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บทท่ี 2
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ น้ี
ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ เปนขอมูลสําหรับความเขาใจเร่ืองการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ และการออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสรุปสาระสําคัญโดย
แบงเปนหัวขอ ดังน้ี

2.1 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism)
2.1.1 ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.1.2 ประวัติความเปนมาของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
2.1.3 แนวคิดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.1.4 องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

2.2 การออกแบบ (Design)
2.2.1 ความหมายของการออกแบบ
2.2.2 จิตวิทยาการรับรูเพื่อการออกแบบ
2.2.3 หลักการออกแบบ
2.2.4 หลักการออกแบบกราฟก
2.2.5 การสื่อความหมายในการออกแบบ

2.3 แนวคิดการออกแบบเว็บไซต
2.3.1 องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการออกแบบเว็บไซตที่ดี
2.3.2 ขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต
2.3.3 ลักษณะการออกแบบหนาตาของเว็บไซต (Interface Design)
2.3.4 สวนประกอบของหนาเว็บไซต
2.3.5 การจัดองคประกอบของภาพ
2.3.6 เทคนิคการจัดองคประกอบ
2.3.7 เทคนิคที่ใชในงานออกแบบ

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา
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2.1 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism)
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่มุงเนนการจัดการ

รักษาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ และกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะถือเปนการ
ทองเที่ยวทางเลือกใหมที่กอใหเกิดความสมดุลแหงกระแสการพัฒนาการทองเที่ยวและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวควบคูกันไป จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองชวยกันสนับสนุนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่กอประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในปจจุบันและ
อนาคต

“การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” มาจากคํา ภาษาอังกฤษวา “Eco-Tourism” ซึ่งเปนคําผสมกัน
ระหวางคําวา Ecology หรือนิเวศวิทยา กับคําวา Tourism หรือ การทองเที่ยว (อุดม เชยกีวงศ, 2458:
81)

การทองเที่ยวเชิงนิเวศอาจจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามการบัญญัติของนักวิชาการ
ทองเที่ยว เชน Eco-Tourism, Green Tourism, Environment-friendly Tourism, Environment
Pilgrimage, Ethical Tourism, Responsible Tourism, Nature-Oriented Tourism, Bio Tourism เปน
ตน แตที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุดก็คือ Eco-Tourism หรือใชชื่อเลียนภาษาไทยตามบัญญัติศัพท
ของราชบัณฑิตยสถานวา “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” หรือ “นิเวศทัศนาจร” (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา,
2542: 401)

2.1.1 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน

(Sustainable Tourism) ที่มุงใหเกิดการดูแลสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว จึงมีผูรู
กําหนดความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นมากมาย ดังตัวอยางไดดังตอไปน้ี Boo ผูคลุกคลี
กับงานวิจัยการทองเที่ยวเชิงนิเวศในลาตินอเมริกาและหมูเกาะคาริ เบียน ไดใหความหมายไววา
“การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เอ้ือประโยชนตอการอนุรักษอัน
เน่ืองมาจากการมีรายไดสําหรับการดูแลพื้นที่ การสรางงานใหชุมชนทองถิ่น” (Boo, 1991: 401)

Lascurain แหงสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (International Union for the Conservation
of Nation and Nation Resources หรือ IUCN) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา “การ
ทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชื่นชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา รวมทั้งลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติเหลาน้ัน” (Lascurain, 1998: 213)

ประเทศออสเตรเลียไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา “การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระดานการศึกษา การเขาใจธรรมชาติ
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สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหยั่งยืน” (The Commonwealth Department of
Tourism, 2540: 345)

องคกรเอกชนที่มีบทบาทโดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาวางแผนและเผยแพรความรูดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติ ซึ่งจะชวยอนุรักษ
สิ่ งแวดลอมและปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นให ดีขึ้น ” (The
EcotourismSociety, 1993: 402)

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา “การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวที่เขาไปสัมผัสธรรมชาติซึ่งตองการ ใหความรูทาง
นิเวศวิทยาจากผูมีความรูในเร่ืองน้ัน อยางแทจริง เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความรูเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี
ความหมายยังไดรวมถึงสภาพทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในทองถิ่น ความเปน
เอกลักษณเฉพาะที่ตองไดรับการรักษาไว” (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2538: 64)

จากความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ผู รูทั้งหลายไดกําหนดขึ้นดังกลาวมาแลว
ขางตนทําใหสามารถสรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ไดวา “การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีการใหความรูแก
ผูเกี่ยวของ และใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนแกชุมชน
ทองถิ่น และสรางจิตสํานึกใหทุกฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางยั่งยืน”

ดังน้ันจะเห็นไดวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) การ
ทองเที่ยวธรรมชาติ (2) การศึกษาและเขาใจธรรมชาติสิ่งแวดลอม (3) การไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือ
การอนุรักษระบบนิเวศ (4) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น (แผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยว
ของประเทศ, 2540 อางในมูลนิธิโลกสีเขียว, 2540-41: 345)

การทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน อาจกลาวในอีกลักษณะหน่ึงวา เปนการทองเที่ยวที่มุงเนนใน
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการทองเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู และสัมผัสกับ
ระบบนิเวศ ซึ่งมีความแตกตางอยางชัดเจนกับความสนใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อันเปน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ไมวาจะมีการคาบเกี่ยวกันในเชิงพื้นที่ก็ตาม เวนแต
จะรวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติเขาเปนสวนหน่ึงในระบบนิเวศของแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติน้ัน ในทํานองเดียวกับการทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism) ก็ไมใชการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยว
น้ันๆ ดวย การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงถือวาเปนแนวทางหรือวิถีทางหน่ึงที่พยายามจะกาวไปสู
เปาหมายสําคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน การทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีองคประกอบที่สําคัญที่ควร
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พิจารณา 3 ประการ คือ การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม ความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและการกระจายรายได (กุลวรา
สุวรรณพิมล, 2548: 40)

2.1.2 ประวัติความเปนมาของการทองเท่ียวแบบย่ังยืน
การศึกษาประวัติความเปนมาของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนแบงออกเปน 2 สวน คือ

1) การทองเที่ยวระดับสากล
2) การทองเที่ยวในประเทศไทย

ในเร่ืองของการทองเที่ยวน้ันกลาวไดวา ยุคแรก เปนการทองเที่ยวของเจาขุนมูลนาย โดยมี
ประวัติศาสตรจารึกไวต้ังแตกอนคริสตศักราช ตอมาในชวงปลายของยุคแรกเปนการทองเที่ยวเพื่อ
แสวงบุญและเพื่อความเพลิดเพลิน ในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ไดมีการ
ทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเกิดขึ้น นําไปสูการทองเที่ยวในยุคกลางชวงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มี
10 กิจกรรมทองเที่ยวของคนรวย เรียกวา การทองเที่ยวเชิงมวลชน เปนการทองเที่ยวพักผอนเพื่อ
คลายเครียด ตอมาการทองเที่ยวเพื่อมวลชนตองหยุดชะงักลง เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2
หลังจากการฟนตัวดานการทองเที่ยว หลังจากสงครามโลกก็ไดเขาสู การทองเที่ยวในยุคปจจุบัน ใน
ประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 กวาปที่ผานมา เปนการทองเที่ยวแบบประเพณี ในยุคน้ีสรางความ
เสื่อมโทรมตอสิ่งแวดลอมและมีการเปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ดวยเหตุน้ีจึงมี
กระแสดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง นําไปสูการกอต้ังองคกรตางๆ เกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จากกระแสดังกลาวเปนเปนสาเหตุใหมีการบัญญัติศัพทคําวา “การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ” ไวในราชบัณฑิตยสถานต้ังแตน้ันเปนตนมา (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542: 8)

ประวัติและวิวัฒนาการการทองเที่ยวนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน อธิบายละเอียดของแตละ
ยุคไดดังตอไปน้ี

1) การทองเท่ียวระดับสากล แบงออกเปน 3 ยุค ดังน้ี
ก) การทองเที่ยวของโลกยุคแรก ประมาณชวง 3,000 ปกอนคริสตศักราช จนถึง

กอนปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 จากประวัติศาสตรมีจารึกภาพการเดินทางที่
ผนังวิหารดิอิท แอล บาฮาริ ที่เมืองลักซอร เมื่อคร้ังที่พระนางฮัทเชปสุทแหงประเทศอียิปตไดแปร
พระราชฐานโดยทางเรือเพื่อไปพักผอนยังดินแดนปุนท ประเทศโซมาเลีย ตอมาเมื่อประมาณ 850 ป
กอนคริสตศักราช นักปราชญชาวกรีกชื่อไฮเมอร (Himer) นักทองเที่ยวคนสําคัญอีกคนหน่ึงของ
โลก ไดเขียนบทกวีในหนังสือชื่อ Travelogue ไดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับการทองเที่ยว ซึ่งถือวาเปน
เอกสารฉบับแรกของโลกที่ไดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเอาไว
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การทองเที่ยวในปลายยุคแรกประมาณคริสตศตวรรษที่ 14 เปนการออกเดินทาง
ของคริสตศาสนิกชนเพื่อแสวงบุญ ถึงแมจะเปนการเดินทางเพื่อแสวงบุญ แตนักเดินทางก็ไดมีการ
พักผอนทองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินไปดวย ตอมาในคริสตศตวรรษที่ 17 มีการเดินทางของ
นักศึกษาและนักวิชาการ เพื่อแสวงหาประสบการณทางการศึกษาและความเพลิดเพลิน เรียกวา
“แกรนดทัวร” (Grand Tour) แหลงทองเที่ยวยุคแรกสวนใหญเปนโบราณสถานที่สําคัญ ตอมาเร่ิม

หันมาสนใจแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ตลอดจนแหลงนํ้าแร นํ้าพุรอน จัดเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อ
สุขภาพและตอมากลายเปนการทองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน

ข) การทองเที่ยวของโลกยุคกลาง คือ ชวงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 เกิดพัฒนาการจากกิจกรรมการทองเที่ยวของคนรวยไปสูการทองเที่ยวเชิง
มวลชน (Mass Tourism) ซึ่งเปนการทองเที่ยวพักผอนเพื่อคลายเครียดของประชาชนทั่วไปเน่ืองจาก
ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรม ทํา
ใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว ประชาชนมีรายไดสูงขึ้น มีวันเวลาทํางานที่แนนอน จึงมีทั้งเงิน
และเวลาที่ใชในการทองเที่ยวเพื่อพักผอนคลายเครียด จึงทําใหการทองเที่ยวสมัยน้ันขยายตัวขึ้น
เปนลําดับการทองเที่ยวเชิงมวลชนหยุดชะงักลงในป ค.ศ. 1978 เน่ืองจากมีสงครามปฏิวัติใน
ฝร่ังเศส จนกระทั่งป ค.ศ. 1814 เปนตนมา การทองเที่ยวในภาคพื้นทวีปยุโรปจึงเร่ิมฟนตัวขึ้นใหม
อีกคร้ัง

ค) การทองเที่ยวของโลกยุคปจจุบัน คือ ชวงระหวางหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2
จนถึงปจจุบัน ประมาณ 50 กวาปมาน่ีเองเปนยุคการทองเที่ยวที่เจริญกาวหนามากที่สุดและขยาย
ตัวอยางรวดเร็วจนกลายเปนกิจกรรมของทุกชนชั้นในโลก อีกทั้งกลายเปนอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด
ในโลกดวย

การทองเที่ยวยุคปจจุบันเปนการทองเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional
Tourism) ไดกอผลกระทบดานลบตอทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ทําใหสิ่งแวดลอมถูก
ทําลายและเสื่อมโทรมลงอยางมาก จนกระทั่งประมาณป ค.ศ. 1972 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
การทองเที่ยว เกิดกระแสความคิดที่จะปรับกระบวนการและวิสัยทัศนของการทองเที่ยวเสียใหม
โดยมีแนวโนม 2 ประการคือ แนวโนมเร่ืองการอนุรักษ และ แนวโนมเร่ืองการทองเที่ยว

จากแนวโนมทั้ง 2 ประการดังกลาวสงผลใหเกิดกระแสเรียกรองการอนุรักษ
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง กอใหเกิดกระแสสําคัญ 2 ประการขึ้นพรอมกัน
คือ กระแสความตองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม และกระแสความตองการเสนอ
ขายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยกระแสดังกลาวน้ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาการ
ตลาดทองเที่ยว จึงเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดการจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและ
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การพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development) หรือเรียกวา การ
ประชุม Earth Summit ขึ้นที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 ผล
การประชุมกอใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวใหมขึ้นที่จะนําไปสูการทองเที่ยวแบบยั่งยืน และไดรับ
ความนิยมกันอยางแพรหลาย น่ันก็คือ Eco-Tourism หรือเรียกชื่อเปนภาษาไทยตามการบัญญัติศัพท
ของราชบัณฑิตสถานวา “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542: 8-16)

2) การทองเท่ียวในประเทศไทย จากกระแสความสนใจทั้งชาวไทยและชาวโลก
เกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามพัฒนาการ
ทองเที่ยว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงมุงเปาหมายการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนเปนสําคัญ

การทองเที่ยวแบบยั่งยืนของไทยเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ.2536 เปนตนมา โดยในชวงกอนน้ีชวง
ระหวาง พ.ศ.2520-2535 เปนชวงที่การพัฒนาการทองเที่ยวของไทยประสบผลสําเร็จอยางสูงในเชิง
เศรษฐกิจโดยมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามามากขึ้นทุกป มีผลตอรายไดอัตราการจางงาน และ
การขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยว แตกอผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมจึงทําให
การพัฒนาการทองเที่ยวของไทยหันมามุงการพัฒนาแบบยั่งยืนตามกระแสแหงความสนใจของชาว
ไทยและชาวโลกเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมต้ังแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา โดยในป พ.ศ.2538-
2539 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ (National
Ecotourism Policy) ขึ้นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทยสูการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา,
2542: 16-19)

2.1.3 แนวคิดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในปจจุบันแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ไดรับการตอบสนองเปน

อยางดีทั้งภาครัฐ และ เอกชนในการตระหนักถึงการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
โดยกอใหเกิดกระแสสําคัญ 2 ประการขึ้นพรอมกัน คือ กระแสความตองการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาก
ขึ้น และขณะเดียวกันเกิดกระแสการเรงรัดใหมีการเสนอขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้นดวย

จากการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
ค.ศ. 1992 ในที่ประชุมมุงเนนความสนใจของทั่วโลกสูประเด็นเร่ืองการอนุรักษสภาพแวดลอม
และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมา เพื่อมุงสูการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนจากการประชุมน้ีเองทําใหเกิดแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเกิดจากกระแสการ
เรียกรองหลัก 3 ประการดังตอไปน้ี คือ
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1) กระแสความตองการของชาวโลกใหเกิดจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว เปนกระแสความตองการของประชาชนทั่วโลกใหเกิดการสรางจิตสํานึกในแงการ
อนุรักษ ตอสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่นจนถึงขอบขายกวางขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
อนุรักษระบบนิเวศ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว

2) กระแสความตองการของนักทองเที่ยวใหเกิดการศึกษาเรียนรูในแหลงทองเที่ยว เปน
กระแสความตองการที่มีมากขึ้นในหมูนักทองเที่ยวที่ตองการไดรับความรู ความเขาใจเร่ืองการ
ทองเที่ยวมากกวาความสนุกเพลิดเพลินเพียงอยางเดียว เพื่อสรางความพอใจแกนักทองเที่ยวใน
รูปแบบใหม

3) กระแสความตองการของชุมชนทองถิ่นใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว
เปนกระแสความตองการของชุมชนทองถิ่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเปน
หลักประกันใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และชุมชนทองถิ่นยอมรับใน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดที่เหมาะสม จากกระแสหลักทั้ง
3 กระแสดังกลาวน้ีกอใหเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาการทองเที่ยวทางเลือกใหมขึ้น เพื่อมา
ทดแทนหรือแขงขันกับการทองเที่ยวประเพณีนิยม โดยมีการประยุกตรูปแบบการทองเที่ยวที่
นําไปสูกระแสหลักทั้ง 3 มานําเสนออยูหลายรูปแบบ แตรูปแบบการทองเที่ยวที่กลาวถึงกันมาก
ที่สุดก็คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542: 403-404)

2.1.4 องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542: 404-405) อธิบายวา จากแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทํา

ใหเกิดองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น 4 องคประกอบคือ
1) องคประกอบดานแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (Nature-base Tourism) เปนการ

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกันธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณะเฉพาะถิ่น รวมถึงแหลง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศในพื้นที่แหลงทองเที่ยวน้ัน

2) องคประกอบดานการจัดการอยางยั่งยืน เปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Managed Tourism) โดยมีความรับผิดชอบไมใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมและ
สังคม ครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกัน และการ
กําจัดมลพิษ และการควบคุมการพัฒนาทองเที่ยวอยางมีขอบเขต

3) องคประกอบดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มี
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอม (Environment Education-base Tourism) โดยมีการศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความ
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ประทับใจในการสรางความตระหนัก และ ปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองทั้งตอนักทองเที่ยว ประชาชน
ทองถิ่น และ ผูประกอบการที่เกี่ยวของ

4) องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่มีการ
คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation-base Tourism) โดยใหชุมชนทองถิ่น
ในแหลงทองเที่ยวมีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถิ่น ซึ่ง
หมายรวมถึงการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต การไดรับผลตอบแทนมาบํารุงและจัดการ
แหลงทองเที่ยวดวยความเขาใจดังกลาวสามารถนํามาสรางเปนรูป เพื่อใหเขาใจงาย และชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังภาพประกอบ

ภาพ 2.1 แสดงองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ที่มา : บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2542: 404 การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน.

คณะมนุษย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จากองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 องคประกอบที่ไดกลาวแลวนําไปสูหลักการ
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ประการคือ

1) เปนการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เชน สิ่งกอสรางตองมี
ความกลมกลืนกับธรรมชาติ
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2) เปนการทองเที่ยวที่ใหความรูแกนักทองเที่ยว โดยผานสื่อตางๆ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจ และ ไดรับความเพลิดเพลิน สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

3) เปนการทองเที่ยวที่ใหชุมชนทองถิ่นไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว เชน การ
จางงาน การบริการนําเที่ยว

4) เปนการทองเที่ยวที่ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา มีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ เพื่อใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและรูสึกเปนเจาของ

สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมรูปแบบ
หน่ึงของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ที่มุงใหเกิดจิตสํานึกดานการดูแลสิ่งแวดลอม และ ระบบนิเวศใน
แหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว และ การอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยวที่ตองทําควบคูกันไป เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและระบบ
นิเวศ ที่สําคัญตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในแหลงทองเที่ยว เพื่อปองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ ควรคํานึงถึงผลกระทบตอประชากรในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวเปนสําคัญ

เน่ืองจาก การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และ ชุมชน โดยมีนโยบาย
ทางการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขมแข็งขององคกรชาวบาน ในการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยว โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่น ดังน้ัน ภายใตกรอบของ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองมิใชทําเพียงเพื่อผลประโยชนสวนตัวอยางเดียวแตจะตองคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ โดยเนนย้ําการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว และ คนในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อการเอ้ือประโยชนในระยะยาวตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยวไทย และ เพื่อการทองเที่ยวจะไดเปนมรดกของชาติตอไปในอนาคต

ในการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ี ทําใหทราบถึงความหมายและ
ประวัติความเปนมาของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูศึกษาไดนําโครงสรางองคประกอบของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ประการ คือ องคประกอบดานแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ องคประกอบดานการ
จัดการอยางยั่งยืน องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชน และองคประกอบดานกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา นํามาเปนกรอบในการศึกษาเน้ือหาดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการนํามาเปนประเด็นการวิเคราะหในสวนเน้ือหาของเว็บไซตการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีอยูเดิม นอกจากน้ียังนํามาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามความคาดหวังและความ
ตองการเว็บไซตและนํามาเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูนําชุมชนในการหาแนวทางความ
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ตองการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม

2.2 การออกแบบ (Design)
สิ่งตางๆ รอบตัวที่เกิดจากการประดิษฐ คิดคน จะมีลักษณะเฉพาะ บางก็สวยงาม บางก็ไม

สวยงามขึ้นอยูกับทรรศนะของแตละคน สิ่งรอบตัวเหลาน้ีเกิดจากการออกแบบเพื่อสนองความ
ตองการทางความงาม ทางประโยชนใชสอย หรือทั้งความงามและมีประโยชนใชสอยการประดิษฐ
เคร่ืองใชตางๆ ซึ่งถือวาเปนจุดเร่ิมตนของการออกแบบ การออกแบบมีที่มาจากรูปลักษณของสิ่ง
ตางๆ ในธรรมชาติแลวนํามาประยุกตใหเปนไปตามความจําเปนหรือความตองการของมนุษย

คําวา การออกแบบ (Design) ตรงกับภาษาอิตาเลียนวา “ดิเสกโน” (desegno) โดย
ความหมายเนนที่ความสําคัญของศิลปะที่กําลังจะหมดความนิยม และ “การออกแบบ” เปนสวน
หน่ึงที่สําคัญสําหรับศิลปะโดยเฉพาะอยางยิ่งในงานจิตรกรรม การออกแบบเปนวิธีการที่มี
ความสําคัญซึ่งใชความพยายามและความสามารถมากกวาการประดิษฐ และการออกแบบถือวา เปน
ตนกําเนิดของศิลปะสาขาตางๆ (สกนธ ภูงามดี, 2546: 9) ดังน้ัน “การออกแบบ” จึงเปนวิธีการหน่ึง
ที่สามารถสราง “สื่อ” สําหรับการสื่อสารระหวางมนุษยกับมนุษยได ทั้งน้ี กระบวนการสื่อสารที่
ตองการใหผูรับสารไดรับขอมูลที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบ ควบคูกับความรู ความชํานาญ ทางศิลปะและการออกแบบดวย

2.2.1 ความหมายของการออกแบบ
มีการใหคําจํากัดความ “การออกแบบ” โดยเนนวา การออกแบบ คือ ความคิดสรางสรรค ที่

มีอยูภายในความรูสึกนึกคิดของศิลปน ทั้งน้ี ในยุคศิลปะสมัยใหม งานออกแบบเปนสวนหน่ึงของ
การกําหนดและวางแผนสําหรับการทํางานศิลปะที่สามารถสนองความตองการในแงประโยชนใช
สอยควบคูไปกับคุณคาทางความงาม ตามหลักสุนทรียศาสตรในหนังสือ The Nature of Design
(1874) ไดอธิบายถึงขอบขายของการออกแบบไววา การออกแบบที่สมบูรณตองเกิดจากการ
ผสมผสานปจจัย 6 ประการ คือ 1) ขอมูลการออกแบบ 2) ทฤษฏีดานความสัมพันธระหวางรูปทรง
3) รากฐานการออกแบบเพื่อสื่อความหมาย 4) การทํางานบนพื้นฐานเหตุผล 5) คํานึงถึงความ
ประหยัดงายในการทํางาน 6) สัญลักษณ/เคร่ืองหมาย ตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

นอกจากน้ัน การออกแบบ (Design) ยังหมายถึง การตกแตงโครงสรางกอนเพิ่มรายละเอียด
หรือหมายถึง การรางโครงสรางโดยทั่วไปของผลงานศิลปะที่มีการวางแผนการใชองคประกอบ
พื้นฐานของศิลปะซึ่งไดแก การใช จุด เสน นํ้าหนักออน-แก สี รูปราง รูปทรง และพื้นผิว มา
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ประกอบกันเปนผลงานศิลปะตามตองการของศิลปน รวมทั้ง หมายถึง การตกแตงลวดลายและการ
สรางสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพื่อใชเปนตนแบบ กอนการสรางเปนผลงานจริงตอไป (The Grolier
International Dictionary, 1992: 259)

Wong (1972: 5) ไดกลาวถึงความหมายของการออกแบบวา การออกแบบไมใชแคเพียงการ
สรางสรรคความงามภายนอกดวยความพยายาม เพื่อทําใหผูชมผลงานเกิดความรูสึกชอบเทาน้ัน
แตการออกแบบตองสรางสรรคคุณสมบัติภายในของผลงาน ใหมีความงามของรูปลักษณภายนอก
และการใชงานที่มีประสิทธิภาพอันเปนคุณสมบัติภายใน

จากความหมายของการออกแบบที่ไดกําหนดขึ้นดังกลาวมาแลวขางตน ในทรรศนะของผู
ศึกษา ทําใหสามารถสรุปความหมายของการออกแบบ (Design) ไดวา การออกแบบ หมายถึง การ
แสดงออกทางความคิดสรางสรรคโดยการรางภาพอยางหยาบๆ จากน้ันแสดงออกโดยการเขียน
รายละเอียด พรอมคําบรรยายเพื่อใหผูรับไดรับรูความคิดน้ัน แสดงออกถึงความแตกตาง เพื่อ
สรางสรรคสิ่งใหมใหหลุดพนจากความซ้ําซากจําเจที่มีผลตอชีวิตประ จําวันของมนุษย นอกจากน้ี
การออกแบบยังเปนวิธีการที่ใหประโยชนตอสังคมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.2.2 จิตวิทยาการรับรูเพื่อการออกแบบ
หลักจิตวิทยาเพื่อการออกแบบ หมายถึง การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมภายในและภายนอกของ

มนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยที่อยูในฐานะผูบริโภคสินคาหรือบริการตางๆ รวมทั้งวิเคราะห
พฤติกรรมการทํางานของผูที่ทําหนาที่ออกแบบเพื่อคนหาขอดีขอเสียตางๆ แลวนําไปใชกับการ
ออกแบบตอไป

การรับรูภาพเกิดจากการมองเห็นดวยตาเปนดานแรก ผานการประมวลผลจากสมอง และ
จิตใจ เปนการรับรู และ เขาใจ มีความหมายเฉพาะตัว และการรับรูของแตละคนขึ้นอยูกับการฝกฝน
การพยายามสรางความเขาใจภาพน้ันๆ ภาพการรับรูไดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดวยกัน คือ
1) ภาพที่เราเห็น (Visual Image)คือ ภาพที่ผานสายตากระทบโสตประสาท 2) ภาพที่เรานึกคิด
(Concept Image) คือ ภาพที่ผานการมองเห็น ผานขบวนการประมวลผลจากสมองแลวนึก แลวสราง
เปนภาพอ่ืนตามขึ้นมาจากสิ่งน้ันๆ (โสรชัย นันทวัชรวิบูรย, 2545: 50)

การมองเห็นภาพน่ิง หรือเขาใจภาพตางๆ น้ัน จะแตกตางกันในแตละคน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภาพที่มีความเปนนามธรรมสูง ที่เปนเชนน้ีเพราะคนแตละคนมีความสามารถในการรับรู
(Perception) ที่ตางกัน

การรับรู คือ กระบวนการแปลความหมายของสิ่งที่ไดยินไดเห็นหรือสิ่งที่รูสึกไดดวย
ประสาทสัมผัสทั้งหาอ่ืนๆ ซึ่งไดแก การมองเห็น การไดกลิ่น การไดยินเสียง การรับรูรส และการ
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สัมผัสวัตถุตางๆ เพื่อใหรูวาสิ่งที่สัมผัสไดน้ันคือสิ่งใด นอกจากน้ี การรับรูกลายเปนปจจัยหน่ึง
สําหรับการสรางสรรคผลงานของนักออกแบบโดยตอง นําองคประกอบทางศิลปะตางๆ มา
ผสมผสานจนเปนผลงานใหผูบริโภคไดรับรูและเกิดความเขาใจในผลงานโดยผานประสาทสัมผัส
ทั้งหา ทั้งน้ี ประสาทสัมผัสทางสายตามีความสําคัญลําดับตนๆ ของการรับรูเน่ืองจากประสาท
สัมผัสทางตาสามารถรับรูได 75% ของสิ่งที่เขามาสูประสาทสัมผัสของมนุษย

จะเห็นไดวา นอกจากวิธีการทางศิลปะและปจจัยทางกายภาพที่บางคร้ังไมสามารถควบคุม
ได เชน ฝนตกหนัก ก็ยังมีปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการรับรูในผลงานการออกแบบ

นอกจากการรับรูในเร่ืองประสาทสัมผัสแลว ยังมีองคประกอบอ่ืนที่ตองนํามาพิจารณาดวย
ไดแก ขนาดตัวอักษร ขนาดของสัญลักษณ จิตวิทยาการใชสี สีและความหมาย อธิบายไดดังน้ี

ขนาดตัวอักษร มีหลักเกณฑพิจารณาเบื้องตน คือ หากเปนงานการออกแบบสําหรับ
กลุมเปาหมายที่เปนเด็กเล็กอายุ 7-10 ป ควรใชขนาด ตัวอักษรเทียบตัวอักษรไทย 18-30 พอยท
(Points) เด็กอายุ 11-13 ป ควรใชขนาด ตัวอักษรไทย 16-18 พอยท ผูใหญอายุ 20-60 ป ควรใชขนาด
เทียบตัวอักษรไทย 14-18 พอยท และผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไปควรใชขนาดเทียบตัวอักษรไทย 16-18
พอยท ทั้งน้ี จะเห็นไดวา การกําหนดขนาดของตัวอักษร ในผลงานการออกแบบหรือผลงานการ
โฆษณาน้ัน ตองพิจารณาใหสัมพันธ กับลักษณะทางสรีระของกลุมเปาหมายดวย

