ปลอดภัย ใจเย็นและระงับความกระวนกระวายในใจได้ดี 
ตวัหนงัสือใชสี้ขาวและด า เพื่อใหดู้สะอาดตา และง่ายต่อการอ่าน 

 -  รูปแบบของตัวอกัษรทีใ่ช้ในเวบ็ไซต์ (Typography) 
จากการท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์เวบ็ไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมและเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกบั 
ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน จ านวน 6 เวบ็ไซต์และ จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบของตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้คือ ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ มีหัว 
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ซ่ึงเป็นตวัอกัษรท่ีสามารถอ่านไดง่้าย การใชต้วัอกัษรในเวบ็ไซต์ไม่ควรท่ีจะใช้รูปแบบของ
ตวัอกัษรท่ีมีความแตกต่างมากเกินไป สีท่ีใชค้วรท าใหต้วัอกัษรนั้นอ่านไดง่้าย  

 -  การใช้งานเวบ็ไซต์ร่วมกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
จากการท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์เวบ็ไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมและเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกบั 
ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน จ านวน 6 เวบ็ไซต์และจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมาก กลุ่มตวัอย่างแทบทุกคนมี
บญัชีการใช้งานของเฟซบุ๊ก ประกอบกับเฟซบุ๊กเองมีฟังก์ชันท่ีอนุญาตให้เว็บไซต์อ่ืนๆ 
สามารถลงบญัชีเขา้ใช้งานผา่นบญัชีผูใ้ช้ของเฟซบุ๊ก และดึงขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชอ้อกมาได ้
การออกแบบจึงเลือกการลงช่ือเขา้ใชผ้า่นบญัชีของเฟซบุก๊ เพื่อความสะดวกของผูใ้ช ้

 -  การจัดระบบข้อมูลภายในเวบ็ไซต์ 
จากการท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์เวบ็ไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมและเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกบั 
ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน จ านวน 6 เวบ็ไซต์และ จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญั กบัการคน้หาขอ้มูลและเส้นทางแผนท่ีในการป่ัน
จกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เป็นหลกั ดงันั้นการออกแบบเวบ็ไซต์
ควรให้ความส าคญักบัขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นหลกั สามารถเขา้ใจไดง่้าย มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 
และเหมาะสมแก่ผูใ้ช ้

 -  เนือ้หาของเวบ็ไซต์ 
จากเป้าหมายหลกัของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการให้เวบ็ไซตน์ั้นมีขอ้มูลท่ีหลากหลายและทนัสมยั จึง 
ออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซตใ์ห้สามารถเพิ่มเติมขอ้มูลต่างๆ ไดจ้ากผูใ้ช้ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ท่ีหลากหลาย และทนัสมยั ในรูปแบบของชุมชนออนไลน์ และเพิ่มเติมในเร่ืองของบทความ
ต่างๆ ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัจกัรยาน 

 -  การเข้าถึงข้อมูล 
จากการท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์เวบ็ไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมและเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกบั 
ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน สามารถก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  ผูใ้ช้ท่ีไม่ได้ลงช่ือเข้าใช้ ผูใ้ช้ในระดับน้ีสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของเส้นทาง 
จกัรยานได ้แต่จะไม่สามารถท าการแกใ้ข หรือเพิ่มขอ้มูลใดๆ ลงไปได ้

 2.  ผูใ้ชท่ี้ลงช่ือเขา้ใชแ้ต่ไม่ไดเ้ป็นคนสร้างเน้ือหา ผูใ้ชใ้นระดบัน้ี สามารถดูรายละเอียดต่างๆ 
ของเส้นทางจกัรยานได ้และสามารถเพิ่มเติมเส้นทางจกัรยานได ้ 

 3.  ผูส้ร้างเน้ือหา ผูใ้ชใ้นระดบัน้ีสามารถท าการลบหรือแกไ้ขขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.15 แสดงโครงสร้างการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ 
 
 -  การใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

จากเป้าหมายท่ีวางไวว้่าการออกแบบเว็บไซต์ควรจะออกแบบให้ใช้งานง่าย มีความแปลก 
ใหม่น่าสนใจ และสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัผูใ้ช ้การออกแบบจึงเลือกใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ 
มาผสมผสานเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ช ้และสร้างความแปลกใหม่ ไม่วา่จะเป็น กเูก้ิล
แมพ (Google Maps) ท่ีน ามาใช้ในส่วนของการบอกเส้นทางจกัรยาน และ เฟสบุ๊ก ท่ีใช้ใน
การติดต่อกบัสังคมออนไลน์ 

 
4.2  การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ต้นแบบ 

จากการศึกษาขอ้มูลก่อนการออกแบบ ซ่ึงได้ทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการออกแบบ และพฒันา
เวบ็ไซต์มาแลว้ ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนของการพฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site structure) การ
ออกแบบหน้าเวบ็ (Visual design) และการด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์ (Production and Operation) ซ่ึง
จะครอบคลุมทั้ง 13 ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซตก่์อนท าการทดสอบกบักลุ่มผูใ้ชง้านและผูเ้ช่ียวชาญใน
การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ ต่อจากนั้นจึงสรุปผลท่ีไดข้อง เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูล
และเส้นทางจกัรยาน ในจงัหวดัเชียงใหม่  
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การพฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure) 

1.  เป้าหมายของเวบ็ไซต์ (Site’s Goals) 

เป็นเว็บไซต์ท่ีบริการด้านขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผูใ้ช้สามารถเลือก
เส้นทางจกัรยานท่ีต้องการได้ และยงัสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเพิ่มเติมเส้นทาง
จกัรยานกบัผูใ้ชอ่ื้นได ้ 
-  วตัถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ และยงั

สามารถเพิ่มเติมและแลกเปล่ียนเส้นทางจกัรยานกบัผูใ้ชอ่ื้นได ้
-  เน้ือหา มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับข้อมูลและเส้นทางจักรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ และน าเสนอ

ข่าวสารและบทความกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัจกัรยาน 
-  เป้าหมาย เป็นเว็บไซต์ท่ีแนะน าเส้นทางข้อมูลในการป่ันจักรยานท่องเท่ียวในจังหวดั

เชียงใหม่ และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน 
-  กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทัว่ไป และนกัท่องเท่ียว 

2.  การออกแบบเพือ่สร้างความพงึพอใจต่อผู้ใช้งาน (User Experience Design) 

การออกแบบเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ช้งาน (User Experience Design) คือ การออกแบบ
เพื่อรองรับและตอบสนองความตอ้งการ ของผูใ้ช้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความประทบัใจและ
ประสบการณ์ท่ีดีให้กบัผูใ้ช้งาน โดยการออกแบบในคร้ังน้ีจะใช้การคาดการณ์ว่าผูใ้ช้ตอ้งการ
อะไร และควรจะตอบสนองต่อความตอ้งการนั้นอยา่งไร 

เหตุการณ์ที่ 1 ผูใ้ชเ้ขา้มายงัเวบ็ไซตเ์พื่อหาขอ้มูลและเส้นทางจกัรยาน ผูใ้ชส้ามารถหาขอ้มูลและ 
เส้นทางจกัรยานท่ีตอ้งการจากอะไรบา้ง 

 1. เลือกเส้นทางจกัรยาน 
 2. บทความเก่ียวกบัจกัรยาน 
 3. ข่าวสารเก่ียวกบัจกัรยาน 
 4. ภาพและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัจกัรยาน  

