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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวตางๆ ในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมเปนสถานที่ซึ่ง
นักทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศใหความสนใจเที่ยวชมเปนจํานวนมาก จากขอมูลป 2553
ของกองสถิติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา จํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม
มากถึง 2,770,142 คน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.69% จากป 2552 (กรมการทองเที่ยว
http://www.tourism.go.th, 2554) จะเห็นไดวาสถานการณแนวโนมการทองเที่ยวของไทยน้ัน มี
อัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้น ทําใหเกิดการแพรสะพัดของเงินตรา สงผลใหเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวและมีแนวโนมวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จะเติบโตสูงขึ้นในทุกป

ทามกลางกระแสการทองเที่ยวในชวงภาวะวิกฤติการณโลกรอน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทดานการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย จึงได
ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกปองรักษา
สิ่งแวดลอม รวมถึงใหความสําคัญในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 7
Greens “ทองเที่ยวสดใส ใสใจสิ่งแวดลอม” คือ แนวคิดที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ภายใตโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย เพื่อใหเกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน และสรางรูปแบบ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน เปนแนวคิดที่พยายามใหครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ทั้งผูที่มี
บทบาทในอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป อันเชื่อวาจะสามารถ
สรางความเปลี่ยนแปลงระดับทัศนคติ และนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใหประเทศไทย
เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวคุณภาพ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552)

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวมีการตื่นตัวและปรับรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวและวีถีการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและวิกฤตการณสภาวะโลกรอนเพื่อรั กษาระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืน สําหรับการพยากรณการทองเที่ยวของไทยน้ัน WTTC
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(World Travel & Council) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางดานวิชาการ ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเดินทาง และ ทองเที่ยวใหกับกลุมประเทศสมาชิกเอเปค (APEC)
ไดพยากรณการทองเที่ยวของไทย ในชวง 2543-2553 วาจะขยายตัวอยูในระดับรอยละ 6.07 ในป
พ.ศ. 2553 (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542: 30-34)

สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม คาดหวังวาในป 2554 เชียงใหมจะมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไมตํ่ากวา 40,000 ลานบาท แมหลายปที่ผานมารายไดจากการทองเที่ยว
ปรับตัวลดลงเพราะผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอก จึงไดมีนโยบายทําใหเนนทําตลาดเชิงรุก
มากขึ้น สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม เตรียมผลักดันการทองเที่ยว โดยรวมกับ
ผูประกอบการสนามกอลฟ โรงแรม สปา รถเชา ฯลฯ จัดโปรโมชั่นลดราคา พุงเปาไปที่ตลาด
ตะวันออกกลาง ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งตลาดคนไทยตามนโยบายไทยเที่ยวไทย ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เพื่อดึงตลาดคนไทยชดเชยตลาดตางชาติในชวงที่เกิดวิกฤติหรือ
ปญหา สวนในเดือนกรกฎาคม สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเตรียมจัดงาน Chiangmai
Tourism Forum เชิญตลาดผูซื้อจากทั่วโลกมารวมงานเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ จังหวัด
เชียงใหมและ 8 จังหวัดภาคเหนือใหเปนที่รูจัก และ ซึ่งมีแผนรวมเปนกลุมจังหวัดเพื่อผลักดันและ
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวรวมกัน โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการผจญภัย ที่เปนตลาด
สําคัญอีกสวนหนึ่งนอกเหนือจากการทองเที่ยวเชิงประเพณี -วัฒนธรรม (สํานักขาวเจาพระยา
ออนไลน http://www.chaoprayanews.com, 4 มกราคม 2554)