ขนาดของสัญลักษณ มีความสัมพันธกันระหวางสิ่งที่กําลังมอง กับผูที่มองสัญลักษณหรือ
กลุมเปาหมาย เชน สัญลักษณขนาด 5 น้ิว สามารถมองเห็นไดไกลโดยประมาณ 48 ฟุต สัญลักษณ
ขนาด 10 น้ิว สามารถมองเห็นไดไกลโดยประมาณ 130 ฟุต และสัญลักษณขนาด 12 น้ิว สามารถ
มองเห็นไดไกลโดยประมาณ 157 ฟุต เปนตน แตทั้งน้ีตองพิจารณาที่การทํามุมระหวางสัญลักษณ
และระดับสายตาของผูมองดวย โดยมุมมองที่ชัดเจนแบบที่ไมตองเงยมากหรือคอต้ังบาควรอยูใน
ระดับประมาณ 10 องศา

จิตวิทยาการใชสี สี เปนองคประกอบที่สําคัญประการหน่ึงที่จําเปนตอการสรางสรรคศิลปะ
ทุกสาขา เน่ืองจากสีทําใหสามารถมองเห็นผลงานศิลปะน้ันๆ ไดอยางชัดเจน นอกจากน้ี หากนัก
ออกแบบมีความชํานาญในการใชสีก็จะสามารถสรางระยะใกลไกล หรือลวงตาทําใหภาพมีขนาด
เล็กหรือใหญได ทั้งน้ีมีทฤษฎีสีที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงานการออกแบบ ไดแก

1) การใชสีตามทฤษฎีสีทางวิทยาศาสตร คือ การศึกษาการผสมสีของแสง
2) การใชสีตามทฤษฎีสีทางศิลปะ คือ การศึกษาเน้ือสี และผลของการผสมสี

รวมทั้งวิธีการระบายสีในงานศิลปะที่สามารถนําไปใชในการออกแบบตนฉบับสิ่งพิมพ งาน
สัญลักษณ เปนตน

3) การใชสีตามทฤษฎีสีของการพิมพ คือการศึกษาการผสมสีของหมึกพิมพ
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4) การใชสีตามทฤษฎีสีทางจิตวิทยา คือ การศึกษาสีที่พบเห็นและทําใหเกิด
ความรูสึกนึกคิดตางๆ เพื่อสื่อความหมายของผลงานการออกแบบหรือศึกษาการใชสีสวยงามสะดุด
ตา ดึงดูดความสนใจสามารถสรางความประทับใจหรือเตือนความจํา (สกนธ ภูงามดี, 2546: 27-33)

สีและความหมาย องคประกอบสีมีคุณสมบัติที่มีเอกลักษณในแตละสี ซึ่งจะมีความหมายที่
แตกตางกันออกไป แตความหมายของสีน้ันจะไมตายตัว ทั้งน้ี สามารถเปลี่ยนความหมายไดตาม
กาลเวลา ในหมวดน้ีจะแสดงใหเห็นความหมายของสีหลักๆ ที่คนทั่วไปเขาใจตรงกัน ดังน้ี

สีแดง อิงจากดวงอาทิตยและไฟ ใหความสวาง ความรอน พลัง ความแรง อีกทั้งใน
ความเชื่อขอชาวจีน สีแดงยังเปนสีมงคล

สีเหลือง ใหอารมณของความสดใส ปลอดโปรง ดึงดูดสายตาไดดี
สีนํ้าเงิน ใหความหมายของความสงบเรียบ ความสุขุม มีราคา หรูหรา ความสุภาพ

หนักแนน ความเปนชาย
สีสม ใหความรูสึกดึงดูด ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง มีพลัง
สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ ความเย็นสบาย ความชุมชื้น ความสบายตา
สีมวง เปนสีที่ใหอารมณหนักแนน มีเสนห ความลับ สิ่งที่ปกปด
สีชมพู ใหความรูสึกออนหวาน นุมนวล ความรัก วัยรุน ความเปนหญิง
สีนํ้าตาล หมายถึง ความสงบ ความเรียบ เกาแก โบราณ ความเปนผูใหญ
สีฟา ใหความรูสึกโปรงโลงสบายตา ความนุมนวล ความสุขสบาย
สีเงิน รูสึกถึงสิ่งใหมๆ ทันสมัย และความมันวาวทําใหรูสึกวามีคุณคา
สีทอง แทนความหมายของความมีคุณคา ความมีราคา ความหรูหรา
สีขาว สื่อความบริสุทธิ์ สะอาด ความเรียบงาย ความโลง ความไมมี
สีเทา อารมณเศรา หมนหมอง ไรชีวิตชีวา บางคร้ังสื่อถึงความเปนกลาง
สีดํา มากจากความมืด ความไมเห็น ซึ่งซอนความไมรู ความนากลัว (โสรชัย นันท

วัชรวิบูรย, 2545: 85-86)

2.2.3 หลักการออกแบบ
หลักการออกแบบ เปนกลวิธีสําคัญในการออกแบบที่เหมาะสม ทําใหผลงานสามารถสื่อ

ความหมาย และนําเสนอแนวคิดหลักไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งไดนําเสนอองคความรูและหลักการ
ออกแบบ ไวดังน้ี

1) การสรางความหลากหลาย เปนวิธีหน่ึงที่ทําใหงานออกแบบไมจําเจ โดยการนํา
องคประกอบของการออกแบบมาจัดวางอยางเหมาะสม
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2)การสรางความกลมกลืน คือ การจัดองคประกอบทางการออกแบบซึ่ง
หลากหลาย และแตกตางกันในผลงานอยางมีสวนที่ประสานสอดคลองกัน

3)การสรางความลดหลั่น คือ วิธีการออกแบบที่ใชประโยชนจากขนาดเล็กใหญ
ของจุด รูปราง ความสั้นยาวของเสน ความหมนหรือสวางของสี ความออนเขมของสีเดียวกันหรือ
อ่ืนๆ มาจัดวางอยางเปนระบบ

4)การสรางจังหวะและความเคลื่อนไหวหรือการลื่นไหล คือ การออกแบบให
องคประกอบอยูในตําแหนงและชองวางอยางมีระบบ สรางจังหวะลดหลั่นเนนความสม่ําเสมอและ
ความเทากัน

5)การสรางความสมดุล คือ สภาพการมองเห็นการรับรูเกี่ยวกับนํ้าหนักและความ
มั่นคงบนพื้นที่ราบโดยแบงเปน 2 สวน คือ ความสมดุลแบบเทากัน และ ความสมดุลที่ตางกัน

6)การสรางความเปนเอกภาพ คือ การนําสวนประกอบตางๆ ที่ตางกันมาทําใหเกิด
การรวมตัวเปนหน่ึงเดียว

7)การใชสัดสวน คือ วิธีการใชขนาด ขององคประกอบใหสัมพันธกับพื้นที่
8)การใชสี สีเปนองคประกอบที่นอกจากจะทําใหเกิดความงามที่เกิดจากประสาท

สัมผัสทางตาแลวยังสามารถสรางความรูสึกตางๆ แกผูพบเห็นดวย
9)การใชการตัดกัน คือ วิธีการที่จัดองคประกอบตางๆ รวมเขาดวยกันเพื่อใหงาน

ออกแบบมีเอกภาพ เชน การใชความแตกตางใหเกิดความรูสึกตัดกัน ประกอบดวย 2 วิธี คือ การตัด
กันดวยสวนประกอบแบบเดียวกัน และการตัดกันดวยสวนประกอบที่แตกตาง

10)การใชการรวมตัว คือ วิธีการจัดรวมสวนประกอบตางๆ เขาดวยกันเพื่อคุณคา
ดานประโยชนใชสอยและคุณคาทางความงามควบคูกันไป เปรียบเหมือนวิธีการที่สรางความรูสึก
ดานตางๆ ใหแฝงไวในผลงานออกแบบซึ่งมี 3 ลักษณะคือ ความรูสึกทางดานทิศทาง ทางดานสีและ
ลักษณะผิว และความรูสึกทางดานขนาด

11)การใชรูปทรง วิธีการน้ี ทําไดโดยการออกแบบรูปทรงแบบตางๆ ดังตอไปน้ี
ก) การออกแบบรูปทรงธรรมชาติ มีอยู 2 แบบ คือ 1) การออกแบบใหเรียบ

งายโดยการตัดทอนรูปทรง 2) การประดิษฐตกแตง โดยการตกแตงเพิ่มเติม
ข) การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต เปนรูปทรงที่มีความเปนเหลี่ยมมุมหรือ

วงกลม วงรี
ค) การออกแบบรูปทรงอิสระ คือ รูปทรงที่ไมมีอยูจริงในธรรมชาติ หรือ

คลายคลึงธรรมชาติ
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ง) การออกแบบรูปทรงบริสุทธิ์ เปนรูปทรงนามธรรม ขึ้นอยูกับจินตนาการ
ของผูออกแบบ (สกนธ ภูงามดี, 2546: 53-66)

2.2.4 หลักการออกแบบกราฟก
สกนธ ภูงามดี (2546: 130) ใหความหมายคําวา Graphic วาหมายถึง ลักษณะของผลงาน

ทางศิลปะที่ใชเสนและสีเปนองคประกอบหลักในการสรางสรรคผลงานเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ใน
การนําเสนหรือสีมาใชน้ันตองมีการวางแผน มีวิธีการ มีขั้นตอน มีเปาหมายในการใชองคประกอบ
หลักน้ันใหลงตัวตามที่ตองการและทําใหเกิดผลงานการออกแบบตามวัตถุประสงคในที่สุด

ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ (2540: 250) กลาววา หลักการออกแบบกราฟก หมายถึง หลักหรือ
ขอปฏิบัติที่นักออกแบบจะนําไปใชเพื่อเปนตัวเลือก เปนสัดสวนในการเทียบเคียง และการ
ตรวจสอบ โดยมีกฎเกณฑหรือหลักในการนําไปใชเรียกวาหลักการออกแบบกราฟก โดยเน้ือแทก็
คือ หลักการออกแบบน้ันเอง แตในสวนของการออกแบบ การฟกจะมีกฎเกณฑที่จะนําสิ่งตางๆ มา
ผสมผสานจนสามารถนําไปสื่อความหมายไดอยางถูกตองตามกระบวนการ ที่เรียกวา การจัด
องคประกอบ ซึ่งประกอบดวยหลักของการออกแบบที่มีอยู 2 ประการคือ

1) สวนประกอบทางการออกแบบ ไดแก จุด เสน รูปราง และรูปทรง ลักษณะผิว
พื้นที่วาง และสี

2) หลักการออกแบบ ไดแก หลักของดุลยภาพ (Balance) การเนน (Emphasis)
ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความลดหลั่น (Gradation) ความเคลื่อนไหว
(Movement) จังหวะ (Rhythm) และสัดสวน (Proportion)

สวนประกอบสําคัญทางการออกแบบทั้งสองประการ สามารถนําไปจัดใหเกิดเปนรูปราง
อยางนอยสองลักษณะดวยกัน เชน รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงนามธรรม โดยอาศัยหลักทางการ
ออกแบบเปนเกณฑในการประกอบและจัดวาง ซึ่งสวนสําคัญทั้งสองจะมีผลสัมพันธตองาน
ออกแบบกราฟกที่นักออกแบบสรางสรรคขึ้น เรียกวา ผลกระทบตอการรับรูทางการออกแบบ
ดังน้ัน การสรางสรรคงานกราฟกใหมีคุณภาพ จําเปนที่นักออกแบบตองรูซึ้งกับปริมาณ
ความสามารถในการรับรู (Perception Capability) ของกลุมเปาหมาย ปญหาจึงพุงไปสูขอคําถาม
ที่วา ปจเจกที่หลากหลายในกลุมประชากรเปาหมายน้ันจะรับรูขอมูลของเราไดอยางไร แลวเราจะ
แกปญหาอยางไร เพื่อใหผูรับสามารถรับสารที่ตองการสงถึงไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
จะตองคํานึงถึงขบวนการ การทํางานในการออกแบบกราฟกที่ครอบคลุมต้ังแตเร่ิมมีโจทย มีปญหา
เขามาใหเราไดรับรู ใหเราไดแกไข จนไปสิ้นสุดตอนสงงาน สวนขั้นตอนกระบวนการในการ
ออกแบบกราฟกมีดังตอไปน้ี
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ภาพ 2.2 แสดงกระบวนการทํางานออกแบบกราฟก
ที่มา: โสรชัย นันทวัชรวิบูรย (2545: 38-45) สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร. กรุงเทพฯ: พิมพดี จํากัด

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหโจทย ที่มีมาใหแกไข (Program Analysis) จุดเร่ิมของงาน
ออกแบบคือ “ปญหา” จึงมีการออกแบบแกไขโจทย แตโจทยไมมีทางออกแบบได ถาปราศจากการ
วิเคราะหที่ถูกตอง การวิเคราะหหลักๆ โจทยมักจะเปนการต้ังคําถามวา จะทําอะไร นําไปใชที่ไหน
ใครคือกลุมผูใชงานเปาหมาย และจะทํางานชิ้นน้ีอยางไร

ขั้นตอนที่ 2 สรางแนวความคิดหลักในการออกแบบใหได (Concept Design)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษางานหรือกรณีตัวอยางที่มีอยู (Case Study) วิเคราะหขอดีขอเสีย

ของงานที่มีอยูแลว เพื่อนํามาประยุกตใชออกแบบในงาน เปรียบเสมือนตัวชี้แนะทางในการ
ออกแบบหรือการแกไขปญหาได

ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบราง (Preliminary Design) เปนการนําแนวความคิดมาตีความ
เปนแบบ เร่ิมดวยการสเก็ตงานแบบรางกอน เปนการเปลี่ยนจากสิ่งที่เปนนามธรรมใหออกมาเปน
รูปธรรม

ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบจริง (Design) ออกแบบจริงจากแบบรางทั้งหมดที่คัดเลือก
แลว นํามาออกแบบในโปรแกรมที่ถนัด (โสรชัย นันทวัชรวิบูรย, 2545: 38-45)

2.2.5 การสื่อความหมายในการออกแบบ
การสื่อความหมาย หมายถึง การสื่อสารระหวาง นักออกแบบกับผูบริโภค ไมวาจะเปนการ

ออกแบบงานใดๆ นักออกแบบควรออกแบบโดยใชสิ่งแวดลอมที่ผูบริโภครูจักหรือคุนเคยมาใชเปน
ตัวกําเนิดของการออกแบบ ผนวกกับความคิดสรางสรรคแลวเกิดเปนผลงาน ทั้งน้ีผลงานที่เกิดขึ้น
ประกอบดวยรูปกับความหมาย โดยผูบริโภคจะเขาใจความหมายของผลงานการออกแบบได เมื่อมี
การเชื่อมโยงความคิดกับความจริงในสิ่งแวดลอมรวมทั้งวัฒนธรรมที่รูจักคุนเคย โดยมีการจําแนก
การสื่อความหมาย ดังน้ี

1) การสื่อความหมายกับวัฒนธรรม (Meaning Communication and Culture)
วัฒนธรรมอันสืบเน่ืองมาชานานจะสงผลใหคนเรียนรูและจดจําความหมาย ของสิ่งตางๆ และ
สามารถเชื่อมโยงกับสภาพการณตางๆ แลววิเคราะหวาสิ่งที่เคยเรียนรูผนวกกับสถานการณใหมที่

วิเคราะหโจทย
(Program Analysis)

สรางแนวความคิด
(Conceptual Design)

การศึกษางานหรือกรณีตัวอยาง
(Case Study)

ออกแบบราง
(Preliminary Design)

ออกแบบจริง
(Design)
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ปรากฏอยูตรงหนาน้ันคือสิ่งใด เชน วัฒนธรรมในเร่ืองของสี ตัวอยางเชน ไฟจราจรที่เขาใจตรงกัน
วาสีเขียวอนุญาตใหรถไป สีเหลืองชะลอและสีแดงใหหยุด เปนตน การออกแบบจึงตองคํานึงถึง
การแปลความหมายของสีหรืออ่ืนๆ ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของผูบริโภคกลุมเปาหมาย

2) ภาพกับการสื่อความหมาย (Picture and Meaning Communication) ภาพตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของมนุษยจะทําใหเกิดการเรียนรูและสั่งสมเปนประสบการณ ซึ่งเชื่อมโยง
กับการสื่อและการแปลความหมายของมนุษย ดังน้ี

ก) การสรางความแตกตางเพื่อการสื่อความหมาย หมายถึง การสรางรูปภาพสื่อ
ความหมายนอกเหนือจากที่มนุษยคุนเคย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มักแสดงถึงความรูสึกมั่นคงเชื่อมโยง
กันการออกแบบสัญลักษณที่เนนความมั่นคงแข็งแรง อาทิ สัญลักษณอาคารสิ่งกอสราง

ข) ระดับการสื่อความหมาย หมายถึง การสื่อความหมายจากสื่อที่สามารถทําให
ผูรับรูและเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อมากนองเพียงใด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับความเปนนามธรรมของสิ่งที่
ออกแบบ และสิ่งที่นักออกแบบควรคํานึงถึงประการแรก คือ ลักษณะพื้นฐานของผูบริโภคที่มีผล
ตอการรับรูและการทําความเขาใจ สิ่งที่สื่อจากผูสงสาร นักออกแบบจึงตองเขาใจและออกแบบสื่อที่
เหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย (สกนธ ภูงามดี, 2546: หนา 34-35)

สิ่งสําคัญที่สุดของงานศิลปะ โดยเฉพาะงานออกแบบกราฟก (Graphic) คือ การสื่อ
ความหมาย สื่อสิ่งที่นักออกแบบคิดหรือพยายามถายทอดออกมา เพื่อใหบรรลุจุดประสงคหรือ
โจทยที่ต้ังขึ้น

หลักสําคัญในการออกแบบภาพใหสื่อความหมายน้ัน เราจะตองจับประเด็นสําคัญของ
โจทย หรือตีโจทยใหออกกอน อาจใชคําสําคัญ (Keyword) เปนจุดกําเนิดในการคิดกอน จากน้ัน
คอยเอาคําเหลาน้ันมาประกอบสรางความคิด เชื่อมโยงแบบอุปมาอุปไมย (Metaphor) ซึ่งอาจทําให
เราเห็นภาพคราวๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบตอไปได (โสรชัย นันทวัชรวิบูรย, 2545:
52-53)

ภาพ 2.3 ข้ันตอนการออกแบบภาพสื่อความหมาย
ที่มา : โสรชัย นันทวัชรวิบูรย, 2545: 53 Be Graphic
สูเสนทางกราฟกดีไซเนอร. กรุงเทพฯ: พิมพดี จํากัด

ตีโจทย จับ Keyword อุปมา Keyword
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จะเห็นไดวา “การออกแบบ” เปนการแกปญหาและเปนการแสดงออกถึงความแตกตางดาน
การสรางสรรคสิ่งใหม ทั้งดานประโยชนใชสอยและความงามตอสังคมในปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อยางไรก็ดีการออกแบบตองอาศัยการสื่อสารกับมนุษย ซึ่งการสื่อสาร
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการถายทอดแนวความคิด และทําใหสื่อซึ่งเปนตัวกลางทางการสื่อสาร
สามารถบรรลุเปาหมายได ดังน้ัน การทําความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูของมนุษยหรือผูบริโภค จึง
เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งในงานออกแบบ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายและเปนแนวทางในการผลิตสื่อ ที่
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ทั้งน้ี การออกแบบที่ดีจะตองใหความสําคัญในดาน
หลักการออกแบบ และองคประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ซึ่งทั้งสองสิ่งเปนปจจัยสําคัญอยาง
ยิ่งดานการสรางสรรคงานออกแบบ นํามาซึ่งคุณประโยชนและคุณคาทางความงามของงาน
ออกแบบและสามารถสรางแรงจูงใจตอกลุมเปาหมายใหเขาใจถึงแนวความคิดไดอยางชัดเจน