 เหตุการณ์ที ่2 ผูใ้ชเ้ขา้มาเวบ็ไซตเ์พื่อท่ีจะเพิ่มเติมเส้นทางจกัรยานใหม่ๆ ส่ิงท่ีผูใ้ชม้องหาคือ 
 1. เมนูส าหรับเพิ่มเส้นทางจกัรยาน 
 2. แบบฟอร์มในการกรอกขอ้มูลท่ีเรียบง่ายและไม่ยุง่ยาก 
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3.  การออกแบบฟังก์ช่ันการใช้งาน (Function Design) 

จากการท่ีไดศึ้กษาและวเิคราะห์เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมและเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการเก่ียวกบัขอ้มูล 
และเส้นทางจกัรยาน จ านวน 6 เวบ็ไซต์และ จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง
รวมถึงการคาดการณ์ความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการออกแบบฟังกช์ัน่ต่างๆ ของเวบ็ไซน์ ดงัน้ี 

 
ฟังก์ช่ัน รายละเอยีด 

1. การเลือกดูเส้นทางจกัรยาน ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานต่างๆ ท่ีแสดง
อยูใ่นหนา้เวบ็ไซต ์

2. บทความ แสดงถึงขอ้มูลบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจกัรยาน 
3. ข่าวสาร แสดงถึงข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัจกัรยาน 
4. เพิ่มเส้นทาง ผูใ้ชส้ามารถแบ่งปันและเพิ่มเส้นทางขอ้มูลจกัรยานใหก้บัผูใ้ช้

อ่ืนได ้
5. ภาพและกิจกรรม แสดงรูปภาพและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัจกัรยาน 
6. ติดต่อ ใชส้ าหรับการติดต่อผูดู้แลเวบ็ไซต ์
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 1.  การเลือกดูเส้นทางจกัรยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16 แสดงผงัการท างานในส่วนของการดูเส้นทางจกัรยาน 

ส่วนของฟังก์ชั่น การเลือกดูเส้นทางจักยาน ผูใ้ช้ท่ีไม่ได้ลงช่ือเข้าใช้และลงช่ือเข้าใช้แล้ว 
สามารถท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลน้ีได้ทั้งหมด เม่ือเขา้ไปเลือกดูเส้นทางต่างๆ ท่ีมีให้เลือกก็จะมีแสดง
รายละเอียดของเส้นทางและสถานท่ีนั้นๆ 
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 2. บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 แสดงผงัการท างานในส่วนของการบทความ 

ส่วนของฟังก์ชัน่ การใชง้านในบทความผูใ้ชท่ี้ไม่ไดล้งช่ือเขา้ใชแ้ละลงช่ือเขา้ใชแ้ลว้ สามารถท่ี
จะเขา้ถึงขอ้มูลน้ีไดท้ั้งหมด เม่ือกดเขา้ไปท่ีไอคอนของบทความ จากนั้นท าการเลือกบทความท่ี
ตอ้งการ เม่ือกดเลือกบทความท่ีเลือกแลว้จะแสดงเน้ือหาบทความออกมาตรงส่วนของหน้าต่าง
แสดงเน้ือหาบทความ 
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 3. ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.18 แสดงผงัการท างานในส่วนของ ข่าวสาร 

ส่วนของฟังก์ชัน่ การใช้งานข่าวสารผูใ้ช้ท่ีไม่ไดล้งช่ือเขา้ใชแ้ละลงช่ือเขา้ใช้แลว้ สามารถท่ีจะ
เข้าถึงข้อมูลน้ีได้ทั้ งหมด เม่ือกดเข้าไปท่ีไอค่อนของข่าวสาร จากนั้ นท าการเลือกข่าวสารท่ี
ตอ้งการ เม่ือกด เลือกข่าวสารท่ีเลือกแลว้จะแสดงเน้ือหาข่าวสารออกมาตรงส่วนของหน้าต่าง
แสดงเน้ือหาข่าวสาร 
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 4. เพิ่มเส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19 แสดงผงัการท างานในส่วนของ เพิ่มเส้นทาง 

ส่วนของฟังก์ชัน่ การใช้งานเพิ่มเส้นทางผูใ้ช้ท่ีไม่ได้ลงช่ือเขา้ใช้จะไม่สามารถใช้งานในส่วน
ฟังก์ชั่นน้ีได้ เม่ือผูใ้ช้ลงช่ือเขา้ใช้แล้ว เว็บไซต์จะแสดงหน้าต่างในการเพิ่มเส้นทาง โดยผูใ้ช้
สามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ ได ้เช่น ช่ือเส้นทาง สถานท่ี รายะเอียดของสถานท่ี รูปภาพ เสร็จ
แลว้ท าการกดบนัทึกขอ้มูล 
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 5.  ภาพและกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20 แสดงผงัการท างานในส่วนของ ภาพและกิจกรรม 
 

ส่วนของฟังกช์ัน่ การใชง้านภาพและกิจกรรมผูใ้ชท่ี้ไม่ไดล้งช่ือเขา้ใชแ้ละลงช่ือเขา้ใชแ้ลว้ 
สามารถท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลน้ีไดท้ั้งหมด เม่ือกดเขา้ไปท่ีไอคอนของภาพและกิจกรรม จากนั้นท า
การเลือกภาพและกิจกรรมท่ีตอ้งการ เม่ือกด เลือกภาพและกิจกรรมท่ีเลือกแลว้จะแสดงเน้ือหา
ภาพและกิจกรรมออกมาตรงส่วนของหนา้ต่างแสดงเน้ือหาภาพและกิจกรรม 
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 6.  ติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21 แสดงผงัการท างานในส่วนของ ติดต่อ 

ส่วนของฟังก์ชั่น การใช้งานติดต่อ ผูใ้ช้ท่ีไม่ได้ลงช่ือเขา้ใช้และลงช่ือเขา้ใช้แล้ว สามารถท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลน้ีไดท้ั้งหมด เม่ือกดเขา้ไปท่ีไอคอนของการติดต่อ จากนั้นกรอกขอ้มูลและเน้ือหาท่ี
จะติดต่อกบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์เสร็จแลว้กดส่งขอ้มูล 
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4.  เนวเิกช่ัน (Navigation) 

ในการเขา้ถึงเน้ือหารายละเอียดของเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลและเส้นทางในการป่ันจกัรยาน ใน 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีการออกแบบท่ีสามารถเขา้ถึงไดด้งัน้ี 

ภาพท่ี 4.22 แสดงโครงสร้างเนวเิกชัน่ของเวบ็ไซต ์
 

5.  การออกแบบร่างหน้าตาเวบ็ไซต์ (Interface Design) 

เน้นการออกแบบท่ีดูเรียบง่ายเป็นสากล และสามารถท่ีจะใช้งานไดง่้าย สร้างความแตกต่างจาก
เว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลและเส้นทางป่ันจักรยานทั่วไป โดยการใช้ กูเก้ิลแมพ (Google Maps) ท่ี
น ามาใชใ้นส่วนของการบอกเส้นทางจกัรยาน และเลือกท่ีจะน าเสนอขอ้มูลต าแหน่ง ของสถานท่ี
ต่างๆ เป็นหลกั และให้ขอ้มูลเก่ียวกบับทความ ข่าวสาร ภาพและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัจกัรยานอีก
ดว้ย โดยสามารถสรุปการออกแบบ แบบร่างการจดัแบ่งพื้นท่ีท่ีใชใ้นเวบ็ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.23 แบบร่างเวบ็ไซต ์(Page layout) 

 
 1.  โลโก ้โดยออกแบบและจดัวางใหอ้ยูมุ่มซา้ยบนของเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นต าแหน่งมองเป็นจุดแรก