อยางไรก็ตามที่ผานมาการทองเที่ยวทําใหเกิดผลกระทบจากการหวังผลประโยชนจาก
การทองเที่ยวของผูประกอบการและผูเกี่ยวของ ทําใหมีผลกระทบตอชุมชนในทองถิ่นทั้งวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการทองเที่ยวในปจจุบันยัง
ขาดมาตรฐานคุณภาพรูปแบบที่เหมาะสม ขาดความตระหนักรู ขาดความรูความเขาใจ ขาดการมี
สวนรวมของชุมชน และขาดการรวมมือของทุกภาคสวนทั้งราชการ องคกรเอกชน และประชาชน
กรณีการทองเที่ยวน้ียังตองรวมไปถึงนักทองเที่ยวอีกดวย

จากแนวคิดและองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดใหความสําคัญกับ
องคประกอบ หลัก 4 ดาน คือ องคประกอบดานพื้นที่ การจัดการ กิจกรรม และ กระบวนการ
รวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น รัฐบาลจึงไดพิจารณากําหนดนโยบายหลักดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไว ดังน้ี การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองมีการ
ควบคุมดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด การจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ตองคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยูมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองคํานึงถึงการพัฒนาดานการใหการศึกษาสรางจิตสํานึกที่ดี ในการรักษา
ระบบนิเวศรวมกัน มากกวาการมุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ และการมีรายไดเพียงอยางเดียว

การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมขอประชาชน และ
องคกรทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร การบริการ การแลกเปลี่ยนความรู และวัฒนธรรมชุมชนใน
กระบวนการทองเที่ยว รวมทั้งการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา หรือ ใหประชาชนมีตัวแทน
เปนคณะกรรมการรวมในทุกระดับ (อุดม เชยกีวงศ, 2548: 108-110)

ทําใหการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนตองมีความ
พรอมในการดูแลแหลงทองเที่ยว มีความรูความเขาใจ หรือตระหนักในคุณคาของมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติของทองถิ่น ใหมีการพัฒนาอยางมีทิศทางและเทาทันกระแสทุนกระแส
การทองเที่ยวจากภายนอกใหเปนการตอยอดจากอารยธรรมด้ังเดิมในทองถิ่นใหได นอกจาก
ประชาชนแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันมีบทบาทนําที่ สําคัญมาก ดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นตองมีความรู ความเข าใจ เกี ่ยวก ับการบริหารจ ัดการ สิ ่งแวดลอม
ศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เชน ไมปลอยใหมีการกอสรางบดบังภูมิทัศน ปูชนียสถาน
หรือสถานที่สําคัญ หรือการกอสรางในรูปแบบที่ไมสอดคลองกับศิลปกรรม ตลอดจนการบุกรุกที่
สาธารณะหรือพื้นที่ปาไม เปนตน สําหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ี อาจจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือองคการบริหารสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่แหลงทรัพยากรตอเน่ืองกันดวย เชน พื้นที่
ปาไม การสรางถนน คูคลอง เปนตน การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการบริหารจัดการที่ตองการความ
ยั่งยืน จําเปนตองมีการวางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่เปนระบบเชนเดียวกับการ
บริหารงานอ่ืนๆ ไมวาจะโดยชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรราชการสวนกลาง
รวมกันกับองคกรเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเ ที่ยวแตละพื้นที่  โดยอยูบนพื้น
ฐานขอมูลที่ถูกตองรวมกัน มีการบูรณาการความคิดเห็นรวมกัน

ในขณะที่ ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะภูมิประเทศ เปนภูเขา
สลับซับซอน  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาอยูในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง มีแม นํ้า
สําคัญที่ไหลผานไดแก แมนํ้าแตงซึ่งมีตนนํ้าอยูในเขตอําเภอเวียงแหงไหลผานอําเภอเชียงดาวและ
อําเภอแมแตง  โดยไหลผานเขตตําบลกื้ดชาง รวมระยะทางประมาณ  45  กิโลเมตร กอนไหลลงสูลํา
นํ้าปง ตําบลกื้ดชาง ถือเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนสถานที่ ที่ยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณอยูมาก และคงไวซึ่งขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่
ดีงาม และมีการอยูรวมกันของชนเผาอยางหลากหลาย ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ตําบลกื้ดชาง  จากผูประกอบการเอกชนภายนอกมีแนวโนมการเติบโตและขยายตัวมากยิ่งขึ้ นใน
ทุกป  องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชางจึงไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
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เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2554-2556) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง ภายใตแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2548 แผนพัฒนา 3 ป ดัดแปลงมาจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลนําไปสูการปฏิบัติซึ่งไดกําหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ
พัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน แกไข ปรับปรุงเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของผูบริหาร ความ
ตองการของประชาชนและงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่นโดยให ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ซึ่งเปนแผนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และสรางรายไดใหกลับสูชุมชนดวยการรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม และยังเปนการสงเสริมภูมิปญญาชาวบานใหสืบสานตอไปในระบบการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน

ปจจุบันเว็บไซตมีบทบาทสําคัญตอสังคมยุคปจจุบัน เปนชองทางการสื่อสารที่สามารถ
เขาถึงงายและสะดวกรวดเร็ว จากการประชุม Enter 2011 ณ เมืองอินสบรูค ประเทศออสเตรีย เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2554 ซึ่งเปนการประชุมเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เนนในเร่ืองของสังคมออนไลน หรือที่รูจักกันดีวา Social Network หน่ึงใน
หัวขอที่นาสนใจคือการนําเสนอของ Mr.Martin Verdon-Roe จาก TripAdvisor ในหัวขอ มุมมอง
ของ Trip Advisor ตอนักทองเที่ยวและการจัดการการเดินทางทองเที่ยวในยุคที่มีการเปลี่ยนทาง
เทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ (Tourists and their trips in a period of socio- economic and
technological change) ซึ่ง Trip Advisor เปนเว็บไซตทางการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดของโลก มุงเนน
การรวบรวมขอมูลดานการทองเที่ยว ในปจจุบัน มีผูใชทั่วโลกจํานวน 35.3 ลานคน โดยในหัวขอ
การนําเสนอในที่ระชุมไดกลาวถึงพฤติกรรมนักทองเที่ยวสมัยใหม โดยมักจะมองการเดินทางใน
ภาพรวม กอนการเดินทาง จะมีความคิดรวบยอดวา จะไปไหน ไปอยางไร พักที่ไหน และจะทํา
อะไรบางระหวางทองเที่ยว โดยสืบคนหาขอมูลวางแผนการเดินทางทองเที่ยวผานทางเว็บไซตและ
สังคมออนไลน ซึ่งเทคโนโลยี เปนอีกองคประกอบที่ทําใหรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปและเกิดแนวโนมใหมๆ ขึ้น โดยนักทองเที่ยวสามารถใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
ควบคูไปกับการใชเว็บไซตออนไลน (จิรา บัวทอง, บทความอิเล็กทรอนิกสออนไลน e- TAT
Tourism journal, http://www.etatjournal.com, 1 พฤษภาคม 2554) ดังน้ันการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวจึงเปนที่นิยมมากในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในยุคปจจุบัน ในขณะที่
เว็บไซตที่ใหขอมูลขาวสารทางดานการทองเที ่ยวขององคการบริหารสวนตําบลกื ้ดชาง คือ
http://www.kuedchang.org เน่ืองจากเปนเว็บไซตที่ใหขอมูลขององคกรเปนหลัก เน้ือหาและ
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รูปแบบเปนเชิงวิชาการ ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ยังขาดการ
จัดการกับโครงสรางขอมูลอยางเปนลําดับชั้น ตลอดจนการออกแบบยังไมสามารถดึงดูดความ
สนใจไดเทาที่ควร  ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาขอมูลการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และศึกษาแนวทางการออกแบบเว็บไซตเพื่อพัฒนา
เปนตนแบบเว็บไซตสงเสริมทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนําเสนอการทองเที่ยว
ของชุมชน และกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชากรใน
ชุมชน ตลอดจนผูประกอบการเอกชนและนักทองเที่ยว ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม รวมกัน นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมฝกอบรมใหประชาชนและเยาวชนตระหนัก
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน การจัดการทองเที่ยว ใหอยูบนพื้นฐานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางแทจริงและใหเกิดประโยชนตอประชากรในชุมชนสืบตอไป