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน และความเปนไปไดถึง ประสิทธิภาพของการ
ออกแบบในยุคปจจุบัน ในการที่จะนําทฤษฎีการออกแบบมาใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามเพื่อหาความตองการของนักทองเที่ยวผูใชเว็บไซต และแบบสัมภาษณผูนําชุมชนเพื่อ
เปนกรอบสําหรับการหาขอมูลที่ชุมชนตองการนําเสนอเว็บไซตเพื่อนํามาออกแบบกราฟกเพื่อสื่อ
ความหมายใหตรงตามที่ชุมชนตองการ ผูศึกษานําหลักการออกแบบมาเปนกรอบในการวิเคราะห
เว็บไซตเดิมเพื่อหาขอมูลดูความแตกตางของ เว็บไซตไทยและเว็บไซตตางประเทศ และใชเปน
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งถือวาสื่อเว็บไซตเปนสื่อที่ผูรับ
สามารถผูรับไดเปนจํานวนมาก และนักทองเที่ยวสามารถเขาใจขอมูลไดงายขึ้น

2.3 แนวคิดการออกแบบเว็บไซต
โครงสรางการพัฒนาของเว็บไซต (Phase of Developed Website) ประกอบดวย

กระบวนการตางๆ คือ กําหนดเปาหมายของเว็บไซต (Site Goals) จากน้ันนํามาสูขั้นตอนในการ
ออกแบบ(Content Design) แตกอนที่จะไปถึงขั้นตอนในการออกแบบ ตองผานขั้นตอนการ
ออกแบบอัตลักษณของเว็บไซตหรือการออกแบบขอความตางๆ (Message design/Identity Design)
รวมไปถึง การวิเคราะห (Audience Research) จากน้ันนําไปสูขั้นตอนของการจัดโครงสรางของ
เว็บไซต (Information Architecture) จากน้ันก็จัดทําในเร่ืองของการออกแบบรูปรางหนาตา (Visual
Design/Media) ที่จะสื่อสารออกไปบนหนาเว็บ และProduction/Operation คือการเขียนโปรแกรม
เปนขั้นตอนสุดทาย (Lisa Lopuck, 2006)
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ภาพท่ี 2.4 แสดงแนวคิดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต (Phase of Developed website)

2.3.1 องคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในการออกแบบเว็บไซตท่ีดี
การออกแบบเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ดังน้ี

1) ความเรียบงาย (Simplicity) มีรูปแบบที่เขาใจงายไมซับซอน และมีขั้นตอนการ
ใชงานสะดวกและสามารถเขาใจวิธีการไดทันที

2) ความสม่ําเสมอ (Consistency) ควรใชรูปแบบหนาตาเว็บไซต การออกแบบ
กราฟก ระบบนําทาง และโทนสีใหอยูในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เน่ืองจากจะทําใหผูใช
เขาใจวิธีการใชงานในแตละหนาของเว็บไซตไดงาย โดยไมตองเสียเวลาในการทําความเขาใจใหม
และสรางใหเกิดความเปนเอกภาพที่ทําใหผูใชจดจํา

3) ความเปนเอกลักษณ (Identity) การออกแบบตองคํานึงถึงลักษณะงานที่
ตองการนําเสนอ เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหออกมาในรูปแบบกราฟก

4) เน้ือหาท่ีมีประโยชน (Useful Content) เน้ือหาที่ดีควรคํานึงถึงความเหมาะสม
กับความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ

5) ระบบนําทางท่ีใชงานงาย (User-friendly Navigation) ระบบนําทางจัดไดวา
เปนองคประกอบที่สําคัญมากตอการสรางเว็บไซต ด้ังน้ันตองออกแบบใหผูใชเขาใจงาย และใช
กราฟกที่สื่อความหมายไดชัดเจน หรือการใชสัญลักษณที่เปนสากลรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน และ
มีลําดับขั้นตอนที่ไมซับซอน

6) มีลักษณะท่ีนาสนใจ (Visual Appeal) ตองคํานึงถึงลักษณะการใชภาพกราฟก
ตัวหนังสือ โทนสี และการจัดองคประกอบที่ดึงดูดใจ หรือมีการใชภาพเคลื่อนไหวที่ดึงดูดสายตา
ของผูใชงาน

7) การใชงานอยางไมจํากัด (Compatibility) ควรออกแบบเว็บไซตใหผูใชสวน
ใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุด
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8) คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ตองใสใจในทุกขั้นตอน ไมวาจะ
เปนการออกแบบหรือการใสรายละเอียดเน้ือหา และเขาใจความตองการของกลุมผูใชเปาหมาย เพื่อ
สรางคุณภาพของงานที่สามารถตอบสนองตอผูใชได

9) ระบบการใชงานท่ีถูกตอง (Functional Stability) ระบบการทํางานของเว็บไซต
ตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูกตอง เชน การสรางปุมลิงคตองแนใจวาสามารถทํางาน
ไดจริงและสามารถเชื่อมโยงไปยังหนาที่ถูกตอง (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544: 16-17)

2.3.2 ข้ันตอนในการออกแบบเว็บไซต มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี
โครงสรางระบบขอมูลในเว็บไซต (Organizational Structure) คือรูปแบบความสัมพันธ

ระหวางกลุมขอมูล ระบบขอมูลที่มีโครงสรางที่ดีจะชวยเพิ่มความชัดเจนใหกับเน้ือหาโครงสราง
หลักของระบบขอมูลสําหรับเว็บไซต มีดวยกัน 3 รูปแบบ ดังตอไปน้ี

แบบลําดับชั้น (Hierarchy) พื้นฐานของโครงสรางระบบขอมูลที่ดีสวนใหญจะจัดอยูในรูป
ของลําดับชั้น เน่ืองจากมีการแบงแยกกลุมอยางชัดเจนและเปนโครงสรางที่คนสวนใหญคุนเคยทํา
ใหเกิดการเขาใจที่งาย เชน ลักษณะรูปแบบเดียวกับโครงสรางสมาชิกครอบครัว หรือโครงสราง
ขององคกรที่ประกอบดวย หัวหนา รองหัวหนา พนักงานไลลําดับลงไปเร่ือยๆ จากบนลงลาง การ
กําหนดโครงสรางเร่ิมจากการกําหนดหัวขอหลักของขอมูล แลวจึงเลือกใชแบบแผนระบบขอมูลที่
เหมาะสมกับเว็บไซต ในการออกแบบโครงสรางระบบขอมูลแบบลําดับชั้นสําหรับเว็บไซตควรยึด
หลัก 2 ประการ คือ

- แตละกลุมขอมูลควรแยกจากกันอยางชัดเจน โดยไมมีสวนใดรวมหรือซ้ํากัน
ในแบบแผนระบบขอมูลประเภทหน่ึงๆ

- ควรพิจารณาถึงความกวางและความลึกของโครงสรางระบบขอมูล ให
เหมาะสมกับเว็บไซต โดยความกวางในที่น้ีหมายถึงจํานวนรายการที่มีอยูในแตละชั้นขอมูล สวน
ความลึกหมายถึงจํานวนชั้นของขอมูลในโครงสราง ถาโครงสรางขอมูลมีลักษณะแคบและลึกมาก
ผูใชจะตองคลิกหลายคร้ังกวาจะเขาถึงสิ่งที่ตองการ แตถาขอมูลมีลักษณะกวางและต้ืนมาก ผูใช
จะตองเผชิญกับรายการที่มีใหเลือกเปนจํานวนมากในแตละเมนู และหลังจากที่เขาไปยังสวนใด
สวนหน่ึงแลวก็อาจจะประหลาดใจกับเน้ือหาที่มีจํานวนนอยกวาที่คิด จากผลการศึกษาดานจิตวิทยา
พบวาจํานวนโครงสรางขอมูลที่ดี ควรจะมีความกวาง 5-9 รายการ และมีความลึกไมเกิน 4-5 ชั้น
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ภาพ 2.5 แสดงถึงรูปแบบการจัดโครงสรางขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchy)

แบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เปนโครงสรางระบบขอมูลแบบใหมที่มีลักษณะคลาย
เครือขายโยงใย โครงสรางระบบน้ีประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน คือ รายการหรือกลุมขอมูลที่
ถูกลิงค กับลิงคที่เชื่อมโยงขอมูลเหลาน้ัน องคประกอบทั้งสองสวนเมื่อนํามารวมกันจะเกิดเปน
ระบบการเชื่อมโยงขอมูลประเภทตางๆ เชน ตัวอักษร รูปภาพ โดยการเชื่อมโยงขอมูลอาจเปนไป
ตามลําดับชั้นหรือไมตามลําดับชั้น จากการที่ระบบไฮเปอรเท็กซไดเปดชองทางใหมีการเชื่อมโยง
ระหวางรายการในลําดับชั้นขอมูลที่ตางกันจึงมักนําระบบไฮเปอรเท็กซมาใชเปนสวนเสริมใหกับ
โครงสรางขอมูลแบบลําดับชั้นที่มีอยูแลวมากกวาใชเปนโครงสรางหลัก

Menu Menu Menu Menu Menu

Home Page
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ภาพ 2.6 แสดงถึงรูปแบบการจัดโครงสรางแบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext)