2.  ส่วนของการ Sign in เขา้ใชโ้ดยผา่นทาง Facebook  
 3.  ส่วนของ เมนูส่วนต่างๆของเวบ็ไซต ์เช่น เส้นทางป่ันจกัรยาน บทความ ข่าวสาร และการเพิ่ม

เส้นทาง 
 4.  ส่วนของเมนูในการเพิ่มเส้นทางจกัรยาน 
 5.  ส่วนของช่ือของเส้นทางนั้นๆ ท่ีมีการแสดงบนหนา้เวบ็ไซต ์
 6.  ส่วนของเน้ือหาขอ้มูลและรายละเอียดของเส้นทางจกัรยานนั้นๆ 
 7.  แผนท่ี แสดงต าแหน่งสถานท่ีต่างๆบนเส้นทางจกัรยาน 
 8.  ส่วนแสดงละเอียดต่างๆ ของสถานท่ีท่ีเส้นทางนั้นผา่น 

6.  การออกแบบ (Visual Design) 

 1.  แนวคิด ออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ใชง้านง่าย เนน้ความเรียบง่ายเป็นสากล 
 2.  ตวัอกัษร ใชต้วัหนงัสือท่ีอ่านง่าย ดูแลว้สบายตา และมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 3.  สี ใชสี้ครีมเป็นสีพื้นหลงัและใชสี้เขียวเป็นสีหลกัในการออกแบบ ซ่ึงดูแลว้ใหค้วามรู้สึก 

สบายตา 
 4.  กราฟิก ใชก้ราฟฟิกในรูปแบบทรงเรขาคณิต ท่ีมีความเป็นสากลและดูเป็นทางการ 
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 5.  อินเทอร์เฟส จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และการวเิคราะห์เวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีไดรั้บความ
นิยม สู่แนวคิดของเวบ็ไซตต์น้แบบ สามารถสรุปและออกแบบเวบ็ไซต ์ไดด้งัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.24  แสดงหนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 4.25 แสดงหนา้เวบ็ไซต ์ในส่วนของการแสดงเน้ือหาขอ้มูลเส้นทางจกัรยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.26 แสดงส่วนของเส้นทางต่างๆ ในการป่ันจกัรยาน 
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ภาพท่ี 4.27 แสดงในส่วนของหนา้บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.28 แสดงในส่วนของหนา้ข่าวสาร 
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ภาพท่ี 4.29 แสดงในส่วนการ Sign in เขา้ใชง้าน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.30 แสดงในส่วนของการเพิ่มเส้นทางจกัรยาน 
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ภาพท่ี 4.31 แสดงในส่วนของหนา้ภาพและกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.32 แสดงในส่วนของหนา้การติดต่อ 
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4.3  การประเมินโครงสร้างสารสนเทศเวบ็ไซต์และสรุปผลข้อมูล 

 การประเมินความพงึพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 

จากการประเมินโครงสร้างสารสนเทศเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อใหข้อ้มูลและเส้นทางจกัรยาน 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดท้ าการสร้างเวบ็ไซตต์น้แบบและน าไปให้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน 
ตอบแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด สามารถสรุปผลขอ้มูลไดเ้ป็นสองส่วน 

 ส่วนที ่1  ข้อมูลทางประชากรทัว่ไป 

  1. เพศ 
   เพศชายจ านวน  38  คน  

เพศหญิงจ านวน  12  คน 
  2. อาย ุ
   15 - 20 ปี 0  คน 
   21 - 25 ปี 11  คน 
   26 - 35 ปี 32  คน 
   36 - 45 ปี 7  คน 
   46 - 50 ปี 0  คน 
   51 ปีข้ึนไป 0  คน 
  3. การศึกษา 
   ต ่ากวา่มธัยมปลาย   0  คน 
   ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 0  คน 
   อนุปริญญา/ปวส.   2  คน 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   40  คน 
   ปริญญาโทหรือสูงกวา่   8  คน 
  4. อาชีพ 
   นกัเรียน/นกัศึกษา  24  คน 
   ขา้ราชการ    6  คน 
   พนกังานรัฐวสิาหกิจ   2  คน 
   พนกังานบริษทัเอกชน  10 คน 
   เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  8  คน 
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  5. รายได/้เงินเดือน 
   ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 0  คน 
   5,001 – 10,000 บาท  3  คน 
   10,001 – 20,000 บาท  34  คน 
   20,001 – 30,000 บาท   8  คน 
   30,001 – 40,000 บาท  5  คน 
   40,001 – 50,000 บาท  0  คน 
   มากกวา่ 50,000 บาท   0  คน 
  6. ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
   เป็นประจ าทุกวนั    50  คน 
   ใชอ้ยูป่ระจ าแต่ไม่ทุกวนั สัปดาห์ละ 4 -6 วนั  0  คน 
   ใชเ้ม่ือจ าเป็น สัปดาห์ละ 1 – 3 วนั    0  คน 
  7. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 
   คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 12  คน 
   โนต้บุก๊   11  คน 
   แทบ็เล็ต   7  คน 
   สมาร์ทโฟน  20  คน 
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 ส่วนที่ 2  ความพงึพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ 

ตารางท่ี 4.23 แสดงผลของการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเวบ็ไซตต์น้แบบของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ความพงึพอใจด้านการ
ออกแบบเวบ็ไซต์ 

ระดับความพงึพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ 

มากทีสุ่ด มาก พอใช้ น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 

การออกแบบเวบ็ไซต ์ 25 18 7 0 0 4.36 
การใชสี้ในเวบ็ไซต์ 20 22 8 0 0 4.24 
ขนาดของตวัหนงัสือใน
เวบ็ไซต ์

6 8 27 7 2 3.18 

สามารถรองรับกบั 
อุปกรณ์ท่ีใชง้าน 

0 9 28 10 3 2.86 

ความพงึพอใจต่อการ
ออกแบบระบบและข้อมูล 

มากทีสุ่ด มาก พอใช้ น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 

ความง่ายต่อการใชง้าน 24 11 8 7 0 4.04 
ขอ้มูลเส้นทางจกัรยาน 36 5 8 1 0 4.52 
ความพึงพอใจต่อระบบ
การคน้หา 

21 16 13 0 0 4.16 

ความพึงพอใจต่อระบบ
การเพิ่มเส้นทางใหม่ 

7 32 10 1 0 3.9 

การประยกุตใ์ชง้าน
ร่วมกบั social network 

0 6 33 8 3 2.84 

ความมีส่วนร่วมกบั
เวบ็ไซต ์ 

13 23 12 2 0 3.94 

ความแปลกใหม่และ
ความน่าสนใจของ
เวบ็ไซต ์ 

0 28 12 0 10 3.16 
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 ความพงึพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์ 

ผลของการประเมินความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต์ตน้แบบ แสดงจ านวนและค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อเวบ็ไซตต์น้แบบสามารถสรุปผลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ความพงึพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์ 

-  การออกแบบเวบ็ไซต ์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
-  การใชสี้ในเวบ็ไซต ์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
-  ขนาดของตวัหนงัสือในเวบ็ไซต ์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
-  สามารถรองรับกบัอุปกรณ์ท่ีใชง้าน  ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

และมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจดัรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านผา่นทางอุปกรณ์สมาทโ์ฟน 

ความพงึพอใจต่อการออกแบบระบบและข้อมูล 

 -  ความง่ายต่อการใชง้าน  ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 -  ขอ้มูลเส้นทางจกัรยาน  ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 -  ความพึงพอใจต่อระบบการคน้หา  ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 -  ความพึงพอใจต่อระบบการเพิ่มเส้นทางใหม่  
   ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 -  การประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั social network  
    ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

และมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรท่ีจะมีการใช ้social network เช่น เฟสบุก๊ ใหมี้ส่วนร่วมกบัเวบ็ไซต์
มากกวา่น้ี 

 -  ความมีส่วนร่วมกบัเวบ็ไซต ์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 -  ความแปลกใหม่และความน่าสนใจของเวบ็ไซต ์ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  

 ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 1.  ดา้นการออกแบบกราฟิก (Graphic design) การจดัรูปแบบโดยรวมดูเรียบง่ายและใช้งานได้
ง่าย หากจะเอาไปใชง้านจริงควรท่ีจะปรับปรุงใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์มากกวา่น้ี 

 2.  ด้านการออกแบบโครงสร้างข้อมูล  (Information design) ผู ้เช่ียวชาญให้ค  าแนะน าว่า  
โครงสร้างของขอ้มูลในตวัเวบ็ไซตมี์โครงสร้างท่ีชดัเจนครบถว้น ดูแลว้ไม่สับสน 
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 3.  ดา้นการใชง้าน (Function) มีการเพิ่มเติมเส้นทางใหม่ได ้และยงัสามารถแลกเปล่ียนเส้นทาง
กบัผูใ้ชอ่ื้นได ้และยงัสามารถเสพข่าวสารต่างๆ ไดไ้ปในตวั 

 4.  ดา้นเน้ือหาของเวบ็ไซต์ (Content) สามารถครอบคลุมเน้ือหาท่ีก าหนดแต่ตอ้งมีการอพัเดท
ขอ้มูลใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

 5.  ดา้นการประยุกต์ใช้งานร่วมกบั  (social media) มีการออกแบบโดยการน าเฟสบุ๊ค มาใช้ใน
การเขา้สู้ระบบได้ดี แต่เร่ืองการประยุกต์ให้ใช้เขา้กบัอุปกรณ์อ่ืนๆยงัคงตอ้งปรับปรุงและ
พฒันาต่อไป 

 6.  ดา้นเทคนิคการน าเสนอ (Technology and New Trends) ค่อนขา้งท่ีจะเหมาะสมกบั life style 
ของคนท่ีชอบป่ันจกัรยาน และยงัมีการน าเอากูเก้ิลแมพ มาช่วยในการแสดงเส้นทางไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

สรุปการประเมินโครงสร้างและการออกแบบเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์เพือ่ให้ข้อมูลและเส้นทาง
จักรยานในจังหวดัเชียงใหม่ จากเวบ็ไซต์ต้นแบบมีจุดเด่นและจุดด้อยดังนี ้

 จุดเด่น 

 1.  ง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลของการประเมินความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช ้
งานอยู่ในระดบั มาก เน่ืองจากเลือกใช้การออกแบบท่ีเรียบง่าย ดูเป็นสากล วางโครงสร้าง
ต่างๆ ของเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีคุน้เคย จึงท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจและใชง้านไดง่้าย 

 2.  มีขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานท่ีหลากหลาย เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถเพิ่มขอ้มูลเส้นทางได ้
 3.  ดา้นเน้ือหาของเวบ็ไซต ์ผลของการประเมินความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งานอยูใ่น

ระดับ มาก มีการน าเสนอบทความ ข่าวสาร ภาพกิจกรรมต่างๆ และ เส้นทางในการป่ัน
จกัรยาน ยงับอกถึงรายละเอียดต่างๆ ของสถานท่ีนั้นๆ อีกดว้ย 

 4.  ฟังก์ชัน่การใชง้าน ผลของการเประเมินความพึงพอใจดา้นฟังก์ชัน่การใชง้านต่างๆ ในระดบั
มาก ฟังก์ชัน่ต่างๆ สามารถท างานไดอ้ยา่งดี เช่น ระบบการเพิ่มเส้นทางจกัรยาน การใหข้อ้มูล
และรายละเอียดของสถานท่ีต่างๆ ภายในเส้นทาง  

 5.  รูปแบบในการน าเสนอมีความแปลกใหม่และความน่าสนใจ ผลของการเประเมินความพึง
พอใจด้านความแปลกใหม่และความน่าสนใจของเว็บไซต์อยู่ในระดับ มาก ได้มีการน า
เทคโนโลยี กูเก้ิลแมพ มาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ท่ีให้ขอ้มูลและเส้นทาง
จกัรยาน 
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 จุดด้อย 

 1.  ดา้นการออกแบบกราฟิก การออกแบบกราฟิกยงัไม่มีจุดเด่นเท่าท่ีควร ควรจะออกแบบให้ มี
เอกลกัษณ์และแสดงถึงเวบ็ไซตจ์กัรยานใหม้ากกวา่น้ี 

 2.  การใชง้านกบัอุปกรณ์สมาทโ์ฟน ควรท่ีจะปรับปรุงให้สามารถใชง้านกบัอุปกรณ์สมาทโ์ฟน
ได ้เพื่อสะดวกกบัการใชง้านของผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างสารสนเทศของเว็บไซต์
ชุมชนออนไลน์ท่ีให้บริการข้อมูลและเส้นทางจักรยานในจังหวดัเชียงใหม่ ว่าสามารถพัฒนา
โครงสร้างการออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งไร ให้เหมาะสม น่าสนใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
ซ่ึงผูท่ี้สนใจและนกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้ ไปปรับปรุงหรือเป็นแนวคิดในการพฒันา
เวบ็ไซตต่์อไป 

ผูศึ้กษาได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต แนวคิดเร่ืองชุมชนเสมือน 
(Virtual Community) แนวคิดเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตแ์ละการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์หลกัการออกแบบ (Composition ) แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ (Cognitive theory) และ 
แนวคิดเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ  (Information Architecture) แนวคิดเก่ียวกบัการ
ใช้จกัรยาน แนวคิดการท่องเท่ียวสมยัใหม่ แนวคิดเร่ืองแผนท่ีและทฤษฎีการออกแบบแผนท่ี  ก่อน
รวบรวมขอ้มูลท่ีได้มาจดัท าแบบสอบถามความตอ้งการเพื่อส ารวจความตอ้งการเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง และสร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อใหท้ราบ
ถึงความนิยมในการออกแบบเวบ็ไซต ์และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงเวบ็ไซต ์

จากนั้นผูศึ้กษาได้วิเคราะห์เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะการท างานของเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ จ านวน 3 
เว็บไซต์ และเว็บไซต์ท่ีให้บริการข้อมูลและเส้นทางจกัรยาน ทั้งในและต่างประเทศอีก จ านวน 3 
เวบ็ไซต ์จากนั้นน าเวบ็ไซตเ์หล่านั้นมาวิเคราะห์องคป์ระกอบในการออกแบบโครงสร้างต่างๆ ภายใน
เว็บไซต์ ฟังก์ชั่นการท างาน การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ช้ในระดับต่างๆ โครงสร้างของข้อมูล การ
ประยุกตใ์ชง้านร่วมกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปถึงจุดเด่นและจุดดอ้ย น าเสนอขอ้มูลดว้ยขอ้มูล
เชิงพรรณนา รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบและพฒันาโครงสร้างสารสนเทศเวบ็ไซตต์น้แบบชุมชน
ออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นไดน้ ามาประเมินผลหลงัจาก
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การออกแบบตน้แบบของเวบ็ไซต์ ดว้ยการใชแ้บบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง 
และแบบสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ เพื่อท่ีจะน าผลท่ีไดน้ั้นไปใช้
ในการปรับปรุงเวบ็ไซตต่์อไป 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