1.2 วัตถุประสงค

การคนควาแบบอิสระหัวขอเร่ือง “การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ” มี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ

1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
1.2.2 เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการใชเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
1.2.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.3.1 ทําใหทราบขอมูลทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม

1.3.2 เพื่อนําขอมูลความตองการของนักเที่ยวไปพัฒนาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

1.3.3 เพื่อไดตนแบบเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา

1.4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวย การศึกษาขอมูลโดยใชกรอบแนวคิด

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ แนวคิดการออกแบบ ทฤษฎีออกแบบสารสนเทศ และแนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต โดยศึกษาถึง

1. ศึกษาความตองการนําเสนอขอมูลเว็บไซตของผูนําชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ดานการทองเที่ยวของตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีการสัมภาษณ (Focus
Group)

2. ศึกษาความตองการและความคาดหวังของนักทองเที่ยวในการใชเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ใหตอบสนองการใชงานของนักทองเที่ยว โดยใชแบบสอบถาม

3. ศึกษาวิเคราะหขอมูลของเว็บไซตที่มีอยูเดิมเพื่อนํามาวิเคราะหหาขอดีและ
ขอบกพรองเพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

1.4.2 ขอบเขตดานพื้นท่ีศึกษา
การศึกษามุงเนนไปที่องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม

1.5 นิยามศัพท

การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ตางถิ่น ซึ่งมิใช
เปนที่พํานักอาศัยประจําของบุคคลน้ัน และเปนการเยือนชั่วคราว โดยไมใชเพื่อเปนการประกอบ
อาชีพหารายได

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง องคการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) สมาคมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Ecotourism Society) และองคการ การทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ใหคํานิยามวา
"การทองเที่ยวที่ไมเปนการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุงหวังในดานการศึกษา มีความพอใจตอ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวตามธรรมชาติ มีความเขาใจตอวัฒนธรรม ประวัติความเปนมาของ
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สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยไมเปนการรบกวนตอระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่จะทํา ใหเกิดการอนุรักษตอทรัพยากรของประชากร ในทองถิ่น"

นักทองเท่ียว (Tourists) หมายถึง ผูที่เดินทางไปอยูในสถานที่อันมิใชที่พํานัก
ถาวรของตน ซึ่งเปนการเดินทางไปอยูชั่วคราวต้ังแต 24 ชั่วโมงขึ้นไป (มีการคางคืนอยางนอย 1
คืน) แตไมเกิน 90 วัน เปนการเดินทางโดยสมัครใจ ดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามที่ไมใชไปประกอบ
อาชีพ หรือหารายได

อินเตอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการ
เชื่อมตอระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายทั่วโลก โดยใชภาษาที่ใชในการสื่อสารกันระหวาง
คอมพิวเตอรที่เรียกวา โพรโทคอล (Protocol) ผูใชเครือขายน้ีสามารถสื่อสารกันไดในหลายๆ ทาง
อาทิเชน อีเมลล เว็บบอรด และสามารถสืบคนขอมูลและขาวสารตางๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูล
และโปรแกรมมาใชได

เว็บไซต (Website) หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนาเชื่อมโยงกันผานไฮเปอร
ลิงค สวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร หนาแรกของเว็บไซต ชื่อหลักจะ
เรียกวาโฮมเพจ และจะมีหนาอ่ืนเพิ่มเติมทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตองการนําเสนอของเจาของเว็บไซต
และความตองการของผูใชเว็บไซตดวย

การออกแบบเว็บไซต หมายถึง การออกแบบเว็บไซตของนักออกแบบ เพื่อสราง
ผลงานใหตอบรับกับความตองการของผูใช มีความแปลกใหม เหมาะสมกับการนําเสนอเน้ือหา
สวยงาม และสะดวกสบายในการใชงาน