แบบฐานขอมูล (Database Model) นิยมนํามาใชวางโครงสรางของเว็บไซตที่มีขนาดใหญ
การนําระบบฐานขอมูลมาใชจะชวยเพิ่มความสามารถในการคนหาขอมูลไดอยางถูกตองและ
รวดเร็วและยังชวยเพิ่มความสะดวกในการดูแลและปรับปรุงเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบโครงสรางแบบฐานขอมูลเหมาะกับการนําไปใชกับบางสวนในเว็บไซตหรือเว็บไซตยอย
(Sub Site) ที่มีกลุมของขอมูลประเภทเดียวกัน เชน รายชื่อสมาชิก ขอมูลสินคา (ธวัชชัย ศรีสุเทพ,
2544: 83-85)

2.3.3 ลักษณะการออกแบบหนาตาของเว็บไซต (Interface Design) เมื่อพิจารณาดูเว็บไซต
ที่มีอยูในปจจุบัน สไตลการออกแบบหนาตาเว็บไซตจะถูกแบงออกเปน 3 ลักษณะดวยกันคือ

1) แบบ Content เปนการออกแบบที่เนนเน้ือหาหรือตัวอักษรมากกวารูปภาพประกอบ
2) แบบ Image เปนการออกแบบที่ใชภาพกราฟกขนาดใหญเขามาเปนจุดเดนของหนา

เว็บไซต สวนใหญการออกแบบสไตลน้ีจะใหความสวยงามหลากหลาย เหมาะกับหนาโอมเพจที่
เปนหนาหลักและหนาเว็บเพจที่มีเน้ือหานอยและตองการความสวยงามเปนหลัก

3) แบบผสม เปนการออกแบบที่สรางจุดสนใจโดยใชทั้งภาพและตัวอักษรในการจัด
องคประกอบใหเกิดความสวยงามและไดเน้ือหาขอมูล
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2.3.4 สวนประกอบของหนาเว็บไซต จะประกอบไปดวย 3 สวนคือ
1) สวนหัวของหนา (Page Header) บริเวณสวนหัวของเว็บเพ็จถือเปนบริเวณที่สําคัญที่สุด

ในหนา เพราะเปนสวนที่จะดึงดูดผูใชใหติดตามเน้ือหาที่เหลือ โดยปกติสวนหัวของหนาจะ
ประกอบไปดวย ชื่อเว็บไซต ระบบเนวิเกชัน และหัวขอหลักหรือชื่อเน้ือหาในหนาน้ัน ซึ่ง
องคประกอบน้ีควรจะมีความสม่ําเสมอโดยมีเหมือนกันทุกหนา เพื่อใหผูใชสามารถใชงานระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการจดจําระบบการทํางานไดดี

2) สวนของเน้ือหา (Page Body) ควรมีความกะทัดรัดและจัดอยางเปนระเบียบเพื่อใหมอง
หาขอมูลไดรวดเร็ว พรอมทั้งควรจัดรูปแบบตัวอักษรอยางเหมาะสมเพื่อทําใหเน้ือหาดูนาสนใจ

3) สวนทายของหนา (Page Footer) เปนบริเวณที่จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาและ
เว็บไซต โดยอาจทําเปนที่รวมลิงค หรือแสดงลิขสิทธิ์ รายละเอียดวิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต
(โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 228-241)

2.3.5 การจัดองคประกอบของภาพ คือ การนําองคประกอบตางๆ ที่มีอยูในภาพ มา
จัดรูปแบบใหเกิดความสวยงามและสื่อความหมาย ซึ่งประกอบไปดวย

1) จุด เปนองคประกอบที่มีขนาดเล็ก โดยมีขนาดความกวางและความยาวใกลเคียงกัน ซึ่ง
จะชวยทําใหเกิดการเรียกรองความสนใจของสายตาและบอกตําแหนงในภาพ

2) เสน เปนองคประกอบที่มีขนาดยาว เกิดจากการนําจุดมาวางเรียงตอกัน มีคุณสมบัติเดน
ในการนําสายตาและเปนแนวในการแบงภาพ ประกอบดวย

เสนตรง ใหความรูสึกมั่นคงเปนระเบียบ
เสนนอน ใหความสงบ น่ิง เรยีบรอย
เสนเฉียง ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ไมหยุดน่ิง
เสนโคง ใหความรูสึกน่ิมนวล พลิ้วไหว
เสนหยัก ใหความรูสึกไมเปนระเบียบ ความอิสระหรือความสับสนวุนวาย
เสนเล็กและบาง ใหความรูสึกเบาและเฉียบคม
เสนหนาใหความรูสึกหนักแนนในการนําสายตา

3) ระนาบ เปนองคประกอบที่เกิดจากเสนที่ขยายตัวซึ่งมีลักษณะเปน 2 มิติในแตละรูปราง
จะมีความหมายและความรูสึกตางกัน ดังน้ี

วงกลม ใหความรูสึกเปนศูนยกลาง เปนที่รวมความสนใจ
สี่เหลี่ยม ใหความรูสึกสงบ มั่นคง เปนระเบียบ
สามเหลี่ยม ใหความรูสึกถึงทิศทาง ความเฉียบคม และมีแรงผลักดัน
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หกเหลี่ยม ใหความรูสึกถึงการเชื่อมโยง
รูปรางธรรมชาติ ใหความรูสึกถึงความอิสระ ไมมีกฎเกณฑที่แนนอน

2.3.6 เทคนิคการจัดองคประกอบ
1) การจัดองคประกอบท่ีสรางใหเกิดเอกภาพ (Unity) ซึ่งเอกภาพคือการสรางภาพรวมของ

งานใหเกิดความกลมกลืน (Harmony) เปนพวกพองเดียวกัน
2) การจัดองคประกอบท่ีสรางใหเกิด จุดเดน จุดสําคัญ (Emphasize) เปนวิธีการหน่ึงที่

สรางความนาสนใจใหกับงาน โดยหลักในการสรางใหเกิดจุดเดนสามารถทําไดดังน้ีการวางจุด
สนใจในงาน (Focus Point) รูปแบบการวางจุดสนใจในงาน ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการนําเสนอหรือสิ่ง
ที่ตองการสรางจุดเดน ในงานเขียนของโสรชัย นันทวัชรวิบูรย ไดแนะนําวิธีการวงจุดสนใจในงาน
(Focus Point) ซึ่งยึดหลักจากพฤติกรรมการมองภาพโดยแบงหนาเว็บไซตออกเปนตาราง 9 ชอง
ดังน้ี

1 0 2

0 4 0

2 0 3
ภาพ 2.7 แสดงถึงรูปแบบการจัดองคประกอบภาพโดยใชตาราง 9 ชอง

ในการวางตําแหนงขององคประกอบภาพที่เนนใหเกิดจุดสนใจ สวนใหญจะนิยมวางไวที่
ตําแหนง 1,3,2,4 เปนหลักโดยแตละตําแหนงมีคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไปดังน้ี

ตําแหนง 0 เปนตําแหนงที่ไมควรวางองคประกอบที่ตองการเนน เน่ืองจากเปนตําแหนงที่
สายตาคนไมไดใหความสําคัญเน่ืองจากอยูในชวงกึ่งกลางภาพ

ตําแหนง 1 เปนตําแหนงที่คนสวนใหญมองเห็นเปนอันดับแรก เน่ืองจากสอดคลองกับ
พฤติกรรมการอานหนังสือที่ตองมองจากซายไปขวา

ตําแหนง 2 เปนตําแหนงที่มีพลังในการเรียกรองความสนใจจากสายตาไดเปนอยางดี จึง
เหมาะกับการจัดวางองคประกอบที่ตองการเนน
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ตําแหนง 3 เปนตําแหนงสําคัญที่สืบเน่ืองมาจากตําแหนงที่ 1 เพราะเปนตําแหยงสุดทายที่
คนสวนใหญกวาดสายตามอง

ตําแหนง 4 เปนตําแหนงกลางภาพที่มีความสําคัญที่สุดในงาน ถึงจะไมเปนจุดเรียกรอง
สายตามากเทากับ จุดที่ 1, 2, 3 แตเปนจุดที่รวมสายตาของผูพบเห็น

3) การสรางความแตกตางในงาน (Contrast) ความแตกตางเปนตัวกําหนดความนาสนใจ
หรือความโดดเดนในงาน การออกแบบในลักษณะน้ีทําไดโดยใชวิธี การสรางขนาดที่แตกตางของ
ภาพ หรืออาจใชการสรางรูปลักษณ โทนสี ที่แตกตางขององคประกอบภายในภาพ

4) การวางแยกองคประกอบใหโดดเดน (Isolation) เปนการจัดวางจุดเดนออกจาก
องคประกอบโดยรวม ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหผูพบเห็นเกิดการสังเกตเห็นองคประกอบน้ันไดงาย

2.3.7 เทคนิคท่ีใชในงานออกแบบ เปนสวนหน่ึงที่ชวยเสริมการจัดองคประกอบของภาพที่มี
อยูใหสื่อความหมายและเกิดความสวยงามเทคนิคในการออกแบบประกอบไปดวย

1) การออกแบบท่ีเนนความเรียบงายกับความยุงเหยิง (Simplicity & Complexity) ภาพที่
เรียบงายใหความรูสึกถึงความตรงไปตรงมา องคประกอบสวนใหญมักวางเรียงกันอยางสงบเปน
เทคนิคเรียบงายที่เหมาะกับงานออกแบบที่เปนสากล และภาพที่มีความยุงเหยิง ใหความรูสึกในการ
ดึงดูดสายตากับผูชมงาน เหมาะกับงานที่ไมเปนทางการมากนัก

2) การออกแบบท่ีเนนความเคลื่อนไหวกับหยุดน่ิง (Activeness & Stasis) ภาพเคลื่อนไหว
เหมาะกับงานออกแบบที่เนนความทันสมัย ความกระฉับกระเฉง งานออกแบบที่สื่อถึงเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร และการออกแบบเทคนิคของการหยุดน่ิงจะเนนสื่อถึงความสงบน่ิง ความคงทน ความ
นาเชื่อถือ โดยใชการวางองคประกอบในแนวนอนและใชสีที่ไมฉูดฉาด