การออกแบบ (Visual design) การออกแบบควรออกแบบให้ดูมีลักษณะเรียบง่าย เป็นสากล และ
สามารถใชง้านไดง่้าย 

การใชสี้ในเวบ็ไซต ์(Colors) โทนสีท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบเวบ็ไซต ์คือ สีโทนเยน็ (เขียว/น ้ าเงิน/
ม่วง/เขียวเหลือง/เขียวน ้าเงิน/ม่วงน ้าเงิน) ใหค้วามรู้สึกสบายตา จากการศึกษาต่อพบวา่ สีเขียว เป็นสีท่ี
เด่นท่ีสุดบนโลก (นิตยสารชีวจิต ฉบบัวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2549) ให้ความรู้สึกร่มเยน็ สบายตา ผอ่น
คลาย ปลอดภยั ท าให้เกิดความหวงัและความสมดุล พลงัของสีเขียวสามารถท าให้ประสาทตาผ่อน
คลายและความดนัโลหิตของเราลดลงได้ ทั้งยงัช่วยผ่อนคลายระบบประสาท ป้องกนัการจบัตวัของ
ก้อนเลือด ต่อต้านเช้ือโรค รักษาอาการของคนเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เยื่อบุอกัเสบ จึง
เลือกใช้เป็นสีหลักในการออกแบบเว็บไซต์ และใช้สีฟ้าเป็นสีรองลงมา ซ่ึงสีฟ้านั้ น เป็นสีท่ีให้
ความรู้สึกสงบเยอืกเยน็ เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง สบาย ปลอดภยั ใจเยน็และระงบัความกระวนกระวาย
ในใจไดดี้ ตวัหนงัสือใชสี้ขาวและด า เพื่อใหดู้สะอาดตา และง่ายต่อการอ่าน  

รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใช ้(Typography) รูปแบบของตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้คือตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ มี
หัว ซ่ึงเป็นตวัอกัษรท่ีสามารถอ่านได้ง่าย การใช้ตวัอกัษรในเว็บไซต์ไม่ควรท่ีจะใช้รูปแบบของ
ตวัอกัษรท่ีมีความแตกต่างมากเกินไป สีท่ีใชค้วรท าใหต้วัอกัษรนั้นอ่านไดง่้าย (ธวชัชยั ศรีสุเทพ 2544,
คมัภีร์ web design คู่มือออกแบบเว็บไซต์ฉบบัมืออาชีพ พิมพ์คร้ังท่ี 3, กรุงเทพฯ: บริษทั โปรวิชั่น 
จ ากดั) 

โครงสร้างขอ้มูล (Information Structure) ควรออกแบบโครงสร้างในรูปแบบท่ีเรียบง่าย เป็นสากล 
และอยูใ่นรูปแบบท่ีผูใ้ช้คุน้เคยเพื่อท าให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ใจและใชง้านไดง่้าย ให้ความส าคญักบัการ
จดัล าดบัในการน าเสนอขอ้มูลในหน้าเวบ็ไซต์ ค านึงถึงล าดบัความส าคญั รูปแบบและประเภทของ
ขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่สับสน ใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ใชสี้ง่ายต่อการอ่าน ใน
การเขา้ถึงขอ้มูล และฟังก์ชัน่ต่างๆ ควรพิจารณาจากเน้ือหาของขอ้มูลนั้นๆ วา่มีความส าคญัมากนอ้ย
เพียงใด (วีระพันธ์ จันทร์หอม, ต าราประกอบการสอนวิชา ออกแบบสารสนเทศ ( Information 
Design) [ออนไลน์]) 
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เน้ือหา (Content) ควรมีขอ้มูลของเน้ือหาท่ีหลากหลายทนัสมยัและอพัเดทอยูต่ลอดเวลา มีขอ้มูลและ
เส้นทางจกัรยาน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดของเส้นทาง รายละเอียดของสถานท่ีต่างๆ ท่ีผา่นตามเส้นทาง
นั้นๆ ควรให้ความส าคญักบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ควรมีระบบในการคดักรองผูใ้ชโ้ดยการลงช่ือ
เขา้ใชง้านก่อนท่ีจะท าการเพิ่มขอ้มูลต่างๆ เพื่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (วีระพนัธ์ จนัทร์หอม, ต ารา
ประกอบการสอนวชิา ออกแบบสารสนเทศ (Information Design) [ออนไลน์]) 

เทคโนโลยีส าหรับการออกแบบ (Web design technologies) ควรออกแบบให้รองรับกบัอุปกรณ์ท่ีมี
จอแสดงผลขนาดต่างๆ (Responsive design) โดยเฉพาะอุปกรณ์พกพาท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 
ควรมีการประยุกต์การใช้ง่านร่วมกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล
ต่างๆ และช่วยให้เว็บไซต์เป็นท่ี รู้จัก (ธวชัชัย ศรีสุเทพ  2544, คัมภีร์ web design คู่มือออกแบบ
เวบ็ไซตฉ์บบัมืออาชีพ พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: บริษทั โปรวชิัน่ จ ากดั) 

5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง การออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

จากการส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเวบ็ไซต์ พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่ง 3 อนัดบัแรก คือ ความทนัสมยัของเน้ือหา 
มีเน้ือหาท่ีตรงกบัความสนใจ และใชง้านง่าย ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัการวิจยัของ ณิชฌานนัทน์ อ่อนเกตุ ท่ี
ศึกษาเร่ือง การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การค้นควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) ซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับข้อมูลเน้ือหาท่ีช่วยประกอบการ
ตดัสินใจ มีระบบการน าทางท่ีใช้งานง่าย และรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่าง
รวดเร็วและสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการออกแบบเวบ็ไซต ์(Web Design) เร่ืององคป์ระกอบของการ
ออกแบบเวบ็ไซต์อย่างมีประสิทธิภาพท่ีกล่าวว่า เน้ือหาถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต์ ดงันั้นใน
เวบ็ไซต์ควรจดัเตรียมเน้ือหาและขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ โดยตอ้งมีการปรับปรุง
และเพิ่มเติมเน้ือหาใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

และจากการส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้
งานอินเทอร์เน็ตทุกวนั สอดคล้องกบัการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัของ อภิญญา เสียงสืบชาติ ท่ี
ศึกษาเร่ือง การพฒันาเว็บไซต์ส าหรับสังคมเกยช์าวไทย (อภิญญา เสียงสืบชาติ 2552, การพฒันา
เวบ็ไซต์ส าหรับสังคมเกยช์าวไทย การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือศิลปะและการ
ออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) และงานวิจยัของ ประสงค ์ทะดวงศร (ประสงค ์ทะดวงศร 2555,
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การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างสารสนเทศเวบ็ไซตโ์รงแรมบูติคในจงัหวดัเชียงใหม่ การคน้ควา้
แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

ท่ีศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างสารสนเทศเวบ็ไซตโ์รงแรมบูติคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชง้านอินเทอร์เน็ตทุกวนัเช่นกนั อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีท่ี
มีการพฒันาข้ึนอยูทุ่กวนั จึงท าให้ผูค้นทัว่ไปสามารถท่ีจะเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดง่้ายมากยิ่งข้ึน รวมถึง
คุณภาพความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ปัจจุบนัการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ตนั้นไดก้ลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาส าหรับคนทัว่ไป อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่ง
ของขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีรวมรวบขอ้มูลหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ เขา้ไวด้ว้ยกนั 

จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างไดเ้ลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบ
เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อใหข้อ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ สีโทนเยน็ (เขียว/น ้ า
เงิน/ม่วง/เขียวเหลือง/เขียวน ้ าเงิน/ม่วงน ้าเงิน) ให้ความรู้สึกสบายตา ผอ่นคลาย และรู้สึกปลอดภยั และ
สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัของ ชัชวาลย ์ฐิติพจน์ ท่ีศึกษาเร่ือง การออกแบบ
เวบ็ไซตเ์ชิงโตต้อบเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถจดัแพค็เก็จท่องเท่ียวในจงัวดัเชียงใหม่ไดด้ว้ยตนเอง ท่ี
กลุ่มตวัอย่างได้เลือกท่ี โทนเย็น ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์เช่นกนั และแตกต่างจากการทบทวน
วรรณกรรมการวิจยัของ ประสงค์ ทะดวงศร ท่ีศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
สารสนเทศเวบ็ไซตโ์รงแรมบูติคในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าโทนสีท่ีเหมาะสมกบั
เว็บไซต์โรงแรมบูติค คือ สีทอง สีด า ให้ความรู้สึกหรูหรา ทันสมยั อาจเน่ืองมาจากลักษณะของ
เน้ือหาท่ีมีความแตกต่างกนั ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการออกแบบเวบ็ไซต ์(Web Design) เร่ือง
การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัเวบ็ไซต์ (Designing Web Color) ท่ีกล่าววา่ สีในหน้าเวบ็ไซตเ์ป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัท่ีมากในการดึงดูดความสนใจของผูใ้ช้ เน่ืองจากส่ิงแรกท่ีผูใ้ช้มองเห็นนั้นคือ สี สีเป็น
ตวัก าหนดบรรยากาศและความรู้สึกโดยรวมของเวบ็ไซต ์การเลือกสีอยา่งเหมาะสมจะช่วยในการส่ือ
ความหมายของเน้ือหาและเพิ่มความสวยงามให้แก่หน้าเว็บไซต์นั้ น แต่ในทางกลับกัน ส่ี ท่ีไม่
เหมาะสมอาจสร้างความยากล าบากในการอ่านหรือรบกวนสายตาผูใ้ช้ รวมทั้ งอาจท าให้การส่ือ
ความหมายไม่ถูกตอ้งก็เป็นได ้ (กรรณิการ์ สวรรคโ์พธิพนัธ์ุ  2550, ออกแบบเวบ็ให้น่าใช ้(Designing 
Web Usability) พิมพค์ร้ังท่ี1 กรุงเทพ: ว.ีซี.พี. ซคัเซสกรุ๊ป หจก.) 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้ จากการประเมินผลตน้แบบในดา้นต่างๆ มีผูท่ี้สนใจในการออกแบบเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูลและเส้นทางจกัยานในจงัหวดัเชียงใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social media) ท่ีกล่าววา่ ในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน ์ผูใ้ชจ้ะเขียนเล่าเร่ืองเน้ือหา 
หรือรูปภาพ จากเร่ืองราวประสบการณ์ของผูใ้ชท่ี้ไดพ้บเจอมาและน ามาแบ่งปันถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นท่ี
อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ และการท่ีมีผูเ้ขา้มาใช้งานเวบ็ไซต์อย่างต่อเน่ืองยงั
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บ่งช้ีว่าการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ด าเนินมาได้อย่างถูกทางและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้

หลงัจากท่ีไดท้  าการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ และหลงัจากการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ช ้และผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบเวบ็ไซตแ์ลว้ ผูจ้ดัท าสามารถสรุป
จุดเด่นและจุดดอ้ยของเวบ็ไซต์ไดว้่า จุดเด่นของเวบ็ไซต์ เป็นเวบ็ไซต์สามารถใช้งานไดง่้าย และจดั
วางโครงสร้างของเวบ็ไซต์ในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ึงผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ส่วนมากคุน้เคยเป็นอยา่งดีและ
ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล ในส่วนของขอ้มูลเส้นทางจกัรยาน ท่ีผูใ้ช้อ่ืนสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลไดท้  า
ให้มีขอ้มูลเส้นทางจกัรยานท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน และรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลเส้นทางท่ีใช้
เทคโนโลยี กูเก้ิลแมพ มาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผูใ้ช้เว็บไซต์ จุดด้อยของเว็บไซต์ ยงัไม่
สามารถท่ีจะรองรับการใช้งานในอุปกรณ์อ่ืนๆ ได ้เช่น สมาท์โฟน แท็บเล็ต และการใช้งานร่วมกบั 
Social network ไม่มากเท่าท่ีควร  

5.3  ข้อเสนอแนะ  

1.  ควรออกแบบกราฟิก การจดัรูปแบบโดยรวมดูเรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย หากจะเอาไปใช้งาน 
จริงควรท่ีจะปรับปรุงให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
แผนท่ีเส้นทางจกัรยานใหม้ากกวา่น้ี 

2.  การใช้งานกบัอุปกรณ์สมาทโ์ฟน ควรท่ีจะปรับปรุงให้สามารถใชง้านกบัอุปกรณ์สมาท์โฟนได ้
เพื่อสะดวกกบัการใชง้านของผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน 

3.  ควรออกแบบเวบ็ไซตใ์หแ้สดง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4.   ควรท่ีจะเพิ่มฟังกช์ัน่ในการกรองเน้ือหาขอ้มูล เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อการใชง้านจริง 
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บรรณานุกรม 

(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2554)  
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร “ส ารวจการมีการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2553” 
เวบ็ไซต ์http://www.mict.go.th/more_news.php?cid=37/               
4 ธนัวาคม 2554 

(กมลรัฐ อินทรทศัน์, )  กมลรัฐ อินทรทศัน์ “เทคโนโลยสีารสนเทศและทฤษฎีการส่ือสาร”  
เวบ็ไซต ์http://www.stou.ac.th/Thai/Schools/sca/ 
MA_TEXT/UNIT10.txt 2 มีนาคม 2555 

(กรรณิการ์ สวรรคโ์พธิพนัธ์ุ, 2550)  กรรณิการ์ สวรรคโ์พธิพนัธ์ุ ออกแบบเวบ็ให้น่าใช้ (Designing  
Web Usability) พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพ: ว.ีซี.พี. ซคัเซสกรุ๊ป, หจก 
2550 

(ชชัวาลย ์ฐิติพจน์, 2552)  ชชัวาลย ์ฐิติพจน์ การออกแบบเวบ็ไซต์เชิงโต้ตอบเพ่ือให้ 
นักท่องเท่ียวสามารถจัดแพค็เกจ็ท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ได้
ด้วยตนเอง การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2552 

 (ณิชฌานนัทน์ อ่อนเกตุ, 2555)  ณิชฌานนัทน์ อ่อนเกตุ การพัฒนาเวบ็ไซต์เพ่ือส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2555 

(ธวชัชยั ศรีสุเทพ, 2544)  ธวชัชยั ศรีสุเทพ คัมภีร์ web design คู่มือออกแบบเวบ็ไซต์ฉบับมือ 
อาชีพ พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: บริษทั โปรวชิัน่ จ ากดั 2544 
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(ประสงค ์ทะดวงศร, 2555)  ประสงค ์ทะดวงศร การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
สารสนเทศเวบ็ไซต์โรงแรมบูติคในจังหวัด เชียงใหม่ การคน้ควา้
แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่ือศิลปะและการ
ออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2555 

(ภทัรสุดา จนัทร์ศรี, 2552)  ภทัรสุดา จนัทร์ศรี การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
สารสนเทศเวบ็ไซต์การท่องเท่ียว จังหวดัเชียงใหม่ ส าหรับ
นักท่องเท่ียวสะพายเป้จากยโุรป การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2552 

(ภาวธุ พงษว์ทิยภานุ, 2551)  ภาวธุ พงษว์ทิยภานุ “รู้จกัพื้นฐานการออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ย  
Web Usability?” เวบ็ไซต ์http://www.pawoot.com/node/244   
2 มีนาคม 2555 

(วรรณสิกา เช้ือชาติไทย, 2546)   วรรณสิกา เช้ือชาติไทย ความเหงาในชุมชนเสมือน กรณีศึกษา  
www.pantip.comและwww.sanook.com วทิยานิพนธ์วารสารศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2546 

(วรีะพนัธ์ จนัทร์หอม, 2555) วรีะพนัธ์ จนัทร์หอม “ต าราประกอบการสอนวชิา ออกแบบ 
สารสนเทศ (Information Design)” เวบ็ไซต ์
http://sites.google.com/a/finearts.cmu.ac.th/weeraphan/phl-ngan-
wichakar 5 กนัยายน 2555 

(อภิญญา เสียงสืบชาติ, 2552)  ภิญญา เสียงสืบชาติ การพัฒนาเวบ็ท่าสาหรับสังคมเกย์ชาวไทย 
การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่ือศิลปะ    
และการออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2552 

 
 



 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

110 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง รูปแบบพฤติกรรมการใช้งานเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ 
 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระของ นกัศึกษา
ปริญญาโท สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ค าช้ีแจง  
1.  ความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามน้ี เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัเท่านั้น กรุณาตอบตาม

ความเป็นจริงมากท่ีสุด ทางผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
2.  กรุณาตอบค าถามทุกขอ้ โดยการเขียนตอบบนเส้นประ และใชเ้คร่ืองหมาย / ในช่องค าตอบท่ี

ตอ้งการ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทางประชากรทัว่ไป 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
2. อาย ุ
  15 - 20 ปี  21 - 25 ปี  26 - 35 ปี 
  36 -  45 ปี  46 - 50 ปี  51 ปีข้ึนไป 
3. การศึกษา 
  ต  ่ากวา่มธัยมปลาย   ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
4. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศึกษา  ขา้ราชการ  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  พนกังานบริษทัเอกชน เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  
  อ่ืนๆ........................................... 
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5. รายได/้เงินเดือน 
  ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท  

 10,001 – 20,000 บาท    20,001 – 30,000 บาท   
 30,001 – 40,000 บาท    40,001 – 50,000 บาท 

  มากกวา่ 50,000 บาท  
6. ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
  เป็นประจ าทุกวนั 
  ใชอ้ยูป่ระจ าแต่ไม่ทุกวนั สัปดาห์ละ 4 -6 วนั 
  ใชเ้ม่ือจ าเป็น สัปดาห์ละ 1 – 3 วนั 
7. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 
  คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
  โนต้บุก๊ 
  แทบ็เล็ต 
  สมาร์ทโฟน 
8. ประเภทของสมาร์ทโฟนท่ีใชอ้ยู ่
  IOS 
  Android 
  Windows Phone 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ชุมชุนออนไลน์ 

1. เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ท่ีท่านใชอ้ยูเ่ป็นประจ า 
 Youtube  
 Facebook  
 Pantip  
 Sanook  
 cm108 
 อ่ืนๆ...................................................... 

2. เวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ท่ีท่านช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ เพราะอะไร? 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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3. วตัถุประสงคใ์นการใชเ้วบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ (เรียงล าดบัความส าคญั 1-3) 
 เพื่อคน้หาขอ้มูล  
 เพื่อความบนัเทิง  
 เพื่อติดตามข่าวสาร  
 เพื่อติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน  
 เพื่อแสดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ  
 เพื่อสอบถามขอ้มูล  
 เพื่อแบ่งปันความรู้/ขอ้มูลข่าวสาร 
 อ่ืนๆ....................................................... 

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั (เรียงล าดบั
ความส าคญั 1-3)  

 รูปแบบเวบ็ไซตส์วยงาม  
 ใชง้านง่าย 

   เน้ือหาท่ีตรงกบัความสนใจ  
 กลุ่มเพื่อนและสังคมในเวบ็ไซต ์ 
 มีขอ้มูลอปัเดทอยูเ่สมอ  
 มีรูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจ 
 ออกแบบเวบ็ไซตแ์สดงผลไดดี้กบัทุกอุปกรณ์ เช่นอุปกรณ์พกพามือถือ 
 อ่ืนๆ…………………………………………. 

ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
1. ประเภทการท่องเท่ียวท่ีท่านชอบ (เรียงล าดบั 1 – 3) 

 แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ   แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
เช่น ชมสัตวป่์า นก ห่ิงหอ้ย เป็นตน้ เช่น ภูเขา ทะเล แม่น ้า เป็นตน้ 

 แหล่งท่องเทีย่วทางศิลปวิทยาการ  แหล่งท่องเทีย่วเพือ่นันทนาการ 
เช่น พิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง เป็นตน้  เช่น สวนสัตว ์สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

 แหล่งท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
เช่น โบราณสถาน วดั เมืองเก่า เป็นตน้ เช่น วถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น เป็นตน้ 

 อืน่ๆ...................................................... 
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2. ถา้ตอ้งใชจ้กัรยานในการท่องเท่ียว ท่านคิดวา่จกัรยานเหมาะเป็นพาหนะส าหรับแหล่งท่องเท่ียวใน
ลกัษณะใด (เรียงล าดบั 1 – 3) 

 แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ   แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
เช่น ชมสัตวป่์า นก ห่ิงหอ้ย เป็นตน้ เช่น ภูเขา ทะเล แม่น ้า เป็นตน้ 

 แหล่งท่องเทีย่วทางศิลปวิทยาการ  แหล่งท่องเทีย่วเพือ่นันทนาการ 
เช่น พิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง เป็นตน้  เช่น สวนสัตว ์สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

 แหล่งท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
เช่น โบราณสถาน วดั เมืองเก่า เป็นตน้ เช่น วถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น เป็นตน้ 

 อืน่ๆ...................................................... 

3. ถา้ท่านท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานเป็นพาหนะ จะท่องเท่ียวในโอกาสใด (เรียงล าดบั 1 – 3) 
 วนัหยดุสุดสัปดาห์    ลาหยดุงาน/เรียน   
 เวลาวา่ง     ช่วงหยดุปิดภาคเรียน   
 อ่ืนๆ............................................... 

4. ถา้เป็นการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวใน 1 วนั จะเลือกป่ันช่วงเวลาใด  
 ช่วงเชา้ (06.00 – 09.00 น.)   ช่วงสาย (09.00 – 12.00 น.) 
 ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)   ช่วงเยน็ (16.00 – 18.00 น.) 
 ช่วงหวัค ่า (18.00 – 20.00 น.)   ช่วงดึก (20.00 – 24.00 น.) 
 อ่ืนๆ ............................................. 

5. ความคาดหวงัดา้นกายภาพต่อการท่องเทียวโดยใชจ้กัรยานเป็นพาหนะ  
 มีเส้นทางเฉพาะรถจกัรยานท่ีเหมาะสม   
 มีท่ีจอดจกัรยาน 
 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล แผนท่ี    
 มีป้ายบอกทาง 
 เป็นพื้นท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัท ์   
 มีจุดแวะพกัส าหรับผูป่ั้นจกัรยาน 
 มีความรมร่ืน      
 อ่ืนๆ 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการด้านการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ 

1. โทนสีท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์
  สีทอง สีด า ใหค้วามรู้สึกหรูหรา ทนัสมยั มีคุณค่า 

 โทนร้อน (เหลือง/ส้ม/แดง/เหลืองส้ม/ส้มแดง/ม่วงแดง) ใหค้วามรู้สึกสดใส  
   มีจุดเด่นจุดสนใจ 

 โทนเยน็ (เขียว/น ้าเงิน/ม่วง/เขียวเหลือง/เขียวน ้าเงิน/ม่วงน ้าเงิน) ใหค้วามรู้สึกสบายตา 
 โทนสีธรรมชาติ (เอิร์ธโทน - Earth Tone) 
 อ่ืนๆ .................................................... 

2. รูปแบบกราฟิกท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์
 การใชรู้ปทรงแบบเรขาคณิต (Geometry) (ส่ีเหล่ียม/สามเหล่ียม/วงกลม/วงรี/ 

   คร่ึงวงกลม) มีความเป็นสากล เป็นทางการ  
 การใชรู้ปทรงแบบอิสระ (Free Form) ท่ีไม่เป็นทางการ 
 อ่ืนๆ .................................................... 

3. รูปแบบ (Pattern) ของการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด (โดยเรียงล าดบัความส าคญั
จาก 1 – 5) 

 การออกแบบท่ีเนน้ความเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์เป็นสากล 
  การออกแบบท่ีเนน้จุดส าคญัโดยการใชภ้าพเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือจุดเด่นให ้   
  เกิดข้ึน 

 การออกแบบท่ีใหค้วามรู้สึกทนัสมยั 
 การออกแบบท่ีใหค้วามรู้สึกถึงวฒันธรรม ความเป็นทอ้งถ่ิน 
 มีรูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตท์  าใหผู้ใ้ชจ้ดจ า 
 อ่ืนๆ .................................................... 

4. รูปแบบของตวัอกัษรท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด  
  ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ ไม่มีหวั  
  ตวัอกัษรแบบสมยัใหม่ มีหวั  
  ตวัอกัษรแบบไทยร่วมสมยั  
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5. รูปแบบของส่ือต่างๆ (Media) ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม  
  ภาพประกอบท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

 การใชภ้าพเคล่ือนไหวตกแต่งเวบ็ไซต ์
  การใชภ้าพเคล่ือนไหวอธิบายเน้ือหา 
  การใชเ้สียงประกอบบรรยายเน้ือหา 
  การใชภ้าพวดีีโอประกอบเน้ือหา 
  อ่ืนๆ .................................................... 

6. ดา้นการใชง้าน (interactive) ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบัเวบ็ไซต ์(สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  มีการตอบสอนงการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลโตต้อบกนัได ้
  แสดงผลเป็นระบบเวลาจริง (Real Time) 

ขอ้เสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 

แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ของนกัศึกษา
ปริญญาโท สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วตัถุประสงค์ของการค้นคว้าแบบอสิระ 

เพื่อออกแบบเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์เพื่อใหข้อ้มูลและเส้นทางจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
เหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ 
1. ดา้นการออกแบบกราฟิก (Graphic design) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

2. ดา้นการออกแบบโครงสร้างขอ้มูล (Information design) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

3. ดา้นการใชง้าน (Function) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

4. ดา้นเน้ือหาของเวบ็ไซต ์(Content) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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5. ดา้นการประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั (social media) 
............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

6. ดา้นเทคนิคการน าเสนอ (Technology and New Trends) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

7. ขอ้เสนอแนะ (Suggestions) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์เพือ่ให้ข้อมูลและเส้นทางจักรยาน 
ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ของนกัศึกษา
ปริญญาโท สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ค าช้ีแจง  
1.  ความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามน้ี เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัเท่านั้น กรุณาตอบ ตาม

ความเป็นจริงมากท่ีสุด ทางผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
2.  กรุณาตอบค าถามทุกขอ้ โดยการเขียนตอบบนเส้นประ และใชเ้คร่ืองหมาย / ในช่องค าตอบท่ี

ตอ้งการ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทางประชากรทัว่ไป 
1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
  15 - 20 ปี   21 - 25 ปี   26 - 35 ปี 
  36 -  45 ปี   46 - 50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

3. การศึกษา 
  ต  ่ากวา่มธัยมปลาย   ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 
  อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

4. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศึกษา   ขา้ราชการ  

 พนกังานรัฐวสิาหกิจ   พนกังานบริษทัเอกชน  
 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  

  อ่ืนๆ........................................... 
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5. รายได/้เงินเดือน 
  ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท  

 10,001 – 20,000 บาท   20,001 – 30,000 บาท   
 30,001 – 40,000 บาท   40,001 – 50,000 บาท 

  มากกวา่ 50,000 บาท  
6. ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
  เป็นประจ าทุกวนั 
  ใชอ้ยูป่ระจ าแต่ไม่ทุกวนั สัปดาห์ละ 4 -6 วนั 
  ใชเ้ม่ือจ าเป็น สัปดาห์ละ 1 – 3 วนั 
7. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 
  คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
  โนต้บุก๊ 
  แทบ็เล็ต 
  สมาร์ทโฟน 
 
ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ 

ความพงึพอใจด้านการออกแบบไซต์ 
ระดบัความพงึพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 
การออกแบบเวบ็ไซต ์      
การใชสี้ในเวบ็ไซต ์      
ขนาดของตวัหนงัสือในเวบ็ไซต ์      
สามารถรองรับกบั อุปกรณ์ท่ีใชง้าน       
ความพงึพอใจต่อการออกแบบระบบและข้อมูล มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 
ความง่ายต่อการใชง้าน       
ขอ้มลูเสน้ทางจกัรยาน      
ความพึงพอใจต่อระบบการคน้หา       
ความพึงพอใจต่อระบบการเพ่ิมเสน้ทางใหม่      
การประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั social network      
ความมีส่วนร่วมกบัเวบ็ไซต ์      
ความแปลกใหม่และความน่าสนใจของเวบ็ไซต ์      
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ขอ้เสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

ประวตัิผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 

1.  เกษตร แกว้ภกัดี 
 ประวติัการศึกษา 

2538-2540   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ศิลปกรรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
ภาคพายพัเชียงใหม่ 

 2541-2542  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง นิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ภาค
พายพัเชียงใหม่ 

 2543-2544  ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ภาคพายพั
เชียงใหม่ 

 2551-2554  ปริญญาโท การส่ือสารดิจิทลั มหาวทิยาลยัแม่โจก้ารท างาน 
 2544-2546  ผูช่้วยวจิยัอาจารยป์ระจ าแผนกวชิานิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ภาคพายพัเชียงใหม่ 
 2547- ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบส่ือสาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 
 
2.  อเสกข ์เพช็รเฟ่ือง 
 ประวติัการศึกษา 
  มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2551 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    วชิาสาขาออกแบบ เอกเวบ็ไซต ์

มิถุนายน 2553   สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วชิาเอก O-perception center for new media 
experiments 

ประสบการณ์การท างาน 
15 พฤษภาคม 2551 – 1 สิงหาคม 2552 

ต าแหน่ง Web Design & Graphic Design บริษทั Sneaker Co.,Ltd.  
 1 กนัยายน 2552 – 1 มีนาคม 2553 
    ต าแหน่ง Web Design & Graphic Design Omnioxy Co.,Ltd. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ  สกุล  นายวจันะ สุแกว้  

วนั เดือน ปี เกิด  15 มีนาคม 2529 

ประวติัการศึกษา   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
 
 
 
 

 
 


