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อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน

บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและความคาดหวังของ
นักทองเที่ยวตอการใชเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนํามาพัฒนาตนแบบเว็บไซตสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชพื้นที่ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนกรณีศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 200 ราย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
200 ราย เก็บขอมูลผานแบบสอบถาม และกลุมผูนําชุมชนจํานวน 10 ราย โดยการสัมภาษณ

วิธีการศึกษาประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
กลุมและการวิเคราะหเว็บไซตตัวอยางตามแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและทฤษฎีการออกแบบ
และทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนาซึ่งประกอบดวย การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบไคสแควร โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และเชื้อชาติ และกําหนดตัวแปรตามคือ ความตองการ
ขอมูลจากเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานเน้ือหา และความตองการขอมูลดานการออกแบบ
สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบกลุม จะนําเสนอโดยใชสถิติพรรณนาอธิบายขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดและนําเสนอในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา ความตองการขอมูลดานเน้ือหาอันดับหน่ึงคือ ขอมูล
สถานที่และกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความตองการขอมูลดานการออกแบบเกี่ยวกับ
ผูใช(Interface) อันดับหน่ึงคือ การจัดวางขอมูลและขนาดของรูปภาพ ภาษาที่ใชควรภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ ใชรูปภาพที่ถายทอดตามความเปนจริง สีที่ใชคือสีเขียว นํ้าตาลและฟา โดยใช
ตัวอักษรเลียนแบบลายมือ และควรมีพื้นที่ในการถามตอบ ควรมีการเชื่อมโยงกับสังคมออนไลน
ไดแก Facebook และไมควรมีระบบสมาชิก

ผูศึกษานําผลการวิเคราะหที่ไดจากการวิเคราะหขอบกพรองของเว็บไซตตัวอยาง และจาก
การสรุปขอมูลการสัมภาษณผูนําชุมชน มานําเสนอขอมูลเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถไดรับขอมูล
การทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางเหมาะสม โดยการออกแบบตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศตามขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแลวขางตน และนํามาประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และ นํามาประเมินความพึงพอใจตอผูใชงานจริงจํานวน 20 ราย

สรุปวาการออกแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
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Abstract

The objective of this research was to study the demand and the expectation of tourists on
the usage of the ecological tourism website so that it could be applied to develop the ecological
tourism website prototype. The case study had been carried out in the vicinity of Keedchang sub-
district, Mae Taeng district, Chiangmai province. The sample population was consisted of 200
Thai tourists and 200 foreign travelers, including 10 community leaders. The data collection had
been conducted through the usage of questionnaire and interviewing in order to get the ecological
tourism ideal on the design and the construction of the website.

The study methodology began with the data gathering via questionnaire and group
interviewing and the analysis of sample websites that based on the ecological tourism principles
and the designing theory as well as the website designing ideology. Meanwhile, the data collected
from the survey questionnaire would be processed through the usage of statistical descriptive
analysis which were composed of finding values on the frequency, percentage, average, standard
deviation (SD) and the Chi-square test. The research had determined the independent variables of
the individual variance which was consisted of gender, age, education, occupation, monthly
income, and race. The variables had been settled on the demand of the website data involving the
ecological tourism contents and the demand on the knowledge of designing the website. The data
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obtained from interviewing group would be presented in the form of statistical descriptive report
of the collected data and would be presented in the form of tables.

According to the questionnaire study, it was found that the first priority on the demand of
tourism information was on the ecological tourism places and activities as well as the demand on
the data on the interface design for the users. The first precedence was the design on the placing
of the data and the size of the images. It was suggested that the languages used should be the Thai
language and the English language in relation to the pictures and the photographs so as to reveal
the reality.  The colors recommended for the design of the website would be green color,
brownish color and sky blue color. The alphabets used on the website would be the design of the
hand writing fonts. In brief, a space for questions and answers should be provided; whereas, the
social online websites should have linkage with the website and membership system should be
discarded.

The researcher had analyzed the disadvantages of the sample websites and it could be
summarized as the following. The community data that had been obtained from interviewing
should be presented for the foreigners and the tourists on the website so that they could pick up
the information suitable for their trips and their traveling. The ecological tourism prototype
website had to be evaluated on the design of the website by 5 experts; then, it would be made the
assessment on the satisfaction of the website users and the total number would be 20 persons.

In conclusion, the ecological tourism prototype website for promotion of the
environmental tourism in the vicinity of Keedchang sub-district, Mae Taeng district, Chiangmai
province would be on the level of very much satisfaction.


