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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.  

 

 