3) การออกแบบท่ีเนนความเรียบแบนกับลึกมีมิติ (Flatness & Depth) เทคนิคคูน้ีเปน
เทคนิคของการเลือกใชและไมใชหลักทัศนียภาพ ซึ่งในงานของภาพลึกมีมิติจะดึงดูดสายตาของ
ผูชมไดดีกวา

4) การออกแบบท่ีเนนความเปนกลางกับการเนนจุดสําคัญ (Neutrality & Accent) ภาพที่
เปนกลางเปนภาพที่ออกแบบมาไมใหเกิดความขัดแยงกัน ใหความรูสึกกลมกลืนมีเอกภาพ สื่อ
ความหมายถึงความสากล สุขุม ไมฉูดฉาด และเทคนิคการออกแบบที่เนนจุดสําคัญ เปนเทคนิคการ
เรียกรองความสนใจหรือจุดเดนใหเกิดขึ้นในภาพ โดยใชหลักการจัดองคประกอบที่ไดกลาวไว
ขางตน

5) การออกแบบท่ีเนนความโปรงใสกับทึบตัน (Transparency & Opacity) จุดเดนของภาพ
โปรงใส คือ ทําใหเกิดการมองทะลุใหเห็นองคประกอบภาพไดทั้งหมด ทําใหเกิดความเปนเอกภาพ



33

และทําใหภาพเกิดความสัมพันธกัน ในสวนของการออกแบบในลักษณะทึบตันจะสรางความรูสึก
ชัดเจนตรงไปตรงมา และเขาใจงายมากกวาเทคนิคโปรงใส

6) การออกแบบท่ีเนนถึงความคมชัดและความพรามัว (Sharpness & Diffusion) ความ
คมชัดแสดงออกถึงความหมายที่ถูกตองเที่ยงตรง งายตอการแปลความหมาย สวนความพรามัวจะ
ทําใหภาพดูนุมนวล มีเสนห กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นและการคนหาความหมายภายใน
(โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545:56-69)

สรุปไดวา การออกแบบเว็บไซตมีสวนสําคัญในการทําใหเว็บไซตน้ันบรรลุเปาหมาย การ
ออกแบบที่ตองมีการจัดทําเปนระบบ ขั้นตอน และคํานึงถึงผูใชเปนหลักสําคัญ ผูศึกษาไดนํา
ขั้นตอนและวิธีการออกแบบเว็บไซตตามหลักทฤษฎีของ โสรชัย นันทวัชรวิบูลย มาเปนกรอบใน
การสรางแบบสอบถามเพื่อหาความตองการของนักทองเที่ยวผูใชเว็บไซต และนํามาเปนกรอบใน
แบบสัมภาษณกลุมผูนําชุมชนเพื่อใหทราบความตองการนําเสนอขอมูลของชุมชน และ นํามาเปน
ประเด็นการวิเคราะหในสวนการออกแบบของเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยูเดิม เพื่อหา
แนวทางความตองการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม

2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
สฤษฎ (2548)ไดศึกษาเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism พบวา การทองเที่ยวเชิง

นิเวศเปนการบงบอกถึง การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe
1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนวา "การพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปอง
และสงวน รักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเที่ยวน้ีมีความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย" ยังเปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู (Learning) และการใหการศึกษา (Education) เกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ความประทับใจ (Appreciation) และประสบการณ
(Experience) ที่มีคุณคา ซึ่งจะสรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกตองทางดานการอนุรักษ ทั้งตอ
นักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น ตลอดจนผูประกอบการที่เกี่ยวของ นําไปสูการกระจายรายได ทั้ง
ในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ( Involvement of
Local Community or People Participation) ในภาคบริการตางๆ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอ
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ทองถิ่น (Local Benefit) มากกวาการทองเที่ยวที่เคยสงเสริมกันมาต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันที่
เรียกวา Conventional Tourism ซึ่งมักจะเปน การทองเที่ยวแบบหมูคณะใหญๆ (Mass Tourism) ที่
ผลประโยชนสวนใหญมักจะตกอยูกับผูประกอบการ หรือบริษัทนําเที่ยวเทาน้ัน

ตรัยสุดา เลี้ยงไพศาล (2543) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศป พ.ศ. 2543 โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) เปนจํานวน 410 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยดาน
ลักษณะทางประชากรศาสตรในเร่ืองภูมิลําเนาที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จะมี
พฤติกรรมในการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจากสื่อแผนพับและบริษัทนําเที่ยวที่
แตกตางกัน โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวจากหนังสือนําเที่ยว และ
บริษัทนําเที่ยวมากกวาเพศชาย สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 ปมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
การทองเที่ยว จ.ภูเก็ต จากสื่อ อินเตอรเน็ตมากกวากลุมอ่ืน ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวจาก อินเตอรเน็ต
และหนังสือนําเที่ยว มากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตํ่ากวา ปริญญาตรีโดยกลุมตัวอยางที่เดินทาง
มาเที่ยวสวนตัวมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่ออินเตอรเน็ตมากกวากลุมตัวอยางที่เดินทางมา
เที่ยวเปนหมูคณะ

สอดคลองกับงานของ ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย (2542) ที่ศึกษาการแสวงหาขาวสารการใช
ประโยชนและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่มีตอขาวสารของศูนยสงเสริมการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะประชากรทางสถานภาพ อาชีพ รายไดและประเทศ ที่แตกตางกัน
จะมีความสนใจในขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร และการใชประโยชนจาก
ขาวสารที่แตกตางกัน

จากงานศึกษาสองชิ้นน้ี พบวากลุมบุคคลแตละกลุมลวนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่
ตางกัน ดังน้ันหากจะทําการศึกษาจึงควรศึกษาความคาดหวังและความตองการของกลุม
นักทองเที่ยวเอาไวลวงหนา จะไดเลือกผลิตสื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง

งานศึกษาของ สุดาวรรณ เตชะวิบูลยวงศ (2543) ที่ศึกษากระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณ
ผานสื่อมวลชน ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยุคหลังสมัยใหม ในโครงการ Amazing Thailand
พบวา สัญลักษณถูกใชเพื่อสื่อทั้งความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยไปพรอมๆ กัน

จากงานศึกษาขางตน จะเห็นไดวาในการออกแบบสื่อการใชเลือกใชสัญญะ สัญลักษณและ
รหัสเกี่ยวกับการทองเที่ยวตองมีความพิถีพิถัน เพราะการเลือกที่เหมาะสม จะสามารถสราง
แรงจูงใจดานบวกใหกับกลุมเปาหมาย จนกระทั่งอาจสงผลตอพฤติกรรม และการตัดสินใจได
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2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยสามารถนํามาสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังน้ี
ตัวแปรอิสระ

ภาพ 2.8 กรอบแนวคิดของการศึกษา

แนวทางการพัฒนาเว็บไซตสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ตัวแปรตาม
ความตองการขอมูลจากเว็บไซตดาน
เน้ือหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ประวัติความเปนมา/ ขาว
ประชาสัมพันธ / สถานที่/กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ /ขอมูลประเพณี
วัฒนธรรม / ความแตกตางชาติพันธ /
บทความการทองเที่ยวเชิงนิเวศ /
รานอาหาร / แผนที่ / ที่พัก / รานขาย
ของที่ระลึก

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- เชื้อชาติ

ตัวแปรตาม
ความตองการขอมูลจากเว็บไซตดาน
องคประกอบเว็บไซต
- การออกแบบเกี่ยวกับผูใช (interface)
- การใชสื่อ (Media)
ความตองการขอมูลจากเว็บไซตดาน
การออกแบบ
ภาษา / สี / ชนิดตัวอักษร / การใช
รูปภาพประกอบ / ชองทางแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น / เชื่อมโยงกับ Social
network / ระบบสมาชิก
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เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีการ ผูศึกษาจึงขอ
สรุปภาพรวมใหเห็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังตอไปน้ี

ภาพ 2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษาในภาพรวม

การวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหจากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ผลการวิเคราะห
เว็บไซตตัวอยาง

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
- องคประกอบการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ
- แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

การออกแบบ
- หลักการออกแบบ
- การสื่อความหมายในการ

การออกแบบเว็บไซต
- องคประกอบการออกแบบ
เว็บไซต
- ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต

- ไทย5 เว็บไซต
www.teata.or.th
ww.muangthai.com
www.hua-hin.org
www.ilovepai.com
www.ecowhere.com
- ตางประเทศ 5
www.ecotourism.org
www.ecotourdirectory.com
www.ecotourism.org.au/
www.ecoclub.com
www.ecoindia.com

แบบสอบถาม
ความตองการขอมูล
จากเว็บไซต

- ดานเนื้อหา
- ดาน

องคประกอบ
- ดานกาออกแบบ

แบบสัมภาษณ
- ดานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของชุมชน

-ความตองการ
การนําเสนอขอมูลและ
การออกแบบเว็บไซต
(ตามทฤษฎีการ
ออกแบบเว็บไซต)

รวบรวมจากการคนควา
ขอมูล

(เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตท่ี
เกี่ยวของ)

วิเคราะหเว็บไซตตัวอยาง
10 เว็บไซต

(ไทย 5 / ตางประเทศ5)

แบบสอบถาม
400 ราย

(ไทย 200/ตางชาติ 200)

แบบสัมภาษณกลุม
ผูนําชุมชน

10 ราย

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แน
วค

ิดท
อง

เที่ย
วเช

ิงนิ
เวศ

 /ท
ฤษ

ฎีก
ารอ

อก
แบ

บเว็
บไ

ซต


เปรี
ยบ

เทีย
บร

ะห
วาง

ไท
ยแ

ละ
ตา

งป
ระ

เทศ

แนวคิดการออกแบบ แนวคิดการออกแบบ
เว็บไซต

แนวคิดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ


