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จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหาโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และดา้นสือ่โดยรวมอยูใ่นระดบั

ดสีาํหรบัการประเมนิความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 
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 The purpose of the research was to development of public relation website for 

Krabi tourism

 The sample had used for this study were 6 specialists and 35 users who were 

completed satisfaction online survey. Then, data were analyzed by the values of 

percentage, 

, for has a quality is good level or above and was study satisfaction of internet 

users on Krabi province’s travel information website.  

arithmetic  

average

 The result of analyzing data of 

 and standard deviation. 

development of public relation website for Krabi tourism

had a quality of contents was on the best level, quality of website communications was on 

the good level from assessed specialists and satisfaction of internet users was on the good 

level. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

การท่องเทีย่วถอืเป็นธรุกจิทีส่ามารถสรา้งอาชพี สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนจงัหวดักระบี ่

จากภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าทาํใ หธุ้รกจิการท่องเทีย่วของจงัหวดั กระบี่ เกดิการชะลอตวั เน่ืองจาก

จาํนวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดน้อยลง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบธรุกจิการท่องเทีย่วบางรายตอ้งปิดตวัลงหรอื

จาํเป็นตอ้งปลดพนกังานออกในบางตาํแหน่งเน่ืองจากรบัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ไมไ่หวเมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัรายรบัทีล่ดน้อยลง ทาํใหแ้รงงานภาคการท่องเทีย่ว ตอ้งตกงาน  รวมถงึนกัศกึษาทีก่าํลงัจบ

การศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วกม็สีทิธิว์า่งงานเพิม่มากขึน้ ทัง้น้ี นายวฒันา ธนาศกัดิเ์จรญิ 

ประธานหอการคา้จงัหวดักระบี่ ไดเ้สนอแนวทางในการแกป้ญัหาผลกระทบจากภาวะผนัผวนของ

เศรษฐกจิโลกทีเ่กดิขึน้วา่ ทุกฝา่ยจะตอ้งรว่มมอืกนัโดยเฉพาะภาครฐัทีจ่ะตอ้งมมีาตรการทีช่ดัเจนใน

การรองรบั อาท ิมาตรการภาคการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ การขยายฐานตลาดนกัท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพสงู 

การสง่เสรมิการท่องเทีย่วนอกฤดกูาล และการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ  (เศรษฐกจิกระบี่        

เจอปจัจยัเสีย่ง ท่องเทีย่วสอ่เคา้ขยายตวัลดลง. 2008: online) จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) ไดนํ้าเสนอยทุธศาสตรใ์นการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

ในระยะ 10-15 ปีขา้งหน้า ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 ทีร่ฐับาลกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาการ

ท่องเทีย่วไวใ้นยทุธศาสตร ์เพือ่เพิม่การจา้งงานและกระจายรายไดสู้ช่มุชน โดยการประชาสมัพนัธ์

และส่งเสรมิใหค้นไทยท่องเทีย่วภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและเยาวชน เป็นการเพิม่

สวสัดกิารดา้นการท่องเทีย่วแก่คนไทย สรา้งความนิยมใหช้าวไทยเพิม่การท่องเทีย่วจบัจา่ยใชส้อย

ภายในประเทศ เป็นการกระจายรายไดไ้ปสูท่อ้งถิน่ ลดการรัว่ไหลของเงนิตราออกนอกประเทศ    

อนัเป็นผลดต่ีอการพฒันาการทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

จงัหวดักระบี ่มขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว เน่ืองจากมพีืน้ทีต่ดิกบัชายฝ ัง่ทะเล
อนัดามนั มหีมูเ่กาะน้อยใหญ่มากกวา่ 100 เกาะ นอกจากน้ียงัมสีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิที่
สวยงามอกีหลายแห่ง เหมาะแก่การพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว และมศีกัยภาพเพยีงพอทีส่ามารถจะ
รองรบันกัท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี แต่เน่ืองจากยงัขาดการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง ทาํใหน้กัท่องเทีย่ว
สว่นมากนิยมทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเพยีงบางฤดกูาลเท่านัน้ และมกัจะเดนิทางไปยงั สถานที่
ท่องเทีย่วยอดนิยม  จงึก่อใหเ้กดิความหนาแน่นของนกัท่องเทีย่ว สรา้งควา มเสือ่มโทรมใหก้บั
สถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ อยา่งรวดเรว็ จากแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี ่
พ.ศ.2551-2553 โดยกาํหนดวสิยัทศัน์ในดา้นการพฒันาของจงัหวดักระบีใ่หเ้ป็น  "ศนูยก์ลางการ
ท่องเทีย่วทางทะเล เชงิอนุรกัษ์และสุขภาพ" สนบัสนุนการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วมากขึน้ และสามารถดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วจงัหวดักระบี่
ไดต้ลอดทัง้ปีโดยไมจ่าํกดัฤดกูาล เป็นการกระจายใหน้กัท่องเทีย่วไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ของ
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จงัหวดักระบีใ่หม้ากขึน้ สนบัสนุนนโยบายการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ และสอดคลอ้งกบัการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื สง่เสรมิใหน้กัท่องเทีย่วเหน็คณุคา่ของธรรมชาตแิละความสาํคญัของระบบนิเวศของ
แหล่งท่องเทีย่ว ตลอดจนการช่วยกนัอนุรกัษ์เพื่อใหค้งอยูต่ลอดไป เพราะนอกจากคนรุน่หลงัจะมี
โอกาศไดส้มัผสักบัธรรมชาตแิบบดัง้เดมิแลว้ ธรุกจิการท่องเทีย่วของจงัหวดักระบี ่กส็ามารถ
ดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งยงัยนืเช่นเดยีวกนั  

อนิเทอรเ์น็ต จดัเป็นเครือ่งมอืการสือ่สารทีไ่ดร้บัความนิยม เน่ืองจากสามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ โดยไมม่ขีอ้จาํกดัในเรือ่งของเวลา อกีทัง้ยงัใชต้น้ทุนตํ่าในการลงทุน 
จงึมบีทบาทเป็นอยา่งมากในระบบการสือ่สารในยคุปจัจบุนั รวมทัง้ปจัจยัอกีหลาย  ๆอยา่งทีเ่อือ้อาํนวย
ใหม้กีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ ทัง้ในภาคการศกึษา ธรุกจิ การคา้และบนัเทงิ ดว้ยความรวดเรว็
ของการสือ่สารทีเ่กดิจากการพฒันาระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ตลอดจนการเพิม่จดุใหบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย เป็นการขยายขอบเขตให้มกีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิ่มมากขึน้ จากขอ้มลูทาง
สถติกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ตจาก Internetworldstats.com พบวา่อตัราการ เจรญิเตมิโตของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต
ในประเทศไทยจากปี 2000-2008 สงูขึน้ถงึ 483.3% และปจัจบุนัมผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตถงึ 13,416,000 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.5% ของประชากรทัง้หมดของประเทศไทย และมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้เรือ่ยๆ ใน
อนาคต จากแนวโน้มของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิ่มมากขึน้ ทาํใหอ้งคก์รต่างๆ เริม่ใหค้วามสาํคญัในดา้น
การพฒันาสือ่ออนไลน์ประเภทเวบ็ไซต ์ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทัง้น้ีเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์
องคก์รของตนใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป เช่น สถาบนัการศกึษา หา้งรา้น หรอืเจา้ของธรุกจิต่างๆ   
ทีส่ามารถเพิ่มโอกาสทางธรุกจิโดยการจดัทาํเวบ็ไซตเ์พือ่ประชาสมัพนัธส์นิคา้ หรอืบรกิาร เป็นการ
เพิม่ช่องทางในการซือ้ขายออนไลน์อกีดว้ย  

นกัท่องเทีย่วรุน่ใหม่นิยมวางแผนการเดนิทางล่วงหน้าโดยการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่ว
และการเดนิทาง ผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยการสบืคน้เพือ่หาขอ้มลูผา่นทางระบบ Search 
Engine อยา่ง Google โดยหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีท่่องเทีย่วทีต่นกาํลงัสนใจ เพือ่เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มและสามารถช่วยในการวางแผนการเดนิทาง เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว
พอสงัเขป  การเดนิทาง กจิกรรมการท่องเทีย่ว โรงแรม ทีพ่กั และรา้นอาหารใกลเ้คยีง เป็นตน้      
เพือ่เป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจและความสะดวกในการเดนิทาง อกีทัง้ยงัช่วยประหยดัเวลาในการเดนิทาง 
สามารถใชเ้วลาไปกบัการท่องเทีย่วไดอ้ยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ  ดงันัน้เวบ็ไซตท์ีม่เีน้ือหาเกีย่ว ขอ้งกบัการ
ท่องเทีย่วหรอืสถานทีท่่องเทีย่วปลายทางของนกัท่องเทีย่วเหล่านัน้จงึเป็นเป้าหมายของแหล่งขอ้มลู
ทีส่าํคญัสาํหรบันกัท่องเทีย่ว (วมิล จโิรจพนัธุ;์ ประได สกุณะพนัธ์; และ อุดม เชยววีงศ์. 2548: 105-106) 

จากการใช ้Google Adword : เครือ่งมอืคาํหลกั ผลลพัธก์ารคน้ ของคาํวา่ “กระบี”่ ในช่วง
เดอืนธนัวาคม 2552 โดยผูว้จิยัไดท้าํการเลอืกเฉพาะคาํสาํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วของ
จงัหวดักระบี ่โดยเรยีงลาํดบัจากปรมิาณการคน้ทีม่ากไปหาน้อยจาํนวน 6 คาํ พบวา่ คาํวา่ “กระบี”่ 
มปีรมิาณการคน้ในทอ้งถิน่สงูสดุถงึ 550,000 ครัง้ รองลงมาคอื คาํวา่ “ท่องเทีย่ว กระบี”่ มปีรมิาณ
การคน้ในทอ้งถิน่ 22,000 ครัง้ ลาํดบัที ่3 คาํวา่ “ทวัร ์กระบี”่ มปีรมิาณการคน้ในทอ้งถิน่ 14,800 ครัง้ 
ลาํดบัที ่4 คาํวา่ “โรงแรม กระบี”่ มปีรมิาณการคน้ในทอ้งถิน่ 12,100 ครัง้ ลาํดบัที ่5 คาํวา่ “ทีพ่กั 
กระบี”่ มปีรมิาณการคน้ 9,900 ครัง้ และลาํดบัที ่6 ไดแ้ก่ คาํวา่ “กระบี ่รสีอรท์” มปีรมิาณการคน้ใน
ทอ้งถิน่ 6,600 ครัง้ (Google. 2009: Online) 
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จากขอ้มลูการคน้ดงักลา่วขา้งตน้ ทาํใหส้ามารถทราบ ถงึแนวโน้มของการสบืคน้และ      

ความสนใจของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วของจงัหวดักระบี ่วา่มคีวามสนใจในดา้นไหน

ของจงัหวดักระบีบ่า้ง  เป็นแนวทางในการพฒันาเน้ือหา และองคป์ระกอบต่างๆ ภายในเวบ็ไซต์

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ใหต้รงกบัความสนใจของกลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดู

ใหน้กัท่องเทีย่ว หรอืผูท้ีส่นใจทัว่ไปไดเ้ขา้มาเยีย่มชมและใชบ้รกิารเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ ์การท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี่ 

Web 2.0 มลีกัษณะเดน่ในเรือ่งของการแบ่งปนัขอ้มลู ถ่ายทอดความรู ้ขา่วสารทีร่วดเรว็ 

รวมไปถงึการโตต้อบ และการสรา้งเน้ือหาใหก้บัเวบ็ไซตโ์ดยผูใ้ชบ้รกิารดว้ยกนั เน่ืองจากมกีารใช้

งานทีง่า่ย ผูใ้หบ้รกิารหรอืเจา้ของเวบ็ไซตจ์งึไมจ่าํเป็นทีจ่ะเป็นผูส้รา้งเน้ือหา เพยีงฝา่ยเดยีว        

(ศนูยป์ระสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร.์ 2551: ออนไลน์) ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปลีย่นสถานนะ 

จากผูร้บัสารกลายเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้ขา่วสาร หรอืตอบคาํถามหรอืขอ้สงสยัต่างๆ ภายในชุมชน

ออนไลน์นัน้ๆ เป็นการเอือ้ต่อการเรยีนรูอ้นันําไปสูป่ญัญาสาธารณะ ความรู ้หรอืขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 

รวมไปถงึการท่องเทีย่ว จงึมไิดจ้าํกดัเพยีงแค่บุคคล หรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านัน้ แต่ทุกคน

สามารถทีจ่ะถ่ายทอดความรู ้แบ่งปนัประสบการณ์ดา้นการท่องเทีย่วหรอืการเดนิทาง ผา่นทาง Web 2.0 

โดยทีข่อ้มลูเหลา่นนัน้จะก่อประโยชน์และคณุคา่ต่อสงัคมออนไลน์และสาธารณะต่อไปในอนาคต      

(สุนิตย ์เชรษฐา; และ ชติพงษ์ กติตนิราดร. ม.ป.ป.: ออนไลน์)  

ดงันัน้การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ใหม้ลีกัษณะเป็น Web 2.0 

จงึมคีวามสาํคญัในการสง่เสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดักระบี ่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของผูท้ีส่นใจเพิม่มากขึน้ 

ปลกูฝงัใหค้นไทยนิยมท่องเทีย่วภายในประเทศ อนัก่อใหเ้กดิการสรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บัคนใน

ชุมชน นอกจากน้ียงัเป็นแหลง่แลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสาร ความรู้ ระหวา่งคนในชุมชน เจา้ของธรุกจิ

การท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่ว ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป เกีย่วกบัการท่องเทีย่วของจงัหวดักระบี่ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพือ่พฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ ใหม้คีุณภาพอยูใ่นเกณฑด์ ี
ขึน้ไป 

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

1. เป็นแหล่งแลกเปลีย่นความรู ้ขอ้มลูขา่วสาร ประสบการณ์สาํหรบันกัท่องเทีย่วและ

ผูส้นใจทัว่ไป  

2. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศ กระจายรายไดสู้ช่มุชนและจงัหวดักระบี่  

3. ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วแหลง่ใหมท่ีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั เพื่อลดความหนาแน่นและ

ความเสือ่มโทรมของสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในปจัจบุนั เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วแบบยั ่งยนื 
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4. เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธส์นิคา้ภายในทอ้งถิน่ และธรุกจิการท่องเทีย่วต่างๆ ใน

จงัหวดักระบี ่ 

5. เป็นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน วถิชีวีติ ศลิปะพืน้บา้น วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวกระบีแ่ละผูส้นใจทัว่ไปในรปูแบบของสงัคมออนไลน์ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี ่หลงัจากทีเ่วบ็ไซต์เปิดใหบ้รกิารและผา่นการประชาสมัพนัธ์แลว้เป็นระยะเวลา 90 วนั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี ่ทีไ่ดเ้ขา้ไปทาํแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์จนเสรจ็สมบรูณ์ จาํนวน 35 คน 

หลงัจากทีเ่วบ็ไซตเ์ปิดใหบ้รกิารและผา่นการประชาสมัพนัธแ์ลว้เป็นระยะเวลา 90 วนั 

           เน้ือหาบนเวบ็ไซต์ ประกอบดว้ย 

1. เกีย่วกบัโกทกูระบีแ่ละลขิสทิธิ ์

2. การท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

3. สถานทีท่่องเทีย่ว 

4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

5. โรงแรม/ทีพ่กั 

6. กระดานสนทนา 

7. ตดิต่อเรา 

8. แบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์สาํหรบักลุ่มตวัอยา่ง 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี หมายถงึ สงัคมออนไลน์ใน

รปูแบบของ Web 2.0 ทีผู่ใ้ชส้ามารถรว่มกนัสรา้งเน้ือหาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วของจงัหวดักระบี่   

ไดท้ัง้ในรปูแบบของบทความ รปูภาพ การแสดงความคดิเหน็ และการถาม-ตอบ ฯลฯ 

2. การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี หมายถงึ การสรา้ง

และปรบัปรงุเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ ในรปูแบบของ Web 2.0 โดย

ผา่นการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่แลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ข

ตามขอ้เสนอแนะจนมคีณุภาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด แลว้นําไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อศกึษา

ความพงึพอใจของผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 
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3. คณุภาพของเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี หมายถงึ ผลของ

การประเมนิคณุภาพเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา

และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่อยูใ่นเกณฑด์ขีึน้ไป 

4. ผูเ้ช่ียวชาญ คอื ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ความชาํนาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นการผลติสือ่

อยา่งน้อย 5 ปีขึน้ไป ดา้นละ 3 ท่าน โดยกําหนดคุณสมบตัไิวด้งัน้ี 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรู ้ความชาํนาญดา้นการท่องเทีย่ว และ

เป็นคนในพืน้ทีจ่งัหวดักระบี ่ไดแ้ก่ ครู/อาจารยท์ีส่อนในสาขาวชิาการท่องเทีย่ว องคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดักระบี ่รวมถงึผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นสือ่ หมายถงึ ผู้ ที่มคีวามรู้ ความชาํนาญดา้น การออกแบบและ

พฒันาเวบ็ไซต ์ ไดแ้ก่ ครู/อาจารย์ทีส่อนในสาขาวชิาคอมพวิเตอร์  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ         

เวบ็ดไีซน์เนอร ์กราฟิกดไีซน์เนอร ์โปรแกรมเมอร ์หรอืนกัเทคโนโลยกีารศกึษา  



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 
1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา 

2. หลกัการและทฤษฎสีื่อสาร 

3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ์ 

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวบ็ไซต์ 

5. ซอรฟ์แวรท์ีใ่ชพ้ฒันาเวบ็ไซต์ 

6. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวดักระบี่ 

7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันา 

 1.1 ความหมายของการวิจยัและพฒันา 

       บอรก์ และกอลล ์(Borg; & Gall. 1989: 798) กล่าวถงึ การวจิยัและพฒันาวา่ เป็นการ

พฒันาการศกึษาโดยอาศยัพืน้ฐานการวจิยั เพือ่ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง มจีดุมุง่หมายเพือ่ใชเ้ป็น

กระบวนการพฒันา และตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑท์างการศกึษา ไดแ้ก่ หนงัสอื แบบเรยีน 

ฟิลม์ สไลด ์แถบบนัทกึเสยีง เทปโทรทศัน์ คอมพวิเตอร ์รวมทัง้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ 

      เปรือ่งกุมทุ (2536: 1) กลา่ววา่ การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา เป็นความพยายามที่

จะสรา้งสรรคผ์ลผลติและกระบวนการบางสิง่บางอยา่ง ตามหลกัการเฉพาะ และตามระเบยีบวจิยัที่

สามารถรบัรองคณุภาพของผลติผลและกระบวนการ ผูว้จิยัจะตอ้งออกแบบสรา้งสรรคแ์ล ะพฒันา

ผลผลติ ดว้ยการทดลอง ประเมนิผล และป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั เพื่อปรบัปรงุผลผลตินัน้ใหพ้ฒันาขึน้ 

ทัง้ดา้นคณุภาพและคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด 

  อนิรทุธ ์สตมิัน่ (2542: 7) กลา่วถงึการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาวา่ เป็นกระบวนการพฒันา

และตรวจสอบผลติภณัฑท์างการศกึษา โดยผลติภณัฑไ์มไ่ดห้มายถงึเพยีงเฉพาะตํารา ฟิลม์ หรอื

โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึวธิกีารและโปรแกรมการศกึษา โดยจดุเน้นของการวจิยั

และพฒันา คอื การพฒันาโปรแกรมทีจ่ะทาํใหเ้กดิระบบการเรยีนรู ้รวมถงึการพฒันาอุปกรณ์และ

การฝึกอบรมบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 

  กลา่วโดยสรปุ การวจิยัและพฒันา คอื การสรา้งสรรคผ์ลผลติและกระบวนการโดยอาศยั

พืน้ฐานของการวจิยั เพือ่ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงผลผลตินัน้ใหม้คีณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด 
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  ลกัษณะของการวิจยัและพฒันา 

  บอรก์ และกอลล ์(Borg; & Gall. 1989: 222-223) กลา่ววา่ การวจิยัทางการศกึษา  

กบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษานัน้ มคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่ยงัมขีอ้แตกต่างกนั 2 ประการคอื 

1. เป้าหมายของการศกึษา ในการวจิยัเชงิทดลองสว่นใหญ่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

เป็นการพฒันาขึน้  เพือ่ใหส้ามารถใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานของผูว้จิยัเท่านัน้ จดุประสงคข์อง   

การวจิยัทางการศึกษานัน้ ไมไ่ดเ้ป็นการพฒันาผลติภณัฑ ์แต่เป็นการคน้ควา้หาความรูใ้หม่ๆ  หรอื

เป็นการตอบคาํถามเกีย่วกบัปญัหาในการปฏบิตั ิแต่ในสว่นของการวจิยัและพฒันาเป็นการพฒันา

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามพรอ้มอยา่งเตม็ทีใ่นการนําไปใช้ 

2. การนําไปใช้ การวจิยัเชงิทดลองส่วนใหญ่ จะใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและทดลอง 

โดยขึน้อยูก่บัตวัแปรเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ สว่นการวจิยัและพฒันานัน้จะตอ้งมกีารทดลองและวดัผล

ซํา้ 2-3 ครัง้ รวมเป็น 3 ขัน้ตอน เริม่ตน้ทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการวจิยัและพฒันานัน้สมบรูณ์ สว่นทีเ่หลอื

จะเป็นวงจรทีป่ระกอบไปดว้ย การทดสอบภาคสนาม การประเมนิผลและปรบัปรงุแกไ้ข ในบางผลติภณัฑ์

อาจมกีารพฒันาเพยีงครัง้เดยีวกเ็ป็นทีน่่าพอใจ แต่บางผลติภณัฑต์อ้งมกีารพฒันาซํา้ๆ มากกวา่     

3 ครัง้ขึน้ไป 

 1.3 ประเภทของการวิจยัและพฒันา 

       การวจิยัและพฒันาการศกึษา อาจแบ่งไดโ้ดยประเภทของผลงานหรอื ผลติภณัฑ์

ทางการศกึษาเป็นตวักาํหนด คาํวา่ผลงานหรอืผลติภณัฑท์างการศกึษานัน้หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นปจัจยั

นําเขา้หรอืตวัป้อน (Input) และกระบวนการ (Process) ในการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ วสัด ุอุปกรณ์ 

ครภุณัฑ ์อาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม หลกัสตูรและวธิกีารสอนเป็นตน้ ดงันัน้ ประเภทของการวจิยั

และพฒันาการศกึษา จงึประกอบดว้ย 

1. การวจิยัและพฒันาดา้นวสัด ุอุปกรณ์และครภุณัฑก์ารศกึษา การวจิยัและพฒันา  

ประเภทน้ี ไดแ้ก่ การวจิยัพฒันาเกีย่วกบั หนงัสอื ตาํราเรยีน แบบทดสอบ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

คอมพวิเตอร ์สไลด ์แผ่นฟิลม์ เทปบนัทกึภาพ เทปบนัทกึเสยีง โต๊ะ เกา้อี ้เป็นตน้ เป้าหมายของ 

การวจิยัและพฒันามุง่ไปทีก่ารพฒันาวสัดอุุปกรณ์และครภุณัฑท์างการศกึษาตน้แบบ เพือ่ทดลองใช้

และขยายผลการนําไปใชใ้นสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

2. การวจิยัและพฒันาดา้นหลกัสตูรและวธิสีอน การวจิยัและพฒันาการศกึษาประเภทน้ี 

เป็นการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาในระดบัต่างๆ โดยพจิารณาจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคม

และเศรษฐกจิ ตลอดจนทศิทางการพฒันาชุมชนหรอืประเทศเป็นตวักาํหนด เช่น การพฒันาหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ เป็นตน้ นอกจากนัน้กย็งัเป็น

การวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัเทคนิควธิกีารสอนแบบใหม ่เช่น การสอนแบบมุง่ประสบการณ์ทางภาษา 

การสอนแบบแกป้ญัหาและการสอนแบบไมม่ชีัน้เรยีน เป็นตน้ การวจิยัและพฒันาการศกึษาประเภท

ทีก่ลา่วมาน้ี จะมเีป้าหมายมุง่ไปทีก่ารพฒันาหลกัสตูรและวธิกีารสอนใหม่ๆ  เพือ่ใหม้กีารนําไปใช้

จดัการเรยีนการสอนในวงกวา้งต่อไป 



8 
 

3. การวจิยัและพฒันาดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทางการศกึษา ในการจดั  

การศกึษา นอกจะตอ้งทาํการวจิยัและพฒันาตามสองประการ ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ การวจิยัและพฒันา

เพือ่การวางแผนออกแบบใชอ้าคารสถานทีแ่ละการจดัสิง่แวดลอ้มทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน

ใหเ้อือ้ต่อการจดัสภาพการศกึษา เป็นการใชอ้าคารสถานทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ คุม้คา่กบังบประมาณ

ทีต่อ้งลงทุนก่อสรา้ง (วาณชิ กาญจนรตัน์. 2543: 69) 

 1.4 ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา 

       บอรก์ และกอลล ์(Borg; & Gall. 1989: 222-223) ไดก้ลา่วเกีย่วกบั ขัน้ตอนในการวจิยั

และพฒันา 10 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Research and information collecting) โดยการรวบรวม 

วรรณกรรม การสงัเกตภายในหอ้งเรยีน การเกบ็สิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่อียู ่และเป็นประโยชน์

ในการทาํวจิยั  

2. การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนทีร่วมถงึการวางแผนเกีย่วกบัทกัษะ  

การกาํหนดจดุมุง่หมาย การจดัลาํดบัเน้ือหาวชิา การทดสอบแบบต่างๆ  

3. การพฒันารปูแบบผลผลติขัน้ตอน (Develop preliminary from of product) รวมทัง้ 

การเตรยีมสื่อต่างๆ คู่มอื และแบบทดสอบ 

4. การทดสอบเบือ้งตน้ (Preliminary field testing) คอื การนําผลผลติทัง้หมดมาทดลอง 

ถา้เป็นโรงเรยีนใช ้1-3 โรงเรยีน ถา้เป็นบุคคลใชจ้าํนวน 6-12 คน โดยการสมัภาษณ์ การสงัเกต 

และแบบสอบถาม ในการรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห ์เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ  

5. นําผลผลติไปปรบัปรงุ (Main product revision) ภายหลงัไดร้บัการเสนอแนะ 

และทดสอบในเบือ้งตน้ 

6. ทดสอบกลุ่มยอ่ย (Main field testing) ถา้เป็นโรงเรยีน ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง 5-15โรงเรยีน 

ถา้เป็นบุคคลใชก้ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30-100 คน ในขัน้น้ีจะเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณผลลพัธ ์และการ

ประเมนิผลทีไ่ดจ้ะเป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุตามความเหมาะสม 

7. ปรบัปรงุผลผลติทีไ่ดจ้ากการทดลอง (Operational product revision) 

8. ทดสอบภาคสนาม (Operational field testing) เป็นการทดสอบ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  

ถา้เป็นโรงเรยีนใช ้10-30 โรงเรยีน ถา้เป็นบุคคลใชก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 40-200 คน เกบ็รวบรวม

ขอ้มลู โดยการสมัภาษณ์ สงัเกต และใชแ้บบสอบถาม แลว้นํามาวเิคราะห์ 

9. ปรบัปรงุผลผลติขัน้สดุทา้ย (Final Product revision) เป็นการปรบัปรงุผลผลติ  

ภายหลงัการทดสอบขัน้สดุทา้ย 

10. นําไปเผยแพร ่(Dissemination and distribution) เป็นการรายงานผลผลติในทีป่ระชุม 

หรอืวารสารหรอืการเผยแพรท่างการคา้ การเผยแพรจ่ะนํามาสูก่ารควบคมุคณุภาพ  
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 สรปุไดว้า่ การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา หมายถงึ กระบวนการพฒันาและตรวจสอบ

คุณภาพของผลติภณัฑท์างการศกึษา เช่น หนงัสอื แบบเรยีน ฟิลม์ สไลด ์คอมพวิเตอร ์โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์รวมไปถงึกระบวนการพฒันาอุปกรณ์และวธิกีาร เพือ่ใหม้คีณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานที่

กําหนดไว ้สามารถนําหลกัการต่างๆ เกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการพฒันา

เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ใหเ้ป็นเวบ็ไซตท์ีม่คีุณภาพต่อไป 

 

2. หลกัการและทฤษฎีส่ือสาร  

การสือ่สาร คอื กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (message) จากบุคคลหน่ึงซึง่เรยีกว่า  

ผูส้ง่สาร (source) ไปยงับุคคลอกีฝา่ยหน่ึงซึง่เรยีกว่า ผูร้บัสาร (receiver) โดยผ่านสื่อ (channel) 

(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 2535: 7) 

แบบจาํลองตามแนวคิดของเบอรโ์ล 

เบอรโ์ลอธบิายวา่การสือ่สารประกอบดว้ยสว่นประกอบพืน้ฐานสาํคญั 6 ประการดว้ยกนั 

คอื 

1. ตน้แหลง่สาร (Communication source) 

2. ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) 

3. สาร (Message) 

4. ช่องทาง (Channel) 

5. ผูถ้อดรหสั (Decoder) 

6. ผูร้บัสาร (Communication receiver)  

ตามแนวคดิของเบอรโ์ลนัน้ ผูส้ง่สาร กค็อืบุคคลซึง่ผูเ้ร ิม่ตน้การสือ่สาร ทาํหน้าที่

เขา้รหสัสาร ผูส้ง่สารจะทาํหน้าทีใ่นการสือ่สารไดด้หีรอืไมเ่พยีงไรนัน้ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัใินดา้นต่าง  ๆ

5 ประการคอื 

1. ทกัษะในการสือ่สาร ไดแ้ก่ ความสามารถในการพดู การเขยีน ความสามารถในการคดิ

และใชเ้หตุผล ความสามารถเหลา่น้ีมอีทิธพิลต่อความสามารถในการเตรยีมและการมสีว่นรว่มใน  

การสือ่สาร 

2. ทศันคต ิหมายถงึ วธิกีารทีบุ่คคลประเมนิสิง่ต่างๆ โดยความโน้มเอยีงของตนเอง

เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึหรอืหลกีเลีย่งสิง่นัน้ๆ ทศันคตใินการสือ่สารมไีดห้ลายประการ นบัตัง้แต่ทศันคตต่ิอ

ตนเอง ต่อหวัขอ้ของการสือ่สาร ทศันคตต่ิอผูร้บัสาร และทศันคตต่ิอสถานการณ์แวดลอ้มการสือ่สาร

ในขณะนัน้ ซึง่ทศันคตเิหลา่น้ีจะมผีลโดยตรงต่อการสือ่สาร 

3. ความรู ้หมายถงึ ความรูข้องผูส้ง่สารในเรือ่งและเหตุการณ์ต่างๆ บุคคล หรอืกรณี

แวดลอ้มของสถานการณ์การสือ่สารในครัง้หน่ึงๆ ความรูเ้ป็นเรือ่งสาํคญัเพราะความถกูตอ้งแมน่ยาํ

ของการสือ่สารขึน้อยูก่บัความรูเ้ป็นสาํคญั 
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4. ระบบสงัคม ความสาํคญัของระบบสงัคมต่อผูส้ง่สารกค็อื สงัคมจะเป็นตวักาํหนด

พฤตกิรรมการสือ่สารของบุคคล ทัง้น้ีเพราะบุคคลขึน้อยูก่บักลุม่สงัคม  

5. ระบบวฒันธรรม หมายถงึ ขนบธรรมเนียม คา่นิยม ความเชือ่ ซึง่เป็นของมนุษยใ์น

สงัคม และเป็นตวักําหนดทีส่าํคญัในการสือ่สาร การสือ่สารระหวา่งบุคคลต่างวฒันธรรมอาจประสบ

ความลม้เหลวไดอ้นัเน่ืองมาจากความคดิและความเชือ่ทีไ่มเ่หมอืนกนัระหวา่งผูส้ง่สารกบัผูร้บัสาร  

สาร คอื ผลผลติทางกายภาพทีเ่ป็นจรงิอนัเกดิจากผลการเขา้รหสัของผูส้ง่สาร ตามความคดิของ

เบอรโ์ลนัน้ สารมคีณุสมบตั ิ3 ประการดว้ยกนั คอื 

1. รหสัของสาร (message code) 

2. เน้ือหา (content) 

3. การจดัสาร (treatment) อนัไดแ้ก่วธิกีารทีผู่ส้่งสารเลอืกและจดัเตรยีมเน้ือหาของสาร 

ช่องทาง ซึง่ถอืเป็นพาหะนําสารไปสูผู่ร้บัสาร ตามทศันะของเบอรโ์ล ทางตดิต่อหรอืช่องทางทีนํ่าสาร

ไปสูป่ระสาทรบัรูส้กึทัง้ 5 ไดแ้ก่  

1. การไดเ้หน็ 

2. การไดย้นิ 

3. การสมัผสั 

4. การไดก้ลิน่ 

5. การลิม้รส 

สาํหรบัองคป์ระกอบสดุทา้ย ไดแ้ก่ ผูร้บัสารซึง่ป็นผูถ้อดรหสัสารนัน้ กย็อ่มตอ้งมคีณุสมบตัิ

ในดา้นต่างๆ 5 ประการเช่นเดยีวกบัผูส้ง่สาร (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 2535: 137-139) 

นอกจากผูส้ง่สาร และผูร้บัสารแลว้ ปจัจยัทีม่สีาํคญัในการทีส่ง่สารใหป้ระสบความสาํเรจ็นัน่

กค็อืสือ่ หากสือ่ ทีใ่ชเ้ป็นช่องทางในการสง่สาร ไมม่คีณุภาพ การสง่สารกจ็ะประสบความลม้เหลว   

จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัหลกัการและทฤษฏกีารสือ่สาร ทาํใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบักระบวนถ่ายทอดสาร 

สามารถนําหลกัการ และทฤษฎสีือ่สารดงักลา่วขา้งตน้ไปพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธจ์งัหวดักระบี ่

ใหเ้ป็นช่องทางในการสือ่สารทีม่คีณุภาพสาํหรบัผูท้ีส่นใจในรปูของการสือ่สารผา่นสงัคมออนไลน์

ต่อไป 

 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชาสมัพนัธ ์

การประชาสมัพนัธ ์คอื การตดิต่อสือ่สารระหวา่งหน่วยงาน หรอืองคก์รและกลุม่ประชาชน

เป้าหมายโดยมกีารจดัทาํแผน และกระทาํอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัถกูตอ้งใน

อนัทีจ่ะสรา้งความเชือ่ถอื ศรทัธา และความรว่มมอืตลอดจนความสมัพนัธท์ีด่ ีซึง่จะช่วยใหด้าํเนินงาน

ของหน่วยงานนัน้ๆ บรรลเุป้าหมาย (วมิลพรรณ อาภาเวท. 2546: 10) 
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การประชาสมัพนัธเ์ป็นการสง่สารแก่สาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจดต่ีอกนั 

และจะตอ้งรบัสาร คอื รบัขอ้มลูป้อนกลบัจากสาธารณชนด้วย เพื่อการปรบัเขา้หากนัใหไ้ด ้ซึง่เป็น

เรือ่งของการชกัจงูใจ การประชาสมัพนัธเ์ป็นขบวนการสองทาง (Two-way procwss) นัน่คอื

หน่วยงานทีด่าํเนินงานประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งทาํหน้าทีท่ ัง้ในการสง่สารและรบัสารจากประชาชนที่

เกีย่วขอ้งดว้ย ขบวนการประชาสมัพนัธจ์งึเป็นขบวนการที่ เกีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์อยา่งน้อย      

3 ประการตามแนวความคดิของ Bernays นัน่คอื การสง่สาร (Information) การปรบัเขา้หากนั  

(Adjustment) และผลสุดทา้ยคอื การชกัจงูใจ (Persuaion) ชกัจงูใจเพือ่ใหเ้หน็ดดีว้ย ใหเ้กดิประชามติ 

ทีด่ ีเกดิภาพพจน์ทีด่ต่ีอหน่วยงาน (ชม ภมูภิาค. 2526: 3)   

3.1 ความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ์ 

3.1.1 ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสถาบนั องคก์ารกบักลุม่ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้กลุม่ประชาชนภายในหน่วยงาน และกลุม่ประชนภายในหน่วยงาน และกลุม่ประชาชนภายนอก  

3.1.2 เป็นกลไกในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีชือ่เสยีง ศรทัธาใหแ้ก่สถาบนั องคก์าร หรอื 

หน่วยงาน 

3.1.3 ช่วยผลกัดนัใหก้ารดาํเนินของสถาบนั องคก์าร เป็นไปไดด้ว้ยดี 

3.1.4 เป็นกลไกในการชกัจงู โน้มน้าวใจ ใหเ้กดิการยอมรบั สนบัสนุน และเกดิการ

ปฏบิตัติาม 

3.1.5 เป็นเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดในองคก์าร สถาบนัทีเ่ป็นหน่วยธรุกจินํามาใช้

ในการสือ่สารสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย  

3.1.6 เป็นเครือ่งมอืในการแกป้ญัหาวกิฤตต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัสถาบนั องคก์าร (วมิลพรรณ 

อาภาเวท. 2546: 1) 

3.2 ความมุ่งหมายของงานประชาสมัพนัธ์ 

3.2.1 เพือ่สรา้งความนิยม (Goodwill) นัน้ คอืการทีจ่ะตอ้งแสดงออกใหป้ระชาชนเหน็วา่ 

เผยแพรใ่หป้ระชาชนรู ้ชีแ้จงใหเ้ขา้ใจ นัน่คอื การประชาสมัพนัธเ์ป็น Word and deeds หมายความวา่ 

กระทาํและอธบิายใหรู้ด้ว้ย บางคนกว็า่เป็นการประกอบกจิการรายงาน (Performance and Reporting = 

PR) คอื ตอ้งมงีานกระทาํ ตอ้งมผีลงานจงึรายงาน ทัง้น้ีกเ็พือ่ใหป้ระชาชนเกดิความเลือ่มใสในงาน

นโยบายเมือ่ประชาชนเกดิความเลือ่มใสแลว้กจ็ะไดใ้นการสนบัสนุน  

3.2.2 เพือ่ป้องกนัชือ่เสยีง นัน่หมายความวา่ เมือ่สรา้งความนิยมขึน้มาแลว้ ตอ้งรกัษา 

ตอ้งป้องกนัเอาไว ้ตอ้งตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่งและปรบัปรงุแกไ้ขเสยี 

3.2.3 เพื่อแกไ้ข เมือ่ประชาชนเกดิความเขา้ใจผดิตอ้งแกไ้ข หากปล่อยไวอ้าจจะขยาย

ไปอยา่งรวดเรว็และขยายความไปในทางเสยีหายเป็นอนัมาก (ชม ภมูภิาค. 2526: 39) 
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ดงันัน้จงึสามารถสรปุไดว้า่ การประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ การเผยแพรข่อ้มลู ขา่วสาร 

ขององคก์ร เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายไดร้บัรู ้สรา้งแรงจงูใจ และเกดิความเขา้ใจทีต่รงกนั อนันําไปสู่

ความสาํเรจ็ขององคก์รนัน้ๆ จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ ์สามารถนํา

หลกัการทีเ่กีย่วกบัประชาสมัพนัธไ์ปใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่

ใหเ้ป็นแหล่งเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเทีย่วของจงัหวดักระบี ่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

ต่อไป เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหม้ผีูส้นใจมาท่องเทีย่วจงัหวดักระบีเ่พิม่มากขึน้ในอนาคต  

 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเวบ็ไซต์ 

 4.1 ประเภทของเวบ็ไซต์ 

 ปจัจบุนัเวบ็ไซตไ์ดถู้กสรา้งเพิม่มากขึน้ นอกจากองคก์รต่างๆ สถาบนัการศกึษา ธรุกจิ

การคา้แลว้ ยงัมเีวบ็ไซตเ์พื่อการบนัเทงิ แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร จงึไดม้กีารจดัแบ่งเวบ็ไซต์

ออกเป็น 8 ประเภทดงัน้ี (ธวชัชยั ศรสีเุทพ. 2548: 58-61)  

4.1.1 เวบ็ท่า (Portal Site) 

 เวบ็ท่าคอืเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมขอ้มลูขา่วสารและบนัเทงิประเภทต่างๆ เช่น ฟงัเพลง 

ดดูวง ท่องเทีย่ว สามารถรองรบักลุม่ผูใ้ชบ้รกิารทุกระดบั สามารถทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็

ต่างๆ ผ่านเวบ็บอรด์หรอืฟอรัม่ภายในเวบ็ไซตไ์ด ้เวบ็ท่าทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป 

เช่น  www.sanook.com, www.kapook.com หรอื www.hunsa.com เป็นตน้ 

4.1.2 เวบ็ข่าว (News Site) 

 เวบ็ขา่วสว่นใหญ่เป็นเวบ็ไซตข์องหนงัสอืพมิพฉ์บบัต่างๆ สถานีโทรทศัน์ ทีนํ่าเสนอ

ขา่วทุกประเภท เช่น ขา่วการเมอืง ขา่วเศรษฐกจิ บนัเทงิ กฬีา และศลิปวฒันธรรม เป็นตน้ เช่น 

www.thairath.co.th เป็นเวบ็ไซตข์องหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั, www.dailynews.co.th เป็นเวบ็ไซตข์อง

หนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์และฉบบัอื่นๆ กม็เีวบ็ไซตเ์พื่อนําเสนอขา่วผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต

เช่นกนั 

4.1.3 เวบ็ข้อมลู (Information Site) 

 เป็นเวบ็ไซตท์ีบ่รกิารขอ้มลูเฉพาะ เช่นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทม์อืถอื 

เช่น www.siamphone.com เป็นเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทม์อืถอืทุกยีห่อ้ทุกรุ่น  

www.klongdigital.com เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบักลอ้งดจิติอลของทุกค่ายและทุกรุน่ 

รวมทัง้มบีทความทีใ่ หค้วามรูเ้กีย่วกบักลอ้งดจิติอล รวมทัง้การทดสอบอุปกรณ์กลอ้งในรุน่ต่างๆ    

ซึง่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารสามารถแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักลอ้งดจิติอลผา่นเวบ็บอรด์ได ้ดงันัน้เวบ็ไซต์

ประเภทน้ีจงึมกีลุม่เป้าหมายทีม่คีวามสนใจเฉพาะดา้น  

 

 

 

http://www.sanook.com/�
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4.1.4 เวบ็ธรุกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site) 

 เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่โฆษณาสนิคา้ เพือ่เป็นการกระตุน้การตลาด

หรอืเป็นการเพิม่ยอดขาย ซึง่อาจจะพฒันาเป็นเวบ็ไ ซตซ์ือ้ขายสนิคา้แบบออนไลน์ เช่น

www.mybaghome.com เป็นเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมสนิคา้ประเภทกระเป๋าแบรนดเ์นม กระเป๋าแฟชัน่ 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้ผา่นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ซึง่สรา้งความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

หรอื  www.siamtime.com ทีร่วบรวมสนิคา้ประเภทนาฬกิาไวใ้หเ้ลอืกซือ้ออนไลน์ไดทุ้กรุ่นทุกยีห้อ้        

ทัง้นาฬกิาสาํ หรบัผูห้ญงิ และผูช้าย นอกจากน้ียงัมเีวบ็ไซตป์ระเภทใหบ้รกิาร  เช่น  

www.noomsaotours.com หนุ่มสาวทวัร ์ทีใ่หบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วลกูคา้หรอืนกัท่องเทีย่ว

สามารถทีจ่ะเลอืกจองแพคเกจทวัรไ์ดโ้ดยผ่านระบบออนไลน์หน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้จะเหน็ไดว้่า

เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีไดส้รา้งความสะดวกสบายใหท้ัง้ผูใ้ชบ้รกิารและเจา้ของธรุกจิ เน่ืองจากประหยดั

คา่ใชจ้า่ยและเวลาในการเดนิทาง 

4.1.5 เวบ็การศึกษา (Education Site) 

 เวบ็การศกึษา มทีัง้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถาบนัการศกึษา และแนะแนวทางใน

การศกึษาต่อ หรอืใหค้วามรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น ใชค้วามรูด้า้นดนตร ีถ่ายภาพ หรอืการเลีย้งสตัว ์  

เป็นตน้ www.swu.ac.th เป็นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่เน้ือหาภายในเวบ็ไซต์

จะประกอบไปดว้ยสว่นของการแนะนํามหาวทิยาลยั หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั หลกัสตูร และ

ระบบฐานขอ้มลูของนกัศกึษา เช่น ระบบการลงทะเบยีน ตารางเรยีน เป็นตน้ www.vcharkarn.com 

เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หค้วามรูว้ชิ าต่างๆ รวมทัง้ขา่วประชาสมัพนัธด์า้นการศกึษา ทุนการศกึษา และ

บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการศกึษา เป็นตน้ นิสติ นกัเรยีน นกัศกึษา สามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มลู

เกีย่วกบัการศกึษาได ้

4.1.6 เวบ็บนัเทิง (Entertainment Site) 

 เป็นเวบ็ไซตท์ีมุ่ง่เน้นบรกิารดา้นการบนัเทงิ เช่น ดนตร ีกฬีา ดารา เกม และภาพยนต ์

เป็นตน้ มรีปูแบบทดีงึดดูใจ ทัง้ภาพและเสยีง เช่น เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารขอ้มูลเกีย่วกบักฬีาโดยเฉพาะ

ฟุตบอลเป็นเกมสก์ฬีายอดนิยมอยา่ง www.siamsport.co.th หรอื pangya.ini3.co.th เป็นเวบ็ไซต์

ประเภทเกมสอ์อนไลน์แบบแฟนตาซทีีม่บีรกิารดาวน์โหลดเกมส ์รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัเกมสต่์างๆ 

เป็นตน้ 

4.1.7 เวบ็องคก์รณ์ท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร (Nonprofit Organization Site) 

 เวบ็ประเภทน้ีจดัทาํขึน้โดยไมแ่สวงหาผลกาํไร เช่น เพือ่ทาํความด ีสรา้งสรรค์  

สงัคม พฒันาสงัคม เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง www.thaichildrights.org เวบ็ไซตศ์ูนยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็เพื่อ

สรา้งสงัคมแหง่ ความเอือ้อาทรทัง้ดา้นการบาํบดัฟ้ืนฟูการป้องกนัและพฒันาสงัคม  www.unicef.org 

องคก์ารยนิูเซฟทาํงานเพือ่คุม้ครองเดก็ใหป้ลอดภยัจากการถกูกระทาํทารณุ การถกูทอดทิง้ การคา้

มนุษย ์การใชแ้รงงานเดก็ รวมทัง้ใหค้วามสาํคญัเกี่ยวกบัเรือ่งการศกึษาและโรคเอดส์ เป็นตน้ 

 

http://www.siamtime.com/�
http://www.swu.ac.th/�


14 
 

4.1.8 เวบ็ส่วนตวั (Personal Site) 

 เวบ็ไซตส์่วนตวัทีพ่บเหน็ส่วนใหญ่ เป็นเวบ็ไซตข์องคนดงัในสงัคม หรอืเป็น  

Portfolio นําเสนอผลงานต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องคณุอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรค

ประชาธปิตัย ์www.abhisit.org ประกอบไปดว้ยประวตักิารทาํงาน ประวตักิารศกึษา วศิยัทศัน์และ

ผลงาน เป็นตน้  

www.suratosathanugrah.com เป็นเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมผลงานการถ่ายภาพของคุณสุรตัน์ โอสถานุ

เคราะห ์ช่างภาพระดบัแนวหน้าของเมอืงไทยที่ลว่งลบัไปแลว้ ภายในเวบ็ไซตก์จ็ะประกอบไปดว้ย

ภาพถ่ายแนวต่างๆ รวมทัง้ขอ้มลูอุปกรณ์ทีใ่ชถ่้ายภาพ มปีระโยชน์สาํหรบัคนรุน่หลงัทีช่ืน่ชอบใน

ศาสตรข์องการถ่ายภาพ 

4.2 Web 2.0 

       Web 2.0 คอื การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยเีวบ็ไซต์ จากเวบ็ไซตใ์นยคุแรกทีเ่น้นการ

นําเสนอขอ้มลูมากกวา่การปฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตด์ว้ยกนั โดยที ่Web 2.0 จะเน้นให้

ความสาํคญักบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตม์ากกวา่ โดยทีผู่เ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถทีจ่ะมสีว่นรว่มต่อเวบ็ไซต์

มากขึน้ไมใ่ช่เพยีงแคเ่ขา้มาชมเวบ็ไซตท์ีเ่จา้ของเวบ็จดัทาํขึน้เท่านัน้ ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถสรา้ง

เน้ือหาของเวบ็ไซตข์ึน้มาไดเ้อง (พรชยั ทุราช. ม.ป.ป.: ออนไลน์)  

  เวบ็ 2.0 (องักฤษ: Web 2.0) เป็นคาํทีถ่กูคดิขึน้มาอธบิายถงึลกัษณะของเทคโนโลยี

เวลิดไ์วดเ์วบ็ และการออกแบบเวบ็ไซตใ์นปจัจบุนั ทีม่ลีกัษณะส่งเสรมิใหเ้กดิการแบ่งปนัขอ้มลูการ

พฒันาในดา้นแนวความคดิและการออกแบบ รวมถงึการรว่มกนัสรา้งขอ้มลูในโลกของอนิเทอรเ์น็ต 

แนวคดิเหลา่น้ีนําไปสูก่ารพฒันาและการปฏวิตัริปูแบบเทคโนโลยทีีนํ่าไปสู่ เวบ็เซอรว์สิหลายอยา่ง  

เช่น บลอ็ก เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นตน้(วกิพิเีดยี. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

  ดงันัน้สรปุไดว้า่  Web 2.0 คอื เวบ็ไซตร์ปูแบบใหม ่ทีเ่กดิจากการพฒันาเทคโนโลยี

ของเวบ็ไซต ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นเรือ่งของความรวดเรว็และความสะดวกในการ

ตดิต่อสือ่สาร การโตต้อบ แลกเปลีย่นความรู ้ขอ้มลู ขา่วสาร ผา่นทางเวบ็ไซต์ ก่อใหเ้กดิเป็นสงัคม

ออนไลน์ของกลุม่ต่างๆ เช่น กลุม่ของนกัธรุกจิ นกัท่องเทีย่ว ช่างภาพ เป็นตน้ ผูใ้ชเ้วบ็ไซตส์ามารถ

เขา้มามสีว่นรว่มในการสรา้งเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์แก่กลุม่สมาชกิอื่นๆ  ได ้

                   4.2.1 การออกแบบเวบ็ไซตใ์นยคุเวบ็ 2.0 

                        4.2.1.1ใช้งานได้ง่าย 

   การออกแบบทีเ่รยีบงา่ย สามารถเขา้ใชง้านในสว่นต่างๆ ของเวบ็ไซต์  

ไดง้า่ยไมซ่บัซอ้น หากผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตร์ูส้กึวา่เวบ็ไซตม์คีวามซบัซอ้น และใชง้านยาก จะมปีระสบการณ์

ทีไ่มด่กีบัเวบ็ไซตน์ัน้ๆ และไมอ่ยากกลบัมาใชเ้วบ็ไซตน์ัน้อกีต่อไป 

   4.2.1.2 Layout อยู่ตรงกลาง 

                                  เป็นการวาง Layout ทีเ่รยีบงา่ยทีส่ดุ ผูใ้ชส้ว่นใหญ่มปีระสบการณ์การใช้

เวบ็ไซตท์ีม่ ีLayout อยูต่รงกลางอยูแ่ลว้ จงึไมย่ากทีจ่ะใชเ้วบ็ไซต์ 

http://www.abhisit.org/�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C�
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                        4.2.1.3 มี Column ให้น้อยท่ีสดุ 

                                 เน่ืองจากการม ีColumn มากเกนิไปจะทาํใหผู้ใ้ชเ้กดิความสบัสน และลด

ความน่าสนใจของเน้ือหาสาระทีส่าํคญัของเวบ็ไซตไ์ป ดงันัน้ควรออกแบบเวบ็ไซตใ์หม้จีาํนวน Column 

ใหน้้อยทีส่ดุ 

                        4.2.1.4  แยกส่วนหวั (Header) ของเวบ็ออกมาให้ชดัเจน 

                        สว่นหวัเป็นสว่นทีม่คีวามสาํคญัสว่นหน่ึงของเวบ็ไซต ์ทีจ่ะสามารถบอก

ใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบวา่กาํลงัใชเ้วบ็ไซตใ์ดอยู ่ในกรณทีีเ่ขา้เวบ็ไซตจ์ากเวบ็ไซตอ์ื่น โดยการใชส้หีรอืโลโก้

เพือ่สรา้งความเดน่ชดัมากขึน้ 

                        4.2.1.5  แบ่งพืน้ท่ีการแสดงข้อมลูออกเป็นสดัส่วนท่ีชดัเจน 

                            เพือ่ลดความสบัสนใหก้บัผูใ้ชค้วรแบ่งพืน้ทีใ่นหน้าเวบ็เพจอยา่งเป็น

สดัส่วนชดัเจน  

                        4.2.1.6  ใช้ Navigation ท่ีง่าย 

    การสรา้งระบบนําทางภายในเวบ็ไซตใ์หส้ามารถใชง้า่ย สะดวก ทาํใหผู้้

เขา้ใชเ้วบ็ไซตส์ามารถทราบไดว้า่ขณะนัน้กาํลงัอยูส่ว่นไหนของเวบ็ไซต ์หรอืจะกลบัไปยงัหน้าแรก

หรอืสว่นอื่นๆ ของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งไร เพือ่ไมก่่อใหเ้กดิความสบัสนกบัผูใ้ช ้ 

                        4.2.1.7  โลโก้ต้องชดัเจน  

                      โลโกถ้อืเป็นสว่นสาํคญัอกีสว่นหน่ึงทีข่าดไมไ่ด ้ทาํใหผู้เ้ขา้ใชส้ามารถทราบ

ไดว้า่กาํลงัใชเ้วบ็ไซตอ์ะไรอยู ่และสามารถจดจาํและกลบัเขา้มาใชซ้ํา้อกีในครัง้ต่อไป การออกแบบโลโก้

จงึตอ้งคาํนึงถงึวตัถุประสงคข์องเวบ็ไซต ์และสามารถดงึดดูใหม้ผีูเ้ขา้ใชเ้พิม่มากขึน้ 

                        4.2.1.8  อกัษรตวัใหญ่                              

                          Web 2.0 นัน้นิยมใชต้วัอกัษรทีม่ลีกัษณะใหญ่ เพราะสามารถสรา้งแรง

ดงึดดูใหผู้ใ้ชอ้ยากเขา้ใชม้ากขึน้ อกีทัง้ยงัสรา้งความน่าสนใจของเน้ือหาอกีดว้ย 

                        4.2.1.9  อกัษรสาํหรบั Introduction ต้องชดัเจน 

                             จะตอ้งมคีวามชดัเจน และใหญ่กว่าตวัอกัษรในสว่นอื่นๆ ทัง้ในเรือ่งส ี

รปูแบบ จะตอ้งมคีวามโดดเด่น และชดัเจน 

                  4.2.1.10 ใช้สีท่ีชดัเจน 

    สทีีใ่ชก้บัเวบ็ไซตจ์ะตอ้งชดัเจน และมเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปแลว้แต่ละ

ประเภทของเวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัการเกษตร หรอืฟารม์นัน้ กค็วรใชส้เีขยีว เป็นตน้ 

                        4.2.1.11 พืน้ผิว 

                                  พืน้ผวิของเวบ็ 2.0 สว่นใหญ่จะเป็นภาพ 3 มติ ิทีก่่อใหเ้กดิแสงและเงา 

สรา้งความสวยงามและดงึดดูใจใหก้บัเวบ็ไซต ์แต่กไ็มค่วรใหร้กจนเกนิไป (เออารไ์อพ.ี ม.ป.ป.: 

ออนไลน์) 
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 4.3 ขัน้ตอนการพฒันาเวบ็ไซต์ 

                   ขัน้ที ่1 : วางแผน (Planning) 

                          เป็นการกําหนดขอบเขตของเวบ็ไซต ์จะทาํใหม้เีป้าหมายทีช่ดัเจน และเป็น

แนวทางในการพฒันาเวบ็ไซตท์ีม่ ีป่ระสทิธภิาพต่อไป สามารถกาํหนดรายระเอยีดต่างๆ เช่น เน้ือหา 

ระยะเวลา บุคลากร หรอืงบประมาณเป็นตน้ 

                  ขัน้ที ่2 : ออกแบบข้อมลู (Infomation Design) 

                          สิง่สาํคญัทีส่ดุสาํหรบัเวบ็ไซต ์คอื เน้ือหา ซึง่รวมไปถงึสือ่ประเภทต่างๆ เช่น 

รปูภาพประกอบ วดีโีอ ภาพเคลือ่นไหว กราฟิกต่างๆ ดงันัน้เวบ็ไซตต์อ้งมเีน้ือหาทีม่ปีระโยชน์ และ

สามารถสือ่ความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ขัน้ที ่3 : ออกแบบหน้าเวบ็ (Page Design) 

เป็นการนําเน้ือหาทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวท้ัง้หมด มาเรยีบเรยีง จดัแต่งใหส้วยงามดว้ย

โปรแกรมประยกุตท์ีใ่ชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต ์รวมถงึการเลอืกใชส้ ีและตวัอกัษรทีเ่หมาะสมกบั

ลกัษณะของเวบ็ไซตแ์ต่ละประเภท ระบบเนวเิกชัน่ เมนู ลงิค ์และปุม่ต่างๆ ภายในเวบ็ไซต ์เพือ่ให้ 

ผูเ้ขา้มาใชง้านสามารถใชไ้ดง้า่ยและสะดวก ในการออกแบบหน้าเวบ็ไซตน์ัน้สามารถทาํไดง้า่ยใน

กระดาษโดยใชด้นิสอในการรา่ง เช่น การออกแบบเลยเ์อาท ์ตาํแหน่งเมนู และองคป์ระกอบต่างๆ 

เป็นตน้ จนครบ 

 ขัน้ที ่4 : พฒันาเวบ็ไซต ์(Web Authoring) 

ในการออกแบบหน้าเวบ็เพจต่างๆ เวบ็ไซตส์่วนใหญ่จะมเีวบ็เพจแต่ละหน้าทีม่ ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ดงันัน้เพื่อประหยดัเวลาจงึมกีารออกแบบหน้า template เพื่อนําไปใชใ้นแต่ละ

เวบ็เพจ ดงันัน้ในเวบ็ไซตจ์ะมหีน้าเวบ็เพจทมีลีกัษณะไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้การออกแบบ เมนู 

และระบบเนวเิกชัน่ เมือ่ทาํการออกแบบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งมกีารตรวจสอบทัง้ดา้นเน้ือหา และ

องคป์ระกอบต่างๆ ภายในเวบ็ไซตว์า่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์หรอืไม ่เช่น เมนูต่างๆ ลงิค ์

หรอืระบบเนวเิกชัน่รวมทัง้การทดสอบใชเ้วบ็ไซตใ์นสภาพทีแ่ตกต่างกนั เช่น บราวเซอรช์นิดและ  

รุน่ทีแ่ตกต่างกนั ความละเอยีดของหน้าจอ เป็นตน้  

 ขัน้ที ่5 : เผยแพร่ 

พืน้ท่ีเกบ็เวบ็ไซต์ 

ก่อนทีเ่วบ็ไซตจ์ะถกูออนไลน์ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จาํเป็นทีเ่จา้ของ

เวบ็ไซตจ์ะตอ้งมพีืน้ทีใ่นการฝากเกบ็เวบ็ไซตซ์ึง่เรยีกโดยทัว่ไปว่า Server หรอื Hosting ซึง่มหีลาย

รปูแบบตัง้แต่บรกิารฟรจีนถงึจดัตัง้ Server เป็นของตวัเอง 

อพัโหลด 

การเปิดตวัเริม่ตัง้แต่การอพัโหลดไฟลข์องเวบ็ไซตข์ึน้สู่ Server ทีไ่ดจ้ดัเตรยีม

เอาไว ้โดยผ่านโปรแกรมซึง่ใชส้าํหรบัอพัโหลดไฟลข์ึน้สู่ Server โดยเฉพาะเช่น WS_FTP หรอื 

CuteFTP  
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ทดสอบออนไลน์ (Online Test) 

หลงัจากทีอ่พัโหลดไฟลข์องเวบ็ไซตข์ึน้สู ่Server แลว้ จาํเป็นตอ้งตรวจการใช้

งานอกีครัง้ เช่น การใชง้านของลงิคต่์างๆ รปูภาพ อาจจะมกีารอพัโหลดไฟลไ์มเ่สรจ็สมบรูณ์จงึทาํ

ใหร้ปูภาพหายไป ดงันัน้การแกไ้ขกค็อืการอพัโหลดไฟลร์ปูภาพทีห่ายไปขึน้สู่ Server อกีครัง้หน่ึง 

โปรโมทเวบ็ไซต์(Promote Your Site) 

หลงัจากทีเ่วบ็ไซตเ์ขา้สู่ระบบออนไลน์ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแลว้ การทีจ่ะมี

ผูเ้ขา้มาเยีย่มหรอืเขา้มาใชเ้วบ็ไซตข์องเรานัน้จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารโปรโมท มดีว้ยกนัหลายวธิ ี

เช่น การบอกโดยตรงกบัผูรู้จ้กัหรอืกลุ่มเพื่อน การส่งลงิคไ์ปทางอเีมลล ์แต่วธิกีารเหลา่น้ีไมส่ามารถ

ทาํใหม้ผีูรู้จ้กัเวบ็ไซตไ์ดม้ากนกั วธิีการคน้หาเวบ็ไซตท์ีนิ่ยมกนัในยคุปจัจบุนัคอืการคน้ผา่นระบบ 

Search Engine เช่น google msn หรอื yahoo เป็นตน้ ดงันัน้การลงทะเบยีนเวบ็ไซตไ์วก้บัเวบ็เหลา่น้ี 

หรอื Web Directory จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ในปจัจบุนัมหีลายประเภทดว้ยกนั เราสามารถแบ่งเวบ็ไซต์

เหลา่น้ี ตามลกัษณะการทาํงานไดด้งัน้ี  

1. Search Engine เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีเช่น google, yahoo หรอื msn จะใชว้ธิกีาร 

หาขอ้มลูรายชือ่เวบ็ไซต ์โดยโปรแกรมอตัโนมตั ิทีนิ่ยมเรยีกวา่ Spider โดยจะดงึขอ้มลูภายในเวบ็ไซต์

เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูของตน  

2. Web Directory เวบ็ไซตป์ระเภทน้ีใชว้ธิกีารหาขอ้มลูรายชือ่เวบ็ไซต ์โดยที่ 

เจา้ของเวบ็ไซตเ์ป็นผูใ้ส่รายชื่อเวบ็ไซตเ์อง โดยใส่ตามหมวดหมูท่ีเ่วบ็ไซตจ์ดัไว ้และกําหนดชื่อคาํคน้ 

หรอืคาํอธบิายเวบ็ไซตอ์ยา่งครา่วๆ ทาํให้ฐานขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้อาจไมล่ะเอยีดเท่ากบั Search Engine 

ในประเทศไทย เช่น sanook.com หรอื kapook.com เป็นตน้ 

คาํสัง่ HTML ท่ีใช้กบั Search Engine 

HTML Tag สาํคญัๆ ที ่Search Engine ต่างๆ ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูมดีงัน้ี 

1. <TITLE> เป็นคาํสัง่แรกและสาํคญัทีต่อ้งใส่ เน่ืองจากคาํสัง่น้ีถูกเกบ็เป็น

ขอ้มลู ในส่วนของ Title หรอืชื่อเรยีกเวบ็ไซตใ์น Search Engine ซึง่คาํสัง่น้ีควรใชค้าํหรอืประโยคที่

ไดค้วามหมายตรงกบัเวบ็ไซต ์โดยไมส่ัน้หรอืยาวจนเกนิไป โดยมลีกัษณะของคาํสัง่ดงัน้ี <TITLE> 

ชือ่ของเวบ็ไซต ์</TITLE> 

2. <META> Description เป็นคาํสัง่ทีใ่ชบ้รรยายวา่เน้ือหาภายในเวบ็ไซต์

เกีย่วกบัอะไรบา้ง โดยมลีกัษณะของคาํสัง่ดงัน้ี <META Name="Description" Content="คาํบรรยาย

เกีย่วกบัเวบ็ไซต"์> 

3. <META> Keyword เป็นคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการใสค่าํสาํคญัต่างๆ ทีใ่ชส้าํหรบั

คน้หาเวบ็ไซต ์โดยสามารถใสค่าํสาํคญัต่างๆ ไดห้ลายๆ คาํ โดยคัน่ดว้ยเครือ่งหมาย, ลกัษณะของ

การใชม้ดีงัน้ี <META nAME="Keywords" Content="คาํสาํคญั1, คาํสาํคญั2, คาํสาํคญั3, …">  

โดยส่วนใหญ่แลว้จะไมเ่กนิ 5 คาํสาํคญั 
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การใส่รายช่ือเวบ็ไซตล์งใน Web Directory 

เวบ็ไซตป์ระเภท  Web Directory จะใชค้นในการพจิารณาและเพิม่เวบ็ไซต ์

โดยทางเวบ็ไซตจ์ะอนุญาตใิหก้รอกรายชือ่ URL หมวดหมูเ่วบ็ไซต์ และคาํบรรยายของเวบ็ไซตท์ี่

นําไปใส่ หรอืบางเวบ็ไซตจ์ะอณุญาตใิหใ้ส่ Keyword ลงไปไดเ้อง การใสร่ายชือ่เวบ็ไซตล์งใน Web 

Directory จาํเป็นตอ้งเลอืกหมวดหมูใ่หต้รงกบักบัประเภทเวบ็ไซตข์องเรามากทีส่ดุซึง่เป็นการเพิม่

โอกาศในการคน้หาเวบ็ไซต ์นอกจากน้ีการใสค่าํบรรยายเวบ็ไซตใ์หด้งึดดูใจผูใ้ชค้วรใสใ่หต้รงกบั

เวบ็ไซตจ์รงิๆ เพื่อจะไมส่รา้งความผดิหวงัใหก้บัผูใ้ช ้และกลบัมาใชอ้กี 

ใช้บริการเวบ็ไซตร์บัใส่รายช่ือเวบ็ไซตล์ง Site Search  

ในการทีจ่ะใสร่ายชือ่เวบ็ไซตล์งใน Site Search ต่างๆ ใหค้รบทุกเวบ็ไซตน์ัน้ 

อาจจะเป็นการเสยีเวลามาก และทาํไดย้าก ดงันัน้จงึมเีวบ็ไซตต่์างๆ ทีใ่หบ้รกิารใสร่ายชือ่เวบ็ไซต์  

ลงใน Search Engine ชัน้นําต่างๆ พรอ้มกนัในครัง้เดยีว ตวัอยา่งเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารใสร่ายชือ่

เวบ็ไซตล์งใน Site Search ชัน้นําของโลก เช่น http://www.addme.com, 

http://www.webpromote.com เป็นตน้ 

การแลกเปล่ียนป้ายแบนเนอรโ์ฆษณา 

การแลกเปลีย่นแบนเนอรก์เ็ป็นอกีวธิทีีนิ่ยมในการเผยแพรเ่วบ็ไซต ์โดยการตดิต่อ

ขอแลกเปลีย่นแบนเนอรก์บัเวบ็ไซตท์ีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีงกนัเพื่อ เป็นการช่วยประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต์

ของกนัและกนั หรอือาจใชบ้รกิารเวบ็ไซต ์รบัแลกเปลีย่นแบนเนอร ์หรอื Banner Exchange เพิ่ม

ความสะดวกในการแลกเปลีย่นแบนเนอร ์และยงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการกระจายแบนเนอร์

ไปยงัเวบ็ไซตก์ลุ่มต่างๆ ไดด้กีว่าตดิต่อขอแลกลงิคห์รอืแบนเนอรด์ว้ยกนัเอง ตวัอยา่งเวบ็ไซตท์ี่

ใหบ้รกิาร Banner Exchange ทีไ่ดร้บัความนิยม 

เช่น www.bannerexchange.com, www.thaibanner.com, www.freebannerbank.com เป็นตน้ 

การใช้อีเมลลใ์นการโปรโมทเวบ็ไซต์  

วธิกีารสง่อเีมลลเ์พือ่ประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตน์ัน้สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น 

ระบบจดหมายขา่ว แต่ควรระวงัการสง่ Spam mails หรอืว่าอเีมลลท์ีผู่ร้บัไมเ่ตม็ใจ เพราะจะทาํให้

เกดิผลลพัธใ์นแงล่บกบัเวบ็ไซตม์ากกว่าผลลพัธด์า้นด ี

การโปรโมทแบบ Off Line 

นอกเหนือจากการโปรโมทเวบ็ไซตผ์า่นระบบออนไลน์แลว้ ยงัสามารถโปรโมท

เวบ็ไซตโ์ดยวธิแีบบออฟไลน์ไดอ้กีดว้ย เช่น การพพิม ์URL ของเวบ็ไซตล์งในนามบตัร หวัเอกสาร 

ซองจดหมาย เป็นตน้ หรอือาจจะพมิพเ์ป็นแผน่พบั ใบปลวิ หรอืสตกิเกอรก์ไ็ด ้

อพัเดทและดแูลรกัษา (Update and Maintenance) 

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเน้ือหาภายในเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้

รปูแบบของเวบ็ไซตค์วรมกีารเปลีย่นแปลงบา้งอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อดงึดดูใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซต์

มากขึน้ นอกจากน้ีแล้ วเมือ่ระยะเวลาผา่นไปเวบ็ไซตอ์าจจะดลูา้สมยักค็วรมกีารออกแบบหน้า

เวบ็ไซตใ์หมเ่พื่อใหด้ทูนัสมยักบัเหตุการณ์ปจัจบุนัขึน้อยูก่บัเวบ็ไซตแ์ต่ละประเภท (ธวชัชยั ศรสีเุทพ. 

2548; 113-145), (กติตศิกัดิ ์ศลิป์สากลสกุล. 2544; 228, 281-297) 

http://www.bannerexchange.com/�
http://www.thaibanner.com/�
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ข้อมลูแนวโน้มการใช้เวบ็ไซต์ 

ระบบปฎบิตักิาร  แนวโน้ม 

Windows XP  84.23% 

Windows Vista  0.3% 

Windows 2000  0.39% 

บราวเซอร ์ แนวโน้ม 

MSIE 6.x  46.32% 

MSIE 7.x  37.01% 

MSIE 5.x  0.1% 

ความละเอยีดหน้าจอ แนวโน้ม 

1024*768  55.21% 

1280*800  14.88% 

1280*1024  7.81% 

เครือ่งมอืคน้หาเวบ็ไซต ์ แนวโน้ม 

Google.*  97.44% 

Sanook.com  1.33% 

Yahoo.com  0.31% (บรษิทั ศนูยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย  

จาํกดั. 2552: ออนไลน์) 

 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวบ็ไซต ์ทาํใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการพฒันาและสรา้ง

เวบ็ไซตท์ีม่คีณุภาพ สามารถนําหลกัการดงักลา่วขา้งตน้ไปใชใ้นพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์    

การท่องเทีย่วจงัหวดักระบีใ่หม้คีณุภาพต่อไป 

 

5. ซอรฟ์แวรท่ี์ใช้พฒันาเวบ็ไซต ์

5.1 GIMP (โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก) 

        GIMP (GNU Image Manipulation Program) เป็นโปรแกรมจดัการรปูภาพทีม่คีวาม  

สามารถสงูและครบถว้น เหมาะสาํหรบัการจดัการรปูถ่ายดจิติอล การออกแบบกราฟิกสาํหรบัเวบ็ 

การแปลงไฟลจ์ากฟอรแ์มตหน่ึงไปอกีฟอรแ์มตหน่ึง หรอืการสรา้งรปู ความละเอยีดสงูสาํหรบัการ

พมิพห์ลกั การทาํงานงา่ยๆ ของ GIMP นัน้คอืใหเ้ราสามารถตกแต่งภาพโดยเริม่ตน้จากทีเ่รามภีาพ

ตน้แบบก่อนจากนัน้ใชเ้ครือ่งมอืใน GIMP จะมทีัง้พูก่นั ดนิสอ และอุปกรณ์การตกแต่งภาพอื่นๆ ซึง่

ข ัน้ตอนการตก แต่งภาพนัน้เป็นการทาํงานบนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้หมดการทาํงานทีโ่ดดเดน่อกี

รปูแบบหน่ึงของ GIMP นัน้คอื การตกแต่งภาพตน้ฉบบัใหเ้กดิสสีนั แสงเงา รวมทัง้สรา้งความแปลก

ใหมใ่หก้บัภาพ โดยการใชเ้ครือ่งมอืสาํหรบัการตกแต่งภาพใน GIMP เปลีย่นแปลงภาพใหเ้ป็นไป

ตามทีเ่ราตอ้งการ นอก จากน้ี GIMP เป็นซอรแ์วรก์ราฟิกประเภท Open Source โดยทีผู่ใ้ชส้ามารถ 

Download นํามาใชโ้ดยไมต่อ้งเสยีค่าใชส้ทิธแ์มแ้ต่บาทเดยีวโดยไมผ่ดิกฎหมายลขิสทิธิ ์
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5.1.1 ความสามารถของ GIMP 

            ความสามารถหลกัของ GIMP นัน้ จะเน้นการตกแต่งภาพกราฟิกแนวต่างๆ ให ้
สวยงามและแปลกตากว่าเดมินอกจากนัน้ยงัใชแ้กไ้ขจดุบกพรอ่งของภาพไดอ้กีดว้ย  ทาํให ้GIMP 
ถกูนําไปใชใ้นงานตกแต่งภาพในหลายๆ ดา้น ดงัน้ี  

   งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่าๆ ใหค้มชดัเหมอืนใหม่

หรอืทาํการแกไ้ขภาพถ่ายทีม่ดืไป สว่างไป มเีงาดาํ ใหภ้าพมสีสีดใสสมจรงิ นอกจากนัน้ยงัสามารถ
สรา้งภาพลอ้เลยีน เช่น เอาใบหน้าของคนหน่ึงไปวางบนตวัคนอกีคนหน่ึง นําภาพบุคคลไปวางไว้
บนฉากหลงัฉากอื่น เป็นตน้ 

             งานส่ิงพิมพ ์ไมว่่าจะเป็นหนงัสอื นิตยสาร โฆษณา เรยีกไดว้่าเกอืบทุกงานที่

ตอ้งใชร้ปู สามารถใช้ GIMP รงัสรรคภ์าพใหเ้ป็นไปตามไอเดยีทีเ่ราวางแผนไวไ้ด้ 
             งานเวบ็ไซตบ์นอินเทอรเ์น็ต ใชส้รา้งภาพเพื่อตกแต่งเวบ็ไซต์ ไมว่่าจะเป็น

ภาพพืน้หลงั ปุม่ตอบโต้ แถบหวัเรือ่งตลอดจนภาพประกอบต่างๆ 

            งานออกแบบทางกราฟิก ใช ้GIMP ช่วยในการสรา้งภาพสามมติิ การออกแบบ

ปกหนงัสอืและผลติภณัฑ ์การออกแบบการด์อวยพร เป็นตน้ 

                5.1.2 ความต้องการระบบของ GIMP 

ชนิดของเคร่ือง ความต้องการระบบ 

PC - คอมพวิเตอรท์ีม่ ีCPU รุ่น Pentium III หรอื 4 

หรอืเครือ่งทีเ่รว็กวา่นัน้ 
- ระบบปฏบิตักิาร 98/ME/NT4/Windows 
2000/Windows XP 
- หน่วยความจาํ RAM อยา่งน้อย 128 MB หรอื
มากกวา่นัน้ 
- ฮารด์ดสิกเ์นื้อทีว่า่งอยา่งน้อย 60 MB 
- การด์จอทีแ่สดงสไีดร้ะดบั 16 บติขึน้ไปหรอืใช้
การด์วดิโีอ 

-  จอภาพทีแ่สดงผลดว้ยความละเอยีดอยา่งน้อย 
1,024x768 พกิเซลหรอืมากกวา่นัน้ 

Mac - คอมพวิเตอรใ์นรุน่ PowerPC รุ่น G4 หรอื G5 
- ระบบปฏบิตักิาร Mac OS X 
- หน่วยความจาํ RAM อยา่งน้อย 128 MB หรอื
มากกวา่นัน้ 

- ฮารด์ดสิกเ์นื้อทีว่า่งอยา่งน้อย 60 MB 
- จอภาพทีแ่สดงผลดว้ยความละเอยีดอยา่งน้อย 
1,024x768 พกิเซลหรอืมากกวา่นัน้ 

LINUX - Kernel เวอรช์ ัน่ 2.2 ขึน้ไป 
- GTK+ เวอรช์ ัน่ 2.4.4 ขึน้ไป 

(สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอรฟ์แวรแ์หง่ชาติ. 2550: 3-5) 
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5.2 Drupal 

Drupal เป็นซอรฟ์แวรส์าํเรจ็รปูทีใ่ชใ้นการ บรหิาร จดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์ (Content 

Management System มชีื่อยอ่ว่า CMS) อ่านวา่ “ดร-ูปลั” สามารถนํามาใชใ้นการจดัการเวบ็ไซต์

หลายประเภท เช่น เวบ็ไซตอ์งคก์ร, เวบ็ไซตอ์คีอมเมริช์, เวบ็ไซตชุ์มชน, เวบ็ไซตส์ว่นตวั เป็นตน้ 

(อสิรยิะ ไพรพีา่ยฤทธิ;์ และสกุร ีพฒันภริมย์. 2552: 13) 

Drupal เป็นซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการเน้ือหาเวบ็ (content management system - CMS) 

ทีช่นะรางวลั Open Source CMS ของสาํนกัพมิพ ์Packt Publishing ในสาขา Overall Open Source 

CMS Award สองปีตดิต่อกนั ทัง้ปี 2007 และ 2008 นอกจากน้ีในปี 2008 นัน้ Drupal ยงัชนะรางวลั

สาขา Best PHP Based Open Source CMS เพิม่อกีหน่ึงรางวลั ผูใ้ชส้ามารถ Downloard นํามาใช้

ไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีค่าลขิสทิธิเ์น่ืองจากเป็น Open Source CMS 

 5.2.1  ความสามารถหลกัของ Drupal 

         5.2.1.1 ติดตัง้ง่าย สามารถตดิตัง้ไดง้า่ยไมซ่บัซอ้น เพยีงสรา้งฐานขอ้มลู แลว้ทาํการ 

Install โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามรูท้างเทคนิคมากนกั 

        5.2.1.2 URL อ่านง่าย เน่ืองจากการสบืคน้ขอ้มลูในปจัจบุนันิยมใช ้Search Engine 

เวบ็ไซตจ์าํเป็นตอ้งทาํ Search Engine Optimization เพือ่ใหอ้นัดบัการสบืคน้อยูใ่นลาํดบัตน้ๆ Drupal 

จงึมรีะบบการอ่าน URL ทีง่า่ยและเหมาะสมกบั Search Engine 

         5.2.1.3 พร้อมสาํหรบับลอ็กและเวบ็บอรด์ Drupal เป็น CMS ทีถู่กออกแบบมา

เพื่อรองรบักบัสงัคมออนไลน์ขนาดใหญ่ จงึมรีะบบบลอ็กและเวบ็บอรด์ภายในตวัโดยไมต่อ้งทาํการ

ตดิตัง้เพิม่เตมิ สมาชกิกส็ามารถเขยีนบลอ็กสว่นตวั และสนทนาผา่นเวบ็บอรด์ไดท้นัท ี

       5.2.1.4 มี RSS Feed ในตวั Drupal จะมกีารสรา้ง RSS Feed โดยอตัโนมตัเิมือ่มี

การสรา้งเน้ือหาในเวบ็ไซต ์ทาํใหเ้กดิความสะดวกแก่ผูท้ีเ่ขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตใ์นการตดิตามขา่ว

จากเวบ็ไซต ์

                  5.2.1.5 ปลอดภยั Drupal ไดร้บัความไวว้างใจในเรือ่งของความปลอดภยั เน่ืองจาก

มกีารอพัเดทดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองและทนัท่วงท ีจงึถกูโจมตไีดย้ากมาก  

      5.2.1.6 เพ่ิมความสามารถได้โดยไม่จาํกดั นอกจากความสามารถมาตรฐานของ 

Drupal แลว้ Drupal ยงัสามารถเพิม่ความสามารถอกีหลากหลายโดยโมดลูต่างๆ เช่น เชือ่มขอ้มลู

เวบ็ไซตก์บั Google Maps ระบบอคีอมเมริซ์ครบวงจร สง่ขอ้มลูไปยงั Search Engine โดยอตัโนมตั ิ

เพือ่เพิม่ลาํดบัในการสบืคน้ เป็นตน้ (ไทยดรปูลัสโมสร. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

ซอรฟ์แวรด์งักลา่วขา้งตน้ นอกจากจะเป็นซอรฟ์แวร์ประเภท Open Source CMS ทีผู่ใ้ช้

สามารถ Downloard มาใชโ้ดยไมต่อ้งเสยีค่าลขิสทิธิแ์ลว้ ยงัเป็นซอรฟ์แวรท์ีใ่ชง้านไดง้า่ย และเอือ้

ต่อการสบืคน้โดยระบบ Search Engine เน่ืองจาก URL ทีอ่่านงา่ย เป็นการเพิม่ลาํดบัการสบืคน้

ใหก้บัเวบ็ไซตอ์กีทางหน่ึง พรอ้มสาํหรบัการใช้งานบลอ็คและเวบ็บอรด์สาํหรบัสมาชกิของเวบ็ไซต์

โดยไมต่อ้งทาํการตดิตัง้เพิม่เตมิ นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถเพิม่ความสามารถใหก้บัเวบ็ไซตไ์ดอ้กี

หลากหลายดว้ยโมดลูต่างๆ เหมาะสมทีจ่ะนํามาใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี่ 

http://www.packtpub.com/article/drupal-wins-overall-2007-open-source-cms-award�
http://www.packtpub.com/article/2008-open-source-cms-award-winner-announced�
http://www.packtpub.com/article/2008-best-php-open-source-cms-drupal�
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6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวดักระบี่   

จงัหวดักระบี่ ตัง้ขึน้ในปลายรชักาลที่ 5 แห่งกรงุรตันโกสนิทรใ์นอดตีเป็นเพยีงแขวงหน่ึง

อยูใ่นอาํนาจการปกครองและบงัคบับญัชาของเมอืงนครศรธีรรมราช  เรยีกว่า “แขวงเมอืงปกาสยั” 

พระยาผูค้รอง เมอืงนครศรธีรรมราช ใหพ้ระปลดัเมอืงฯ มาตัง้ค่ายทาํพะเนียดจบัชา้งของทอ้งที่

ตาํบลปกาสยัและไดม้ ีราษฎรจากเมอืงนครศรธีรรมราช อพยพมาตัง้หลกัแหล่งทาํมาหากนิเพิม่มากขึน้ 

พระปลดัเมอืงฯ ไดย้กตําบลป กาสยัขึน้เป็น “แขวงเมอืงปกาสยั” ขึน้ต่อเมอืงนครศรธีรรมราช 

ประมาณปี พ.ศ.2415 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 ไดท้รงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะขึน้เป็นเมอืงปกาสยั และทรงพระราชทานนามวา่ “เมอืงกระบี่” เมือ่ได้

ประกาศตัง้ขึน้เป็นเมอืงแลว้โปรดเกลา้ฯ  ใหต้ัง้ทีท่าํการอยูท่ีต่าํบลกระบีใ่หญ่  (บา้นตลาดเก่า ) ใน

ทอ้งทีอ่าํเภอเมอืงกระบีป่จัจบุนั  มหีลวงเทพเสนาเป็นเจา้เมอืงกระบีค่นแรก  ต่อมาในปี พ.ศ.2418  

ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหแ้ยกเมอืงกระบีอ่อกจากการปกครองของเมอืงนครศรธีรรมราช   

เป็นเมอืงจตัวาขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ และในปี 2443 สมยัพระยารษัฎานุประดษิฐ์ (คอซมิบี ้ณ ระนอง) 

เป็นสมหุเทศาภบิาลมณฑลภเูกต็ ไดพ้จิารณาเหน็วา่ศาลากลางจงัหวดัทีบ่า้นตลาดเก่านัน้ไมส่ะดวก

ต่อการคมนาคม  เพราะสมยันัน้ตอ้งอาศยัเรอืเป็นพาหนะ  จงึไดย้า้ยทีต่ ัง้เมอืงไปอยูต่ําบลปากน้ํา    

อยูใ่กลป้ากอ่าวเป็นรอ่งน้ําลกึเรอืใหญ่สามารถเขา้เทยีบท่าไดส้ะดวก  เป็นทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดั

จนถงึปจัจบุนัน้ี 

ความหมายของคาํวา่  “กระบี่” มตีาํนานเลา่สบืต่อกนัมาวา่  ชาวบา้นไดข้ดุพบกระบีห่รอื

อาวธุโบราณใหญ่เลม่หน่ึง นํามามอบใหก้บัเจา้เมอืงกระบี่ และต่อมาไมน่านกข็ดุพบกระบีห่รอือาวธุ

โบราณเลก็อกีเล่มหน่ึง  รปูรา่งคลา้ยกบักระบีเ่ลม่ใหญ่  จงึนํามามอบใหก้บัเจา้เมอืงกระบีเ่ช่นกนั      

เจา้เมอืงกระบีเ่หน็วา่เป็นอาวธุโบราณสมควรเกบ็ไวเ้ป็นกระบีคู่บ่า้นคูเ่มอืง  เพือ่เป็นสริมิงคล       

แต่ขณะนัน้ยงัสรา้งเมอืงไมเ่สรจ็ จงึไดนํ้ากระบีไ่ปเกบ็ไวใ้นถํ้าเขาขนาบน้ําหน้าเมอืงโดยวางไขวก้นั    

ซึง่ลกัษณะการวางกระบีด่งักลา่ว  กไ็ดนํ้ามาเป็นสว่นหน่ึงของสญัลกัษณ์ตราประจาํจงัหวดั  คอื       

“รปูกระบีไ่ขวเ้บือ้งหลงัมภีเูขา  และทะเล ” ซึง่บา้นทีข่ดุพบเลม่ใหญ่ไดต้ัง้ชือ่วา่  “บา้นกระบีใ่หญ่ ”     

และบา้นทีข่ดุพบเล่มเลก็ไดต้ัง้ชื่อว่า  “บา้นกระบีน้่อย ” แต่มอีกีตาํนานหน่ึ สนันิษฐานวา่  “กระบี่ ”     

อาจเรยีกชือ่ตามพนัธุไ์มช้นิดหน่ึงทีม่มีากในทอ้งถิน่ คอืตน้ “หลมุพ”ี จงึเรยีกชื่อทอ้งถิน่น้ีว่า “บา้นหลมุพ”ี 

มชีาวมลายแูละชาวจนีทีเ่ขา้มาคา้ขายไดเ้รยีกเพีย้นเป็น  “กะ-ล-ูบ”ี หรอื “คอโลบ”ีต่อมาไดเ้พีย้นเป็น

สาํเนียงไทยว่า “กระบี”่ 

6.1 สภาพภมิูศาสตร ์

6.1.1  ท่ีตัง้และอาณาเขต 

 ขนาดและทีต่ ัง้ จงัหวดักระบีต่ ัง้อยูท่างดา้นฝ ัง่ทะเลตะวนัตกของภาคใตต้ดิกบั

ทะเลอนัดามนั อยูห่่างจากกรงุเทพฯ ไปตามทางหลวงแผน่ดนิประมาณ 814 กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 

4,708.512 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 2,942,820 ไร ่มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง ดงัน้ี 
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ทศิเหนือ จดจงัหวดัพงังา และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ทางดา้นอาํเภอปลายพระยา 

และอาํเภอเขาพนม 

ทศิใต ้จดจงัหวดัตรงั และทะเลอนัดามนัทางดา้นอาํเภอเกาะลนัตา อําเภอเมอืง

กระบี ่และอําเภอเหนือคลอง 

ทศิตะวนัออก จดจงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัตรงัทางดา้น อาํเภอเขา

พนม อาํเภอลาํทบั และอําเภอคลองท่อม 

ทศิตะวนัตก  จดจงัหวดัพงังา  และทะเลอนัดามนัทางดา้นอาํเภออ่าวลกึ  และ

อาํเภอเมอืงกระบี่ 

6.1.2  ลกัษณะภมิูประเทศ 

 สภาพภมูปิระเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดักระบีท่างตอนเหนือประกอบดว้ย  

เทอืกเขายาวทอดตวัไปในแนวเหนือใตส้ลบักบัสภาพพืน้ทีแ่บบลกูคลืน่ลอนลาด และลอนชนั มทีีร่าบ

ชายฝ ัง่ทะเลทางดา้นตะวนัตกบรเิวณทางตอนใตม้สีภาพภมูปิระเทศเป็นภเูขากระจดักระจายสลบักบั

พืน้ทีแ่บบลกูคลืน่ สว่นบรเิวณทางตอนใตส้ดุ และตะวนัตกเฉยีงใต้ มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นแบบลกูคลืน่

ลอนลาดจนถงึคอ่นขา้งราบเรยีบ และมภีเูขาสงู ๆ ตํ่า ๆ สลบักนัไป บรเิวณดา้นตะวนัตกมลีกัษณะ

เป็นชายฝ ัง่ตดิกบัทะเลอนัดามนั ยาวประมาณ 160 กโิลเมตรประกอบดว้ยหมูเ่กาะน้อยใหญ่ ประมาณ 

130 เกาะ แต่เป็นเกาะทีม่ปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีง 13 เกาะ เกาะทีส่าํคญัไดแ้ก่ เกาะลนัตา เป็นทีต่ ัง้

ของอาํเภอเกาะลนัตา และเกาะพพี ีซึง่อยูใ่นเขตอําเภอเมอืง เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามตดิ

อนัดบัของโลก 

6.1.3 ลกัษณะภมิูอากาศ 

 จงัหวดักระบี่ มภีมูอิากาศแบบมรสมุในเขตรอ้น และไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํใหม้ฝีนตกชุกตลอดปีและมเีพยีง 2 ฤด ู

   ฤดรูอ้น เริม่ตัง้เดอืนมกราคมจนถงึเดอืนเมษายน 

   ฤดฝูน  เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมไปจนถงึเดอืนธนัวาคม  และจากการทีม่ ี

ลกัษณะภมูอิากาศแบบมรสุมในเขตรอ้น  อุณหภมูใินแต่ละฤดกูาลจงึไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  คอื     

อยูร่ะหวา่ง  17.9 - 39.1 องศาเซลเซยีส  ปรมิาณน้ําฝนโดยเฉลีย่อยูใ่นช่วงประมาณ  2,069.8 - 

2,263.1 มลิลเิมต 

6.1.4 ทรพัยากรธรรมชาติ 

 6.1.4.1 ทรพัยากรดินและการใช้ดิน 

   สภาพทรพัยากรดนิของจงัหวดักระบี่ ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดนิ 21 กลุ่ม 

ลกัษณะดนิจะแตกต่างกนัตามธรณสีณัฐานและวตัถุตน้กาํเนิดดนิ ผนืดนิทีใ่ชเ้พาะปลกูเป็นดนิเหนียว

และดนิรว่นระบายน้ําไดด้ี ใชใ้นการเกษตรกรรม พชืเศรษฐกจิทีส่าํคญัจากขอ้มลูพืน้ทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิ

ของสาํนกังานเกษตรจงัหวดักระบี่ ปี 2547 คอื ยางพารา เป็นพชืทีป่ลกูมากทีส่ดุ ประมาณ 999,149 ไร ่

ปาลม์น้ํามนัเป็นพชืเศรษฐกจิอนัดบั 2 จงัหวดักระบีเ่ป็นแหล่งปลกูปาลม์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ โดย
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มพีืน้ทีเ่พาะปลกูประมาณ 779,903 ไร ่กาแฟเป็นพชืเศรษฐกจิรอง มพีืน้ทีป่ลกู 36,820 ไร ่ปญัหาที่

สาํคญัคอื ความตอ้งการเพือ่การเกษตรเพิม่ขึน้  แต่ไมส่ามารถขยายได้  เน่ืองจากตอ้งรกัษาพืน้ที่      

ปา่ไมไ้ว้  เพือ่รกัษาสมดลุทางธรรมชาติ  การใชพ้ืน้ทีม่อียูเ่พือ่การผลติโดยขาดการบาํรงุรกัษาและ  

การอนุรกัษ์ จงึก่อใหเ้กดิความเสือ่มโทรมโดยเฉพาะความเสือ่มโทรมจาการชะลา้งพงัทลายของดนิ 

6.1.4.2 ทรพัยากรป่าไม้ 

 ป่าไม้ สภาพปา่ไมส้ว่นใหญ่เป็นปา่ดบิชืน้และปา่เบญจพรรณ พนัธุไ์มท้ี่

สาํคญัของจงัหวดักระบีไ่ดแ้ก่ ตะเคยีนทอง กนัเกรา หลุมพอ ยางนา เคยีม พะยอม จงัหวดักระบีไ่ด้

มกีารประกาศตามกฎกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2515 เป็นเขตปา่สงวนแหง่ชาติ (Natural 

Forest Reserved) จาํนวน 45 ปา่ เน้ือที ่1,415,952 ไร ่แบ่งพืน้ทีป่า่เป็น 5 ประเภท คอื ปา่ไมถ้าวร

ตามมตคิณะรฐัมนตรแีละปา่ไมต้ามพระราชบญัญตัปิา่ไม้ พ.ศ. 2484 ปา่สงวนแหง่ชาต ิอุทยานแหง่ชาต ิ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัวป์า่ และปา่ชายเลน สาํหรบัพืน้ทีป่า่อนุรกัษใ์นจงัหวดักระบี่ ไดแ้ก่ 

1) พืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาต ิ(Natural Park) จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ อุทยาน 

แห่งชาตเิขาพนมเบญจา อุทยานแหง่ชาตธิารโบกขรณี อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะลนัตา และอุทยาน

แหง่ชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพพี ีเน้ือทีร่วม 422,512,068 ไร ่

2) พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ (Wildlife Sanctuary) จาํนวน 2 แห่ง  

ไดแ้ก่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองพระยา และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาประ – บางคราม เน้ือที ่

140,188,000 ไร ่

3) พืน้ทีเ่ขตหา้มลา่สตัวป์า่ (Non – Hunting Area) จาํนวน 1 แห่ง  

ไดแ้ก่ เขตหา้ม ล่าสตัวป์า่ทุ่งทะเล เน้ือที ่3,066,000 ไรใ่นภาพรวมของจงัหวดักระบี่ มพีืน้ทีป่า่ไม้

จากการสาํรวจของกรมปา่ไม้ ปี 2545 ประมาณ 855,325 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 23.98 ของพืน้ทีจ่งัหวดั 

ปญัหาดา้นปา่ไมท้ีส่าํคญั คอื การบุกรกุแผว้ถางปา่เพือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ

เขตพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตซิึง่เป็นตน้น้ํา พืน้ทีป่า่ทีถ่กูบุกรกุเฉลีย่ระหวา่ง 2,000 – 2,500 ไร ่

ภเูขา จงัหวดักระบีม่ภีเูขาน้อยใหญ่จาํนวนมาก มลีกัษณะสลบัซบัซอ้นจาํนวน

ประมาณ  257 ภเูขาสว่นมากจะเป็นเขาหนิปนู  โพรงถํ้า หนิงอกหนิยอ้ยสวยงาม  ถํ้าทีเ่ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ถํ้าลอด ถํ้าผหีวัโต เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญั ยอดเขาพนมเบญจาอยูใ่นเขตพืน้ที่

อาํเภอเขาพนม เป็นแหลง่กาํเนิดตน้น้ําลาํธารของจงัหวดักระบี่ ไดแ้ก่ คลองกระบีใ่หญ่ คลองกระบีน้่อย 

คลองปกาสยั 

สตัวป่์า ในเขตพืน้ทีร่กัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาประ – บางคราม ปจัจบุนัมกีารสาํรวจ

พบค่างแว่นดาํถิน่ใตค้่างดาํ ลงิกงั ลงิเสนชนิดธรรมดา พญากระรอกเหลอืง กระรอกสามส ีหมาใน 

หมหีมา อเีหน็หน้าขาว หมขีอ เสอืไฟ เกง้ กระจง เลยีงผา กระจงควาย แมวลายหนิอ่อน และอเีหน็น้ํา 

นอกจากนัน้ยงัมสีตัวจ์าํนวนมาก  ประมาณ  308 ชนิด  มากกว่าบรเิวณอื่นๆ  ของประเทศไทย        

นกทีส่าํคญัและคน้พบ คอื นกแตว้แรว้ทอ้งดาํ (Gurney’s Pitta , Pitta gurneyi) มเีฉพาะในจงัหวดักระบี่

เท่านัน้ 
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6.1.4.3 ทรพัยากรน้ํา 

 แหล่งน้ําดบิ (Surface Water) แหลง่น้ําตามธรรมชาตใินจงัหวดักระบี่ 

ประกอบดว้ย แมน้ํ่าลาํคลองและธารน้ําเลก็ๆ มากมาย มรีะบบระบายน้ําตามธรรมชาตเิป็นแบบ  

Dendritic Pattern เป็นสว่นใหญ่คอื ลกัษณะของลาํน้ําจะไหลลงสูล่าํน้ําใหญ่เป็นรปูแบบขนนก ลาํน้ํา

สว่นใหญ่ในจงัหวดักระบีม่ลีกัษณะคดเคีย้วระยะทางยาว มทีัง้ทีไ่หลจากเทอืกเขาไปทางทศิเหนือสู่

อ่าวไทยทีจ่งัหวดัสรุาษฏรธ์านี และไหลลงสู่ทศิใตอ้อกทะเลสู่มหาสมทุรอนิเดยี ลาํน้ําทีส่าํคญัในพืน้ที่

จงัหวดักระบี ่ไดแ้ก่ แมน้ํ่ากระบี ่คลองหนิปนู คลองกระบีใ่หญ่ คลองกระบีน้่อย คลองท่อม คลองปกาไสย 

ปญัหาในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําในภาพรวมคอื ขาดแคลนแหล่งกกัเกบ็น้ํา ปรมิาณน้ําในฤดแูลง้

มปีรมิาณลดน้อยลง  ปา่ไมต้น้น้ําถกูบุกรกุทาํลาย  มกีารชะลา้งหน้าดนิ แหลง่น้ําบาดาล  (Aquifer) 

แหลง่น้ําบาดาลในจงัหวดักระบี่ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ตามลกัษณะของชัน้หนิทีก่กัเกบ็ความลกึ

ของชัน้น้ําบาดาลโดยเฉลีย่ 10-50 เมตร แหลง่น้ําบาดาลแบ่งเป็นประเภทดงัน้ี 

 แหล่งน้ําบาดาลชนิดตะกอนร่วน (Uncemsolilate Aquifer) ไดแ้ก่น้ํา

บาดาลทีพ่บในชัน้ตะกอนทีย่งัไมแ่ขง็ตวัเป็นหนิ โดยจะถูกเกบ็อยูใ่นช่องว่างระหว่างเมด็ตะกอน อาท ิ

กรวด ทราย ดนิเหนียวซึง่สว่นใหญ่เป็นตะกอนน้ํา เช่น บรเิวณทีร่าบลุม่น้ําหลาก บรเิวณสนัทราย

ชายหาด แหล่งทีพ่บไดแ้ก่ บรเิวณตาํบล คลองประสงค ์อําเภอเมอืง ตําบลตลิง่ชนั อําเภอเหนือคลอง 

ตาํบลเกาะกลาง อาํเภอเกาะลนัตาคณุภาพน้ําดถีงึปานกลาง บรเิวณใกลท้ะเลจะมคีุณภาพปานกลาง

ถงึรสกรอ่ยและเคม็ 

 แหล่งน้ําบาดาลชนิดตะกอนร่วนก่ึงแขง็ (Semi-Emolliate Aquifer) 

ไดแ้ก่ ชัน้น้ําบาดาลทีพ่บในหนิขดุกระบี่ ประกอบดว้ยหนิดนิดาน หนิทรายและหนิทรายแป้ง น้ําบาดาล

ถูกเกบ็อยูใ่นรอยแตกรอยแยก รอยเลื่อน แหล่งทีพ่บอยูใ่นบรเิวณอําเภอเมอืง อาํเภออ่าวลกึ อาํเภอ

เขาพนม คณุภาพน้ําดถีงึปานกลาง 

 แหล่งน้ําบาดาลชนิดชัน้หินแขง็ (Consolidate Aquifers) ไดแ้ก่น้ําบาดาล

ทีพ่บในแหลง่ทีเ่ป็นหนิชัน้ (Sedimentary Rocks) หนิชัน้กึง่หนิแปร (Meto-Sedimentary Rocks) 

หนิอคันี (Igneous Rocks) แหล่งทีพ่บ ไดแ้ก่ บรเิวณทศิตะวนัออกของอําเภอลาํทบั อําเภอคลองท่อม 

อาํเภอเขาพนม และบรเิวณตอนกลางอําเภอ อ่าวลกึ คณุภาพน้ําคอ่นขา้งดถีงึปานกลาง แต่มกัจะมี

ความกระดา้ง และปรมิาณธาตุเหลก็สงูปญัหาของการบรหิารจดัการน้ําบาดาล  ไดแ้ก่ การลกัลอบขดุ

เจาะน้ําบาดาล และนําน้ําใตด้นิมาใช้ โดยไมไ่ดข้ออนุญาตใหถ้กูตอ้งและสบูน้ํามาใชเ้กนิกวา่ปรมิาณ

ทดแทน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อสมดลุของ การใชน้ํ้า ทาํใหเ้กดิการทรดุตวัของแผน่ดนิและการปนเป้ือน

ของสิง่สกปรกในชัน้น้ําใตด้นิ 

6.1.4.4  ทรพัยากรแร่ 

 เน่ืองจากสภาพภมูปิระเทศและสณัฐานของธรณวีทิยา ซึง่มเีทอืกเขาหนิปนู

ทอดตวัเป็นแนวยาวไปในแนวเหนือใตต้ดัขวางพืน้ทีต่ลอด จนมแีนวสายแรต่่อเน่ืองจากจงัหวดัพงังา

และภเูกต็ จงึทาํใหจ้งัหวดักระบีม่แีรท่ีส่าํคญัหลายชนิด คอื ลกิไนต ์ดบุีก วลิเฟรม แบไรท ์แทนตาไลท ์
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ลมัไบท ์ฟอสเฟต ตะกัว่ เหลก็ หนิอ่อน ถ่านหนิ เป็นตน้ จากการสาํรวจของกรมทรพยากรธรณพีบวา่ 

ยงัมปีรมิาณมากสาํหรบัเหมอืง ลกิไนต์  ทีต่าํบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  จากการสาํรวจมี

แหล่งลกิไนตป์ระมาณ  12 ลา้นตนั สามารถ ทาํเหมอืงได้  8.7 ลา้นตนั และยงัมแีหล่งอื่นกระจดั

กระจายในเขตอาํเภอเมอืง อําเภอคลองท่อม อาํเภออ่าวลกึ อาํเภอเขาพนม คาดวา่มปีรมิาณลกิไนต์ 

จาํนวน 100 ลา้นตนั สาํหรบัการผลติแรท่ีเ่ป็นอุตสาหกรรมทาํรายไดใ้หแ้ก่จงัหวดั คอื การทาํเหมอืง

หนิปนู (หนิอุตสาหกรรมชนิดก่อสรา้ง) 

6.1.4.5 ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

 จงัหวดักระบีม่ทีรพัยากรทางทะเลทีส่วยงามมาก  มชีายฝ ัง่ตดิกบัทะเล   

อนัดามนัยาวประมาณ 160กโิลเมตร หมูเ่กาะน้อยใหญ่ ประมาณ 130 เกาะ เกาะทีม่คีวามสวยงาม

เป็นแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตทิางทะเลไดแ้ก่ หมูเ่กาะพพี ีเกาะหอ้ง เกาะศรบีอยา เกาะรอก เป็นตน้ 

 ป่ายชายเลน ปา่ยชายเลนของจงัหวดักระบี่ เกดิขึน้ตามแนวชายฝ ัง่ทะเล

บรเิวณหาดโคลนและทีร่าบใกลป้ากแมน้ํ่า บรเิวณทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บรเิวณปากแมน้ํ่ากระบี่ ถํ้าลอด 

และเกาะหอ้ง พืน้ทีป่า่ชายเลนในทอ้งทีจ่งัหวดักระบี่ สาํรวจเมือ่ปี พ.ศ. 2545 มเีน้ือทีป่ระมาณ 

218,250 ไร่ ปญัหาทีส่าํคญัคอื พืน้ทีป่า่ชายเลนของจงัหวดักระบี่ ไดถู้กบุกรกุทาํลายเพื่อปลกู

สิง่ก่อสรา้ง และมบีางสว่นถกูเปลีย่นสภาพไปใชป้ระโยชน์อื่นๆ เช่น การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ ัง่ 

โดยเฉพาะการเลีย้งกุง้ 

 ปะการงั จงัหวดักระบีม่แีนวปะการงัสว่นใหญ่กระจายอยูต่ามเกาะต่างๆ  

มแีนวปะการงัเพยีงสว่นน้อยทีก่่อตวัไดต้ามชายฝ ัง่ถงึแผน่ดนิใหญ่รวมพืน้ทีข่องปะการงัจงัหวดั

ประมาณ 13.53 ตารางกโิลเมตร แนวปะการงัทีอ่ยูต่ามเกาะต่าง  ๆสว่นใหญ่มสีภาพสมบรูณ์ปานกลาง 

แนวปะการงัของจงัหวดักระบี่สว่นใหญ่อยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตหิาดนพรตัน์ธารา- หมูเ่กาะพพี ี

และอุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะลนัตามกีารใชป้ระโยชน์จากแนวปะการงัสงู  โดยเฉพาะอยา่งยงิการ

ท่องเทีย่วทางทะเลในการดาํน้ําแบบน้ําลกึและน้ําตืน้บรเิวณทีป่ะการงัถกูทาํลาย  ไดแ้ก่ บรเิวณรอบ

เกาะพพีดีอน และบรเิวณหมูเ่กาะพพีมีายงัชายฝ ัง่กระบี่ สาเหตุเน่ืองจากการทาํการประมงทีผ่ดิวธิี

โดยใชเ้รอือวนรนุ อวนลาก การระเบดิปลา การทิง้สมอของเรอืท่องเทีย่วการทิง้ขยะและสิง่ปฏกิูลลง

ทะเล การลกัลอบเกบ็ปะการงัขาย 

 หญ้าทะเล แหล่งหญา้ทะเลบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลจงัหวดักระบีอ่ยูใ่นพื้นที่

ใกลเ้คยีงกนั พืน้ทีส่ว่นใหญ่อยูบ่รเิวณบา้นท่าเลน บา้นเตาถ่าน บา้นเขาท่องใต ้บา้นหลมุถ่าน อ่าวนาง 

ของอําเภอเมอืง และบรเิวณเกาะจาํ เกาะศรบีอยา เกาะแลง้ เกาะต่อ ของอําเภอเหนือคลอง พบได้

วา่จงัหวดักระบีม่สีภาพพืน้ทีใ่นทอ้งทะเล ทีเ่หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของหญา้ทะเลทีส่าํคญัมาก 

สาํรวจพบชนิดพนัธข์องหญา้ทะเลมากทีส่ดุ ในประเทศไทยจาํนวน 8 ชนิด ชนิดทีพ่บมากทีส่ดุคอื 

Halophila ovalis ซึง่เป็นแหล่งของหอยชกัตนีหอยแครงและอาหารของพะยนูอกีดว้ย สาเหตุของ

ความเสื่อมโทรมของหญา้ทะเลไดแ้ก่ การทาํประมง ในแหล่งหญา้ทะเล โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช้

เครือ่งมอื อวนรนุ อวนลาก กจิกรรมทีท่าํใหค้ณุภาพน้ําชายฝ ัง่เสือ่มโทรม ไดแ้ก่ การพฒันาโครงการ

หรอืกจิกรรมชายฝ ัง่ เช่น การทาํเหมอืงแร่ การถมทะเล การขดุลอกรอ่งน้ําการทาํนากุง้ ส่งผลใหน้ํ้า

ทะเลมปีรมิาณตะกอนสงู มผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของหญา้ทะเล 
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 สตัวท์ะเลหายาก มรีายงานการพบโลมาและวาฬในบรเิวณทะเลฝ ัง่อนัดามนั 

ใกลห้มูเ่กาะพพี ีพะยนู (Dugong) พบบรเิวณหมูเ่กาะศรบีอยา เกาะจาํ 

6.1.5  ชายฝัง่และชายหาด 

 การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล บรเิวณชายฝ ัง่ทีม่ปีญัหาการกดัเซาะรนุแรง ม ี4 บรเิวณ 

คอื บา้นคลองทราย อยูต่อนเหนือของจงัหวดักระบี่ บา้นคลองประสงค์ อยูบ่รเิวณทศิตะวนัออกของ 

ปากคลองกระบีใ่หญ่ หรอืฝ ัง่ตรงขา้มเมอืงกระบี่ บา้นแหลมงามอยูบ่รเิวณตอนใตข้องเมอืงกระบี่ 

และสุสานหอยแหลมโพธิ ์ตาํบลไสไทย อําเภอเมอืง ซึง่เป็นแหลง่ธรณวีทิยาทีห่ายาก ประกอบดว้ย

ซากดกึดาํบรรพข์องหอยขมน้ําจดื อายปุระมาณ 40 - 50 ปี 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ จงัหวดักระบีม่บีรเิวณพืน้ทีชุ่่มน้ําปากแมน้ํ่ากระบี ่

เป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําทีส่าํคญัระหวา่งประเทศ (RamsarSite) ของโลก ลาํดบัที ่1,100 มลีาํคลองหลายสาย

ไหลลงสู่ทะเล  ปกคลมุไปดว้ยปา่ชายเลนเน้ือทีป่ระมาณ  102.12 ตารางกโิลเมตร  หาดเลนเน้ือที่

ประมาณ 12 กโิลเมตร หาดเลนระหวา่งปากแมน้ํ่ากระบีก่บัคลองยวน มขีนาดประมาณ 5,812.5 ไร่ 

บรเิวณปา่ชายเลนในเขตพืน้ทีป่ากแมน้ํ่ากระบีม่ไีมป้า่โกงกางขึน้อยูค่อ่นขา้งหนา  มเีน้ือทีเ่ป็น 31% 

ของพืน้ทีป่า่ชายเลนทัง้หมดในจงัหวดักระบี่ หรอื 5% ของประเทศไทย บรเิวณปากแมน้ํ่ากระบีอุ่ดม

สมบรูณ์ไปดว้ยสตัวน้ํ์า พนัธุป์ลาพบอยา่งน้อย 50 ชนิด เป็นปลาเศรษฐกจิ หาดเลนปากแมน้ํ่ากระบี่

เป็นแหล่งนกอพยพทีส่าํคญัของประเทศ นกบางชนิดเป็นนกทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์พบนกอพยพ 107 ชนิด 

นกชายเลน 139 ชนิด และนกประจาํถิน่  137 ชนิด บรเิวณรอบเกาะศรบีอยา  เป็นแหล่งอาศยัของ

พะยนู โลมา เต่าทะเลจาํนวนชนิดพนัธุห์ญา้ทะเล  มจีาํนวน 90% ของชนิดพนัธุห์ญา้ทะเลทีพ่บใน

ประเทศไทย (องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี่. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

6.2 สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี 

เขาขนาบน้ํา เป็นเขาสองลกูสงูประมาณ 100 เมตร ขนาบแมน้ํ่ากระบีห่น้าตวัเมอืง 

ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบี ่สามารถไปเทีย่วชมไดโ้ดยเช่าเรอืหางยาวทีท่่าเรอืเจา้ฟ้า ใชเ้วลา

เดนิทางเพยีง 15 นาทเีท่านัน้ จากนัน้ตอ้งขึน้บนัไดไปชมถํ้า ซึง่ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย และเคยพบ

โครงกระดกูมนุษยจ์าํนวนมากอยูใ่นบรเิวณน้ี สญันิษฐานวา่อาจจะเป็นโครงกระดกูของกลุม่คนที่

อพยพมาตัง้หลกัแหล่งแต่ลม้ตายลงเน่ืองจากเกดิอุทกภยัอยา่งฉบัพลนั 

อทุยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ครอบคลุมบรเิวณทอ้งทีต่ําบลหนอง

ทะเล ตําบลไสไทย ตําบลอ่าวนางและตําบลปากน้ํา ประกอบดว้ยแหลง่ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจหลาย

แหง่ดว้ยกนั เช่น หาดนพรตัน์ธารา อ่าวนาง สสุานหอย และหมูเ่กาะพพีี 

หาดนพรตันธารา อยูห่่างจากตวัเมอืง 18 กโิลเมตรชายหาดมคีวามยาวเกอืบ 3 กโิลเมตร 

เดมิชาวบา้นเรยีกวา่ “หาดคลองแหง้” ทัง้น้ีเพราะเมือ่น้ําลง น้ําคลองทีไ่หลมาจากภเูขาทางดา้นเหนือ

จะแหง้ขอดกลายเป็นหาดทรายขาวเหยยีดทอดลงไปในทะเลบรรจบกบัเกาะเขาปากคลอง  
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อ่าวนาง ตัง้อยูห่า่งจากหาดนพรตัน์ธารา ตามถนนเลยีบชายทะเลเป็นระยะประมาณ  

6 กโิลเมตร ประกอบดว้ยชายหาดหลายแหง่มภีเูขาคัน่ระหวา่งชายหาด หวิทศัน์โดยรอบสวยงาม

แปลกตา ดา้นทศิตะวนัออกของอ่าวนางมถีํ้าหนิงอกหนิยอ้ยชือ่ ถํ้าพระนางและบรเิวณดา้นหน้าของ

อ่าวนางมกีลุม่เกาน้อยใหญ่ถงึ 83 เกาะ เป็นโขดหนิรปูรา่งแปลกประหลาด บา้งกค็ลา้ยรองเทา้บูท๊ 

เรอืสาํเภา หวันกและอื่นๆ กลุม่เกาะเหลา่น้ีสว่นใหญ่มชีือ่เป็นภาษายาว ีเช่น เกาะปอดะ หรอืเกาะ

หวัขวาน เหาะยาหมนั เกาะบะตงิมิง้ เกาะยาวาซา เกาะลา่ดงิ เหาะหมอ้ เกาะทพั เป็นตน้ การเทีย่วชม

บรเิวณอ่าวนางนัน้ สามารถเช่าเรอืไดใ้นบรเิวณชายหาดอ่าวนาง หรอืตามรสีอรท์ต่างๆ ในบรเิวณนัน้ 

สถานทีน่่าเทีย่วในบรเิวณอ่าวนาง ไดแ้ก่ หาดไรเ่ล หาดพระนาง ถํ้าพระนาง สระพระนาง เกาะปอดะ 

และเกาะทพั เป็นตน้ 

สสุานหอยส่ีสิบห้าล้านปี ตัง้อยูบ่รเิวณชายทะเลบา้นแหลมโพธิ ์ห่างจากตวัเมอืง

ประมาณ 17 กโิลเมตรใชเ้สน้ทางเดยีวกบัทางไปหาดนพรตัน์ธารา เมือ่ถงึบา้นไสไทยจะมป้ีายบอก

ทางไปสุสานหอย บรเิวณทีเ่ป็นสุสานหอยแห่งน้ีเดมิเป็นหนองน้ําจืดขนาดใหญ่ มหีอยอาศยัอยูเ่ป็น

จาํนวนมากโดยเฉพาะหอยขม มขีนาดราว 2 ซม. ต่อมาเกดิการเปลีย่นแปลงบรเิวณพืน้ผวิโลก น้ํา

ทะเลไหลเขา้มาท่วมบรเิวณหนองน้ําจนหมด ทาํใหธ้าตุหนิปนูในน้ําทะเลหล่อเปลอืกหอยใตน้ํ้าจน

เป็นเน้ือเดยีวกนักลายเป็นแผ่นหนิแขง็ทีเ่รยีกว่า Shelly Limestone หนาประมาณ 40 เซนตเิมตร 

เมือ่แผน่ดนิบรเิวณน้ีถกูยกตวัขึน้สงู ซากฟอสซลิเหลา่น้ีจงึปรากฏใหเ้หน็เป็นลานหนิกวา้งใหญ่ยืน่ลง

ไปในทะเลจากการคาํนวณหาอายทุางธรณวีทิยาวา่ ฟอสซลิน้ีมอีายรุาว 40 ลา้นปี ซึง่มเีพยีง 3 แห่ง

ในโลกเท่านัน้ คอืประเทศสหรฐัอเมรกิา (มลรฐัชคิาโก) ประเทศญีปุ่น่ และประเทศไทย 

หมู่เกาะพีพี เป็นหมูเ่กาะกลางทะเล อยูห่่างจากกระบี ่40 กโิลเมตร และอยูร่ะหว่าง

กลางเสน้ทางเดนิเรอื กระบี ่ภเูกต็ หมูเ่กาะพพี ีประกอบดว้ยเกาะสาํคญั 2 เกาะคอื เกาะพพี ีและ

เกาะพพีดีอน 

เกาะพีพีเล มพีืน้ทีเ่พยีง 6.6 กโิลเมตร เป็นเกาะทีเ่ตม็ไปดว้ยภเูขาหนิปนู มหีน้าผาสงู

ชนัตัง้ฉากกบัผวิทะเลโดยรอบเกอืบทัง้เกาะ มพีืน้น้ําลกึเฉลีย่ประมาณ 20 เมตร โดยมบีรเิวณน้ําลกึ

ทีส่ดุประมาณ 34 เมตร อยูท่างตอนใตเ้กาะแหง่น้ีมเีวิง้อ่าวสวยงาม อาท ิอ่าวปิเละ อ่าวมาหยา   

อ่าวโละซามะ ฯลฯ นอกจากน้ีทางทศิตะวนัออกเฉยี งเหนือยงัมถีํ้าไวกิง้ ซึง่เมือ่ปี พ .ศ. 2515  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชเสดจ็ประพาศถํ้าแหง่น้ี และทรงพระราชทานใหมว่า่ 

“ถํ้าพญานาค” ตามรปูรา่งหนิกอ้นหน่ึงคลา้ยเศยีรพญานาค อนัเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบา้น

ทีม่าเกบ็รงันกนางแอ่นบนเกาะแหง่น้ี ภายในถํ้าทา งทศิตะวนัออกและทศิใตพ้บภาพเขยีนสสีมยั

ประวตัศิาสตรเ์ป็นรปูชา้งและรปูเรอืต่างๆ เช่น เรอืใบยโุรป เรอืใบอาหรบั เรอืสาํเภา เรอืกาํป ัน่  

เรอืใบใชก้งัหนั และเรอืกลไฟ เป็นตน้ สนันิษฐานว่าภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นฝีมอืของนกัเดนิเรอืพวก

โจรสลดัเพราะจากการศกึษาเสน้ทางเดนิเรอืจากฝ ัง่ตะวนัตกไปฝ ัง่ตะวนัออกบรเิวณน้ีอาจเป็นจดุที่

เรอืสามารถแวะพกัหลบลมมรสมุขนถ่ายสนิคา้หรอืซ่อมแซมเรอืได้ 
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เกาะพีพีดอน มเีน้ือทีป่ระมาณ 28 ตารางกโิลเมตร กวา้ง 3.5 กโิลเมตร และยาว          

8 กโิลเมตร ทางเหนือของเกาะคอื แหลมตง เป็นทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นชาวเลประมาณ 15-20 ครอบครวั 

ส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะลเิป๊ะ ในอุทยานแห่งชาตติะรเุตาทีจ่งัหวดัสตูล บรเิวณแหลมตงน้ีมี

ธรรมชาตใิตท้ะเลสวยงามมากเหมาะแก่การดาํน้ําเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รเิวณปลายแหลมหวัระเกด 

หาดยาวและหนิเพ นอกจากน้ียงัมเีวิง้อ่าวคูท่ ีม่คีวามสวยงามตดิอนัดบัโลกของอ่าวตน้ไทรและ       

อ่าวโละดาลมั ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีพ่กัจาํนวนมากบรกิารแก่นกัท่องเทีย่วทัว่ไป  

ถํา้นักวิปัสสนาถํา้เสือเขาแก้ว อ่าวลกูธนู ตัง้อยูท่ีบ่า้นถํ้าเสอืในตาํบลกระบีน้่อย 

ห่างจากตวัเมอืงกระบีไ่ปตามถนนศรตีรงัแลว้แยกซา้ยเขา้ถนนราษฎรพฒันาไปประมาณ 9 กโิลเมตร 

เหตุทีไ่ดช้ือ่วา่ “ถํ้าเสอื” เพราะวา่บรเิวณถํ้าดา้นหน้าของทวิเขาอ่าวลกูธนูหรอืทีเ่รยีกวา่ “เขาแกว้” 

เคยมเีสอืโครง่ขนาดใหญ่อาศยัอยูแ่ละภายในถํ้ายงัปรากฎหนิธรรมชาตเิป็นรปูอุง้เทา้เสอืสภาพ

โดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นสวนปา่ แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อายนุบัรอ้ยปีในหุบเขาครีวีงศ ์และเน่ืองจาก 

มเีขาลอ้มอยูทุ่กดา้นจงึมถีํ้าเลก็ ถํ้าน้อยอยูม่ากมาย เช่น ถํ้าคนธรรพ ์ถํ้าลอด ถํ้าชา้งแกว้ ถํ้าลกูธนู 

ถํ้าพระ เป็นตน้ บรเิวณน้ีนอกจากเป็นทีต่ ัง้ของสาํนกัสงฆว์ปิสัสนา แลว้ยงัเป็ นแหลง่โบราณคดทีี่

สาํคญัถงึสองสมยั คอื สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์และสมยัแรกเริม่ประวตัศิาสตร ์มกีารขดุพบเครือ่งมอืหนิ 

เศษภาชนะดนิเผา พระพมิพด์บิ เป็นตน้ 

อทุยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา มเีน้ือทีป่ระมาณ 50 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุ

อยูน่ทอ้งทีอ่าํเภออ่าวลกึ อาํเภอเขาพนม และอาํเภอเมอืงกระบี ่เดนิทางจากสามแยกตลาดเก่าไป

ตามถนนศรตีรงั 1 ก.ม. กจ็ะถงึทีท่าํการอุทยานฯ อทุยานแหง่ชาตเิขาพนมเบญจา มปีา่อุดมสมบรูณ์

ประกอบดว้ยเทอืกเขาสงูสลบัซบัซอ้น มทีวิทศัน์ธรรมชาตสิวยงามทัง้ลาํธาร น้ําตก ถํ้า และสตัวป์า่

นานาชนิด สถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัดงัน้ี 

น้ําตกห้วยโต้ ตัง้อยูห่า่งจากทีท่าํการอุทยานฯ ประมาณ 500 เมตร มตีน้กาํเนิดจาก

เทอืกเขาพนมเบญจาเป็นน้ําตกทีต่กจากหน้าผา ม ี11 ชัน้ แต่ละชัน้มแีอ่งน้ําใหญ่ น้ําใสสะอาด           

มชีื่อเรยีกต่างๆ กนัเช่น วงัเทวดา วงัศก วงัจาน ฯลฯ 

น้ําตกห้วยสะเด ตัง้อยูห่า่งจากทีท่าํการอุทยานฯ ประมาณ 1.2 ก.ม. เป็นน้ําตกจาก

หน้าผาสงู 

ถํา้เขาผึง้ อยูห่า่งจากทีท่าํการอุทยานฯ ประมาณ 3 ก.ม. มทีัง้หมด 5 ถํ้าในบรเิวณ

เดยีวกนั ภายในถํ้ามหีนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงาม เป็นรปูรา่งต่างๆ เช่น ดอกเหด็ เจดยี ์มา่น ฯลฯ   

ผนงัถํ้าเป็นสขีาว มปีระกายระยบิระยบัดงูดงาม 

อทุยานแห่งชาติธารโบกขรณี มพีืน้ทีป่ระมาณ 121 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย

ภเูขาหนิปนู ปา่ดบิ ปา่ชายเลน และเกาะในทะเล ทีท่าํการอุทยานตัง้อยูท่ีธ่ารโบกขรณ ีตาํบลอ่าวลกึ

ใตห้า่งจากสีแ่ยกตลาดอ่าวลกึเหนือ มาตามถนนอ่าวลกึ-แหลมสกั ประมาณ 1 กโิลเมตร หรอืหา่ง

จากตวัเมอืงกระบี ่เป็นระยะ 46 กโิลเมตร  
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พิพิธภณัฑส์ถานวดัคลองท่อม  ตัง้อยูบ่รเิวณวดัคลองท่อม บนถนนเพชรเกษม    

หลกั ก.ม. ที ่69-70 หลงัจากทีว่า่การอาํเภอคลองท่อมประมาณ 1 กโิลเมตร นบัเป็นสถานทีห่น่ึงที่
น่าสนใจแก่นกัท่องเทีย่วทัง้หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัสะสมของเก่าวตัถุโบราณ เพราะพพิธิภณัฑ์
แห่งน้ีไดเ้กบ็สะสมสิง่ของ วตัถุโบราณจาํนวนมากมายทีข่ดุคน้พบไดใ้นบรเิวณทีเ่รยีกว่า “ควนลกูปดั” 
อนัเป็นเนินดนิหลงัวดัคลองท่อม อาทเิช่น เครือ่งมอืหนิเครือ่งประดบัซึง่ทาํจากหนิและดนิเผา          
รปูสตัวต่์างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ลกูปดัอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ของมนุษยส์มยัเมือ่  
5,000 ปีเศษมาแลว้ 

อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา มเีน้ือทีท่ ัง้หมดประมาณ 151.9 ตารางกโิลเมตร 

ครอบคลมุอยูใ่นทอ้งทีอ่าํเภอเกาะลนัตา ประกอบดว้ยเกาะต่างๆ อนัไดแ้ก่ เกาะลนัตาใหญ่ ซึง่เป็น
ทีต่ ัง้ของทีท่าํการอุทยานฯ เกาะลนัตาน้อย เกาะตะเลง็เบง็ และเกาะเลก็เกาะน้อย ในบรเิวณใกลเ้คยีง
รวมไปถงึหมูเ่กาะหา้ หมูเ่กาะรอก และเกาะไหง เป็นตน้ (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.: 
ออนไลน์) 

จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวดักระบี่ ทาํใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัหลกัประวตัศิาสตร์
และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัต่างๆ ของจงัหวดักระบี ่สามารถคดัเลอืกเน้ือหาทีเ่หมาะสม และตรง
ตามความสนใจของผู้ทีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีต่่อไป 

 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
อรวรรณ พรเจรญิ (2547: บทคดัยอ่) การสรา้งเวบ็ไซตเ์พือ่การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

แบบโฮมสเตย:์ กรณศีกึษาภาคกลางและภาคใตข้องประเทศไทย (The Construction of Website 
for Public Relation on Homestay Tourism Campaign : A Case Study of the Central and  
Southern Parts of Thailand) จากการประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว
แบบโฮมสเตย ์จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อและจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา พบว่าเวบ็ไซตเ์พื่อการ
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยม์คีณุภาพด ีมคีา่เฉลีย่รวม 4.08 และขอ้มลูจากการ
ประเมนิความคดิเหน็จากกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ความพึงพอใจทีม่ต่ีอเวบ็ไซตเ์พือ่การประชาสมัพนัธ์
การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยอ์ยูใ่นระดบัด ีมคีา่เฉลีย่รวม 3.96 ดงันัน้เวบ็ไซตเ์พือ่การประชาสมัพนัธ์
การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยท์ีส่รา้งขึน้จงึมคีณุภาพโดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ ีและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ ยวแบบโฮมสเตยไ์ด ้โดยผูเ้ขา้ชมจะสามารถศกึษาหา
ขอ้มลูต่างๆ ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั 

สรรพงศ ์จนัทเลศิ (2546: บทคดัยอ่) การสรา้งเวบ็ไซต ์: ท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงราย 
(Creation of Tourism Web site in Chiang Rai Province) จากผลการทดลองพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
สว่นใหญ่ไดร้บัประโยชน์จากขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่ว ขอ้มลูสถานทีพ่กั ขอ้มลูรา้นอาหาร ขอ้มลูการ
เดนิทาง และขอ้มลูโปรแกรมการท่องเทีย่วเพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนการท่องเทีย่ว
จงัหวดัเชยีงราย สว่นขอ้มลูของรา้นขายของทีร่ะลกึผูต้อบแบบสอบถามไมนํ่าไปใชใ้นการวางแผนการ
ท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงราย จากการวจิยัพบ่วาผูเ้ขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามตอ้งการขอ้มลูทีเ่พยีงพอ
เพือ่นํามาใชใ้นการวางแผนการท่องเทีย่ว ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตใหค้วามสาํคญักบัรปูภาพเพือ่เป็นขอ้มลู
ประกอบการวางแผนการท่องเทีย่วและตดัสนิใจ 
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ชลลดา สาครวศิวะ (2548: บทคดัยอ่) การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์องบณัฑติวทิยาลยั 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (Development of Public Relation Website 

for School of Graduate Studies at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ) จาก

ผลการวจิยัสรปุวา่ เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์องบณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้   

เจา้คุณทหารลาดกระบงัมคีุณภาพตามเกณฑก์ารประเมนิของผูท้รงคุณวุฒอิยูใ่นเกณฑด์ ีและความ

พงึพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์องบณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้อยูใ่นระดบัด ีซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้  

ฤทธไิกร คาํเฮยีง (2549: บทคดัยอ่) การสรา้งเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์องโรงเรยีนวดัอ่างแกว้ 

(จบี ปานขาํ) ผลการวจิยัพบวา่ 1) คณุภาพเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหา มคีวามเหมาะสมของลาํดบัเน้ือหา

ทาํใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจงา่ย อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นเทคนิคการผลติเกีย่วกบัตวัอกัษรและภาษาทีใ่ช ้  

มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 2)นกัเรยีน ผูป้กครอง และบุคลากรของโรงเรยีนวดั

อ่างแกว้มคีวามพงึพอใจดา้นเน้ือหาในระดบัมาก คอืการใชศ้พัท ์ภาษา สาํนวน ขอ้ความรวมถงึ

รายละเอยีดของเน้ือหา งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ และการจดัหมวดหมูข่องเน้ือหา ดา้นการออกแบบ

และการวางรปูแบบพบวา่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก คอืชือ่เรือ่งมคีวามเหมาะสม รปูแบบของ

ภาพมคีวามสวยงาม ขนาดตวัอกัษรงา่ยต่อการอ่านและสทีีใ่ชส้ามารถสรา้งความน่าสนใจ ดา้นการ

เขา้ชมสือ่อนิเทอรเ์น็ต มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก คอื มคีวามงา่ยและราบรืน่ในการเขา้ชมมีความเรว็

ในการโหลดขอ้มลู สามารถเขา้ถงึขอม้ลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดา้นประโยชน์และการนําไปใช ้ มคีวาม   

พงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ คอืไดร้บัความรูใ้หม่ๆ  และสาระจากการสนทนา เพิม่ความสะดวกรวดเรว็

ในการตดิต่อสือ่สาร 

ถวลัย ์ใจน้อย (2550: บทคดัยอ่) ความพงึพอใจของผูร้บัสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย (Satisfaction of Public Relations Receivers in Tourism Authority of Thailand) 

ผลการวจิยัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งพงึพอใจในสือ่ประชาสมัพนัธข์องการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยระดบั

มากทัง้ 4 สื่อ ไดแ้ก่ สื่ออนิเทอรเ์น็ต มคี่าเฉลีย่ 4.34 ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการมจีดุเชื่อมโยงไปยงั

เวบ็ไซตด์า้นการท่องเทีย่วอื่นๆ การใหข้้ อมลูขา่วสารดา้นการท่องเทีย่วและมคีวามทนัสมยัของ

ขา่วสารตลอดเวลา สื่อวทิยโุทรทศัน์ มคี่าเฉลีย่ 4.27 ในเรือ่ง มวีธิกีารนําเสนอทีด่เีรยีงลาํดบัตาม

ความสาํคญั สว่นการใชภ้าพประกอบสามารถจงูใจผูช้มไดด้ ีและผูนํ้าเสนอสามารถจงูใจการรบัสือ่

ไดม้ากขึน้ สื่อสิง่พมิพ ์มคี่าเฉลีย่ 4.20 ในเรือ่ง หวัขอ้อ่านงา่ย เน้ือหาสามารถจงูใจใหเ้กดิการท่องเทีย่ว

และสื่อความหมายไดช้ดัเจนมคีวามเป็นเอกภาพและสื่อวทิยกุระจายเสยีง มคี่าเฉลีย่ 3.87 ในเรือ่งที่

เกีย่วขอ้งกบั เน้ือหาสาระของสือ่ ผูบ้รรยาย สามารถจงูใจได ้และรปูแบบรายการมคีวามเหมาะสมมี

ผลต่อการโน้มน้าวและกระตุน้ทาํใหเ้กดิการเดนิทางท่องเทีย่ว 
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ฮจีนุ คมิ และแดเนียล อาร ์เฟเซ่นแมร ์(Heejun kim; & Daniel R. Fesenmaier. 2008: 3-13) 

Persuasive Design of Destination Web Sites: An Analysis of First Impression ไดท้าํการศกึษา

เกีย่วกบัการออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผู้ใช ้จากการศกึษาเวบ็ไซตก์ารท่องเทีย่ว 

พบวา่ความรวดเรว็และความสะดวกในการใช ้ตลอดจนเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์และการแลกเปลีย่น

ความรูภ้ายในเวบ็ไซต์ สามารถสรา้งความประทบัใจและทาํใหเ้วบ็ไซตป์ระสบความสาํเร็จ 

0สไตเบริค์ อู, ชวมเบริค์ เอช, ดดูา เอส และครเูกอร ์ท ี(Steinbrück, U., Schaumburg, H., 

Duda, S.; & Krüger, T. 2002

ไมเคลิ เบอรน์ารด์, สปรงิ ฮุล และ เดนิส เดรค (Michael Bernard, Spring Hull; & Denise 

Drake. 2001: Online) Where Should You Put the Link? A Comparison of Four Location 

ศกึษาเกีย่วกบัการวางตาํแหน่งลงิคห์รอืระบบนําทางบนเวบ็ไซตใ์นตาํแหน่งต่างๆ พบวา่การวาง

ตาํแหน่งลงิคฝ์งัในบทความจะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และจดจาํเน้ือหาไดง้่ายมากกวา่ตาํแหน่งอื่นๆ 

บนเวบ็ไซต ์ 

: Online) A Picture Says More Than A Thousand Words-

Photographs As Thust Builders in E-Commerce Websites ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสาํคญัของ

รปูภาพทีใ่ชป้ระกอบสนิคา้ในเวบ็ไซต ์E-Commerce เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืใหก้บัสนิคา้ ผลการศกึษา

พบวา่การใชภ้าพประกอบคาํอธบิายสนิคา้จะสามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืใหก้บัสนิคา้มากทีส่ดุ  

จากเอกสารและงานวจิยั ทัง้ในและต่างประเทศทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษา สรปุไดว้า่ผูเ้ขา้ใช้

เวบ็ไซตส์ว่นใหญ่ตอ้งการเวบ็ไซตท์ีใ่ชง้านงา่ย มเีน้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย สามารถนําเน้ือหาภายใน

เวบ็ไซตไ์ปใชป้ระโยชน์ได้ เช่น ขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่ว ขอ้มลูสถานทีพ่กั ขอ้มลูรา้นอาหาร ขอ้มลู

การเดนิทาง เป็นตน้ นกัท่องเทีย่วสามารถนําขอ้มลูดงักลา่วไปใช้ เพือ่ประกอบ การวางแผนและ       

การตดัสนิใจในการท่องเทีย่วได ้ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตย์งัไดใ้หค้วามสาํคญักบัภาพทีใ่ชป้ระกอบบนเวบ็ไซต ์

เพราะภาพและคาํอธบิายภาพจะสรา้งความน่าเชือ่ถอืใหก้บัสนิคา้ นอกจากน้ีการแลกเปลีย่นขอ้มลู

ภายในเวบ็ไซตส์ามารถสรา้งความประทบัใจและทาํใหเ้วบ็ไซตป์ระสบความสาํเรจ็ได้  

ดงันัน้การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีใ่หม้คีณุภาพและผูเ้ขา้ใช้มี

ความพงึพอใจไดน้ัน้ จะตอ้งมกีารวางแผนทัง้ดา้นการกาํหนดเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการออกแบบพฒันาเวบ็ไซต์ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตอ์ยา่งแทจ้รงิ 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การวจิยัครัง้น้ีไดค้น้ควา้และดาํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 

3. การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอื 

4. การดาํเนินการทดลองหาคณุภาพและความพงึพอใจ 

5. สถติทิีนํ่ามาใชว้เิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี ่หลงัจากทีเ่วบ็ไซตเ์ปิดใหบ้รกิารและผา่นการประชาสมัพนัธแ์ลว้เป็นระยะเวลา 90 วนั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี ่ทีไ่ดเ้ขา้ไปทาํแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์จนเสรจ็สมบรูณ์  จาํนวน 35 คน 

หลงัจากทีเ่วบ็ไซตเ์ปิดใหบ้รกิารและผา่นการประชาสมัพนัธแ์ลว้เป็นระยะเวลา 90 วนั 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1.  เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

2.  แบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 2.1 แบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ ฉบบัของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 2.2 แบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ ฉบบัของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 

3. แบบประเมนิความพงึพอใจออนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี่ 
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การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

การสร้างเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี 

ขัน้ที ่1 : วางแผน (Planning)  

วางแผนการสรา้งเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่โดยการกาํหนด 

ขอบเขตเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาเวบ็ไซตท์ีม่คีณุภาพ ทัง้ดา้นเน้ือหา การออกแบบ ซอรฟ์แวร์

ทีใ่ช ้งบประมาณ และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสรา้งเวบ็ไซต์ 

ขัน้ที ่2 : ออกแบบข้อมลู (Infomation Design)  

รวบรวมเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น  

ตาํรา แผน่พบั นิตยสาร และอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัสรา้งเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่วจงัหวดั กระบี ่รวมถงึสือ่ประเภทอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย วดิโีอ ภาพเคลือ่นไหว กราฟิกต่าง  ๆ

ทีส่ามารถสือ่ความหมายไดช้ดัเจน และเป็นประโยชน์ในการนําเสนอ นําเน้ือหาทีไ่ดม้าวเิคราะห์   

เพื่อจดัแบ่งออกเป็นหมวดหมู ่สรา้งเป็นแผนทีเ่วบ็ไซต ์(Site Map) แลว้นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

เพือ่ทาํการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และทาํการแกไ้ขปรบัปรงุตามคาํแนะนํา 

ขัน้ที ่3 : ออกแบบหน้าเวบ็ (Page Design)  

นําเน้ือหาทีไ่ดจ้ดัเตรยีมและผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยอาจารย ์  

ทีป่รกึษามาเรยีบเรยีง จดัแต่งใหส้วยงามดว้ยซอรฟ์แวรส์าํเรจ็รปู Drupal ทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการ

เน้ือของเวบ็ไซต ์รวมถงึการเลอืกใชส้ทีีเ่หมาะสมกบัเวบ็ไซต ์ระบบเนวเิกชัน่ เมนู ลงิคแ์ละปุม่ต่างๆ 

ภายในเวบ็ไซต ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้มาใชง้านสามารถใชไ้ดง้า่ยและสะดวก โดยทาํการออกแบบเลยเ์อาท ์

ตําแหน่งเมนู และองคป์ระกอบต่างๆ ตามแผนทีเ่วบ็ไซต ์(Site Map) ทีไ่ดส้รา้งขึน้ 

ขัน้ที ่4 : พฒันาเวบ็ไซต ์(Web Authoring)  

พฒันาเวบ็ไซตต์ามหลกัและวธิกีารออกแบบเวบ็ไซตใ์นยคุ 2.0 โดยแต่ละเวบ็เพจ  

จะมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ทัง้การออกแบบ เมนู และระบบเนวเิกชัน่ทีใ่ชง้านงา่ย 

นําเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีท่ีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้        

ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถกูตอ้งทัง้ดา้นเน้ือหา และองคป์ระกอบต่างๆ ภายในเวบ็ไซต์  

วา่สามารถใชง้านไดส้มบรูณ์หรอืไม ่เช่น เมนูต่างๆ ลงิค ์หรอืระบบเนวเิกชัน่รวมทัง้การทดสอบใช้

เวบ็ไซตใ์นสภาพทีแ่ตกต่างกนั เช่น บราวเซอรช์นิดและรุน่ทีแ่ตกต่างกนั ความละเอยีดของหน้าจอ 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ ทาํการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตามคาํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา  

นําเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ทีไ่ดท้าํการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้  

ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 6 ท่าน แบ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 3 ท่าน 

ประเมนิคณุภาพและทาํการปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ จนไดเ้กณฑค์ณุภาพที่

กาํหนดคอื 3.51 ขึน้ไป 
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ขัน้ที ่5 : เผยแพร่  

ทาํการเผยแพร ่โดยนําเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีท่ีผ่า่น   

การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญจนผา่นเกณฑค์ณุภาพทีก่าํหนดทาํการอพัโหลดขึน้ server เพือ่ทาํ    

การประชาสมัพนัธต่์อไปเป็นเวลา 90 วนั 

รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์มาทาํการวเิคราะหผ์ล     

โดยวธิกีารทาง สถติเิพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบีต่่อไป 

แบบประเมินคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี  

การสรา้งแบบประเมนิเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีม่ขี ัน้ตอนดงัน้ี  

1. ศกึษาขอ้มลูและวธิกีารเพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมนิคุณภาพของเวบ็ไซต์

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่

2. สรา้งแบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่         

โดยแบ่งแบบประเมนิคุณภาพออกเป็น 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และฉบบั

สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ โดยใชม้าตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) กาํหนดคา่คะแนนเป็น    

5 ระดบั ซึง่กาํหนดคา่ระดบัคดิเหน็ดงัน้ี 

ระดบั 5  หมายถงึ มคีณุภาพ ดมีาก 

ระดบั 4  หมายถงึ  มคีณุภาพ ด ี

ระดบั 3  หมายถงึ  มคีณุภาพ ปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 

ระดบั 1  หมายถงึ  ไมม่คีณุภาพ 

และแปลความหมาย ค่าเฉลีย่โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00  หมายถงึ  มคีณุภาพ ดมีาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50  หมายถงึ  มคีณุภาพ ด ี

คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50  หมายถงึ คณุภาพ ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 

คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50  หมายถงึ  ไมม่คีณุภาพ 

เกณฑท์ีผู่ว้จิยัคน้ควา้กาํหนด คอื คา่เฉลีย่ทีไ่ดต้อ้งมคีา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 

3. นําแบบประเมนิ คณุภาพทีส่รา้ง ขึน้ทัง้ 2 ฉบบั ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบ      

ความเหมาะสม แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 

4. นําแบบประเมนิคณุภาพที่ ได้ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหา และ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ ทาํการประเมนิคณุภาพเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

5. นําแบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ที่ผา่น

การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 2 ดา้น แลว้มาทาํการวเิคราะห์ผลโดยวธิกีารทางสถติต่ิอไป 
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แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง 

การสรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่

มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. ศกึษาขอ้มลูและวธิกีารเพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจ 

ของเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

2. สรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่  

โดยใชม้าตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) กาํหนดคา่คะแนนเป็น 5 ระดบั ซึง่กาํหนดคา่ระดบั

คดิเหน็ดงัน้ี 

ระดบั 5  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ดมีาก 

ระดบั 4  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ด ี

ระดบั 3  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 

ระดบั 1  หมายถงึ  ไมม่คีวามพงึพอใจ 

 และแปลความหมาย ค่าเฉลีย่โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ดมีาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ด ี

คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50  หมายถงึ ความพงึพอใจ ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 

คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50  หมายถงึ  ไมม่คีวามพงึพอใจ 

3. นําแบบประเมนิความพงึพอใจทีส่รา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาทาํการตรวจสอบ      

ความเหมาะสมแลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 

4. นําแบบประเมนิความพงึพอใจที่ไดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมนิ      

ความพงึพอใจในการใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่  

5. นําแบบประเมนิความพงึพอใจ ทีผ่า่นการประเมนิโดยกลุม่ตวัอยา่ง มาทาํการวเิคราะหผ์ล

โดยวธิกีารทางสถติต่ิอไป 

 

การดาํเนินการทดลองหาคณุภาพและความพึงพอใจ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอืดา้นคณุภาพของเวบ็ไซต์

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่และดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่โดยแบ่งผูป้ระเมนิเป็น 2 กลุ่ม 

การประเมินคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

วธิกีารประเมนิคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ มวีธิกีารดงัน้ี 

1. ทาํการเปิดเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ทีพ่รอ้มจะทาํการทดสอบ 



37 
 

2. อธบิายรายละเอยีดของเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีใ่ห ้        

ผูเ้ชีย่วชาญทราบ 

3. ผูเ้ชีย่วชาญทดลองใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

4. ผูเ้ชีย่วชาญทาํการประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ะชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่

ตามแบบประเมนิทีไ่ดอ้อกแบบไว้ 

5. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิคณุภาพ เพือ่นํามาวเิคราะหผ์ลโดยวธิกีาร

ทางสถติต่ิอไป 

 

การประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอย่าง 

วธิกีารประเมนิความพงึพอใจโดยกลุม่ตวัอยา่ง มวีธิกีารดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่แลว้ไดเ้ขา้

ไปทาํแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์ภายในเวบ็ไซต์จนเสรจ็สมบรูณ์ 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิความพงึพอใจ เพือ่นํามาวเิคราะหผ์ล      

โดยวธิกีารทางสถติต่ิอไป 

 

สถิติและการวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและใชส้ถติใินการหาคณุภาพของเครือ่งมอืดงัน้ี  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. คา่รอ้ยละ 

2. ค่าเฉลีย่เลขคณติ 

3. ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 



บทท่ี 4  

ผลการวิจยั 

 
 การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ www.go2krabi.com โดยใช้

ซอรฟ์แวรส์าํเรจ็รปู Drupal ในการบรหิารจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต์ ทาํใหไ้ดเ้วบ็ไซตท์ีม่คีณุภาพไว้

เป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ โดยแยกเน้ือหาออกเป็นส่วนต่างๆ 

ดงัน้ี 

 1. เกีย่วกบัโกทกูระบีแ่ละลขิสทิธิ ์

 2. การท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

 3. สถานทีท่่องเทีย่ว 

 4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

 5. โรงแรม/ทีพ่กั 

 6. กระดานสนทนา 

 7. ตดิต่อเรา 

 8. แบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์สาํหรบักลุม่ตวัอยา่ง 

 การวเิคราะหข์อ้มลูหาคณุภาพและความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ดว้ยการประเมนิคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญเน้ือหา และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 

ดา้นละ 3 ท่าน ทาํการประเมนิคณุภาพโดยแบบประเมนิคณุภาพทีส่รา้งขึน้ จากนัน้นําเวบ็ไซตท์ีผ่า่น

การประเมนิคณุภาพและทาํการปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ จนไดค้ณุภาพคอื   

3.51 ขึน้ไป ทาํการเผยแพรโ่ดยการอพัโหลดขึน้ server เพือ่ทาํการประชาสมัพนัธต่์อไปเป็นเวลา 

90 วนัตัง้แต่วนัที ่ 1 ตุลาคม-  29 ธนัวาคม 2554 โดยไดท้าํการ รวบรวมขอ้มลูจา กแบบประเมนิ   

ความพงึพอใจออนไลน์จาํนวน 35 ชุด จากผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ 

ทีไ่ดเ้ขา้ไปทาํแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์จนเสรจ็สมบรูณ์ 

 

ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเวบ็ไซต ์

 1. การหาคณุภาพจากการ ประเมนิ เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่    

โดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 

จาํนวน 3 ท่าน รายละเอยีดตามตาราง ดงัน้ี 

 

 

 

 



39 
 

ตาราง  1  ผลการประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตข์องผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 
 

รายการประเมิน x  SD 
ระดบั

คณุภาพ 

1. ส่วนความถกูต้อง 

1.1 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัประเภทหวัขอ้ 

1.2 ความถกูตอ้งของการจดัลาํดบัของเน้ือหา 

1.3 ความถูกตอ้งของคาํศพัท ์

1.4 การนําเสนอเรือ่งหลกัของสถานทีท่่องเทีย่ว 

1.5 การนําเสนอเรือ่งยอ่ยของสถานทีท่่องเทีย่ว 

4.74 

4.67 

4.67 

4.67 

5.00 

4.67 

0.39 

0.58 

0.58 

0.58 

0.00 

0.58 

ดีมาก 

ดมีาก 

ดมีาก  

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

2. ส่วนของภาพ 

2.1 ภาพประกอบเหมาสมกบัเน้ือหา 

2.2 ภาพประกอบสามารถสือ่ความหมายไดช้ดัเจน 

2.3 ความน่าสนใจชวนใหต้ดิตาม 

2.4 การจดัวางภาพในแต่ละหน้า 

2.5 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ 

4.53 

4.67 

4.33 

4.67 

4.33 

4.67 

0.50 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

ดีมาก 

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

3. ส่วนของเน้ือหา 

3.1 ความน่าสนใจในการนําเสนอเน้ือหา 

3.2 ปรมิาณเน้ือหาในแต่ละหน้า 

3.3 ลาํดบัขัน้ในการนําเสนอเน้ือหามคีวามต่อเน่ือง 

3.4 ความถูกตอ้งของเน้ือหา 

3.5 ความสมบรูณ์ของเน้ือหา 

4.47 

4.33 

4.33 

4.67 

4.33 

4.67 

0.50 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

ดี 

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.58 0.48 ดีมาก 

 

 จากตาราง 1 ผลการประเมนิคณุภาพเวบ็ไซต์ ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 3 ท่าน 

พบวา่ คณุภาพโดยรวมของเวบ็ไซตม์คีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก ( x  = 4.58) เมือ่พจิารณาแต่ละดา้น

ของการประเมนิพบวา่  

 ส่วนความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดมีาก ( x  = 4.74) โดยความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบั 

ประเภทหวัขอ้ ความถกูตอ้งของการจดัลาํดบัของเน้ือหา ความถูกตอ้งของคาํศพัท ์การนําเสนอเรือ่ง 

หลกัของสถานทีท่่องเทีย่ว การนําเสนอเรือ่งยอ่ยของสถานทีท่่องเทีย่ว อยูใ่นระดบัดมีาก 

 สว่นของภาพ อยูใ่นระดบัดมีาก ( x  = 4.53) โดยภาพประกอบสามารถสือ่ความหมายได้

ชดัเจน  และการจดัวางภาพในแต่ละหน้า  อยูใ่นระดบัด ีสว่น ภาพประกอบเหมาสมกบัเน้ือหา  

ความน่าสนใจชวนใหต้ดิตาม และความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ อยูใ่นระดบัดมีาก 
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 สว่นของเน้ือหา อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.47) โดยความน่าสนใจในการนําเสนอเน้ือหา ปรมิาณ

เน้ือหาในแต่ละหน้า และความถูกตอ้งของเน้ือหา ส่วนลาํดบัขัน้ในการนําเสนอเน้ือหามคีวามต่อเน่ือง

และความสมบรูณ์ของเน้ือหา อยูใ่นระดบัดมีาก 

 

ตาราง 2 ผลการประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตข์องผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 
 

รายการประเมิน x  SD 
ระดบั

คณุภาพ 

1. ส่วนของภาพ 

    1.1 ความเหมาะสมของกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวทีใ่ชป้ระกอบ 

    1.2 ลกัษณะของสแีละความน่าสนใจของภาพทีใ่ชป้ระกอบ 

    1.3 สพีืน้หลงัของเวบ็เพจ 

    1.4 ขนาดความสมดลุของภาพกบัหน้าจอ 

    1.5 ระยะเวลาในการปรากฏภาพ 

4.13 

4.33 

4.33 

3.67 

4.00 

4.33 

0.69 

1.15 

1.15 

0.58 

1.00 

0.58 

ดี 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

2. ส่วนของตวัอกัษร 

    2.1 รปูแบบของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ 

    2.2 ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ 

    2.3 การใชส้ขีองตวัอกัษร 

    2.4 ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหน้า 

    2.5 ความเดน่ชดัของหวัขอ้หรอืสว่นทีเ่น้นความสาํคญั 

4.20 

4.33 

4.33 

4.33 

3.67 

4.33 

0.53 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

1.15 

ดี 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

3. ส่วนของโปรแกรมและการออกแบบ 

    3.1 ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper link) 

    3.2 ความสมบรูณ์ของการเชือ่มโยงภาพและตวัอกัษร 

    3.3 การออกแบบใหม้คีวามน่าสนใจชวนตดิตาม 

    3.4 ปฏสิมัพนัธท์ีม่ต่ีอผูใ้ชง้าน 

    3.5 การเขา้ถงึขอ้มลู 

4.40 

4.33 

4.67 

4.33 

4.33 

4.33 

0.80 

1.15 

0.58 

1.15 

1.15 

1.15 

ดี 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ด ี

ด ี

4. ส่วนของเน้ือหา 

    4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ 

   4.2 ความน่าสนใจในการนําเสนอเน้ือหา 

   4.3 ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละหน้า 

   4.4 การจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทหวัขอ้ 

   4.5 ความสมบรูณ์ของเน้ือหา 

4.40 

4.00 

4.33 

4.33 

4.67 

4.67 

0.72 

1.00 

1.15 

1.15 

0.58 

0.58 

ดี 

ด ี

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ดมีาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.28 0.72 ดี 
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 จากตาราง 2 ผลการประเมนิคณุภาพเวบ็ไซต ์ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ จาํนวน 3 ท่าน 

พบวา่ คณุภาพโดยรวมของเวบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.28) เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นของการประเมนิ

พบวา่  

 สว่นของภาพ อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.13) โดยความเหมาะสมของกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว

ทีใ่ชป้ระกอบ ลกัษณะของสแีละความน่าสนใจของภาพทีใ่ชป้ระกอบ สพีืน้หลงัของเวบ็เพจ ขนาด

ความสมดลุของภาพกบัหน้าจอ ระยะเวลาในการปรากฏภาพ อยูใ่นระดบัด ี

 สว่นของตวัอกัษร อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.20) โดยรปูแบบของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ 

ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ การใชส้ขีองตวัอกัษร ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหน้า 

ความเดน่ชดัของหวัขอ้หรอืสว่นทีเ่น้นความสาํคญั อยูใ่นระดบัด ี

 สว่นของโปรแกรมและการออกแบบ อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.40) โดยความเหมาะสมของ 

การออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper link) การออกแบบใหม้คีวามน่าสนใจชวนตดิตาม ปฏสิมัพนัธ ์  

ทีม่ต่ีอผูใ้ชง้าน การเขา้ถงึขอ้มลู อยูใ่นระดบัด ีสว่นความสมบรูณ์ของการเชือ่มโยงภาพและตวัอกัษร  

อยูใ่นระดบัดมีาก 

 สว่นของเน้ือหา อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.40) โดยความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ 

ความน่าสนใจในการนําเสนอเน้ือหา และปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละหน้า อยูใ่นระดบัด ีสว่นการจดั

เน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทหวัขอ้และความสมบรูณ์ของเน้ือหา อยูใ่นระดบัดมีาก 

 

ตาราง 3 ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ค่าร้อยละ 

1. เพศ 

   ชาย 

   หญงิ 

 

21 

14 

 

60 

40 

2. อาย ุ

   ตํ่ากวา่ 18 ปี 

   18-25 ปี 

   26-35 ปี 

   36-45 ปี 

   46-55 ปี 

   55 ปีขึน้ไป 

 

- 

10 

20 

5 

- 

- 

 

- 

29 

57 

14 

- 

- 
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ตาราง 3  (ต่อ) 

 

ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ค่าร้อยละ 

3. ระดบัการศึกษา 

   ประถมศกึษา 

   มธัยมศกึษา 

   ปวช./ปวท./ปวส./อนุปรญิญา 

   ปรญิญาตร ี

   ปรญิญาโท 

   ปรญิญาเอก 

   อื่นๆ 

 

- 

- 

- 

27 

8 

- 

- 

 

- 

- 

- 

77 

23 

- 

- 

4. อาชีพ 

   ขา้ราชการ 

   พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   พนกังานองคก์รเอกชน 

   ลกูจา้งในหน่วยงานราชการ 

   นกัเรยีน/นกัศกึษา 

   เจา้ของกจิการสว่นตวั 

   รบัจา้งทัว่ไป 

   อื่นๆ 

 

4 

9 

8 

3 

6 

5 

- 

- 

 

11 

26 

23 

9 

17 

14 

- 

- 

5. ภมิูภาคท่ีเข้าใช้อินเทอรเ์น็ต 

   ภาคเหนือ 

   ภาคกลาง 

   ภาคใต ้

   ภาคใตภ้าคตะวนัออก 

   ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

   ภาคตะวนัตก 

 

5 

16 

5 

7 

2 

- 

 

14 

46 

14 

20 

6 

- 
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ตาราง  4  ขอ้มลูการแสดงความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 

 

ข้อมลูการแสดงความคิดเหน็ของผูใ้ช้บริการ x  SD ระดบัความพงึพอใจ 

1. ส่วนของภาพ 

    1.1 ความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่ 

         ใชป้ระกอบ 

    1.2 ลกัษณะของสแีละความน่าสนใจของภาพทีใ่ช้ 

         ประกอบ 

    1.3 สพีืน้หลงัของเวบ็เพจ 

    1.4 ขนาดความสมดลุของภาพกบัหน้าจอ 

    1.5 ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 

4.27 

4.14 

4.31 

4.60 

4.23 

4.09 

0.48 

0.60 

0.47 

0.55 

0.55 

0.51 

ดี 

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ด ี

2. ส่วนของตวัอกัษร 

    2.1 รปูแบบของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ 

    2.2 ขนาดของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ 

    2.3 การใชส้ขีองตวัอกัษร 

    2.4 ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหน้า 

    2.5 ความเดน่ชดัของหวัขอ้หรอืสว่นทีเ่น้นความสาํคญั 

4.50 

4.43 

4.89 

4.51 

4.23 

4.46 

0.51 

0.50 

0.47 

0.51 

0.65 

0.56 

ดี 

ด ี

ดมีาก 

ดมีาก 

ด ี

ด ี

3. ส่วนของโปรแกรมและการออกแบบ 

    3.1 ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง  

         (Hyper link) 

    3.2 ความสมบรูณ์ของการเชือ่มโยงภาพและตวัอกัษร 

    3.3 การออกแบบใหม้คีวามน่าสนใจชวนตดิตาม 

    3.4 ปฏสิมัพนัธท์ีม่ต่ีอผูใ้ชง้าน 

    3.5 การเขา้ถงึขอ้มลู 

4.38 

4.54 

4.37 

4.29 

4.34 

4.34 

0.51 

0.51 

0.49 

0.71 

0.54 

0.48 

ดี 

ดมีาก 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

4. ส่วนของเน้ือหา 

    4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ  

    4.2 ความน่าสนใจในการนําเสนอเน้ือหา 

    4.3 ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละหน้า 

    4.4 การจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้ 

    4.5 ความสมบรูณ์ของเน้ือหา 

4.38 

4.40 

4.49 

4.29 

4.51 

4.20 

0.49 

0.55 

0.51 

0.46 

0.51 

0.53 

ดี 

ด ี

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ด ี
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ตาราง  4  (ต่อ) 

 

ข้อมลูการแสดงความคิดเหน็ของผูใ้ช้บริการ x  SD ระดบัความพงึพอใจ 

5. ส่วนของการประชาสมัพนัธ์ 

    5.1 เวบ็ไซตเ์ป็นสือ่กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการ 

         ท่องเทีย่ว 

    5.2 เวบ็ไซตเ์ป็นสือ่ทีท่าํใหเ้กดิความเขา้ใจในการ 

         ท่องเทีย่วทีถ่กูตอ้ง 

    5.3 ภาพประกอบและเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกนัมี 

         สว่นในการตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่ว 

    5.4 หวัขอ้ขา่วสารการท่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจชวน 

         ตดิตาม 

    5.5 การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วทางเวบ็ไซต ์ 

         เป็นหน่ึงในทางเลอืกรบัขอ้มลูการท่องเทีย่วได้ 

4.48 

4.51 

4.49 

4.40 

 

4.49 

 

4.51 

0.52 

0.51 

0.51 

0.60 

 

0.51 

 

0.56 

ดี 

ดมีาก 

ด ี

 

ด ี

ด ี

 

ดมีาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.40 0.50 ดี 

 

 จากตาราง 4 ผลการสาํรวจความพงึพอใจทีม่ต่ีอเวบ็ไซต ์จากกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 35 คน 

พบว่าผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.40) เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นของการประเมนิ พบวา่  

 สว่นของภาพ อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.27) โดยความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 

ทีใ่ชป้ระกอบ ลกัษณะของสแีละความน่าสนใจของภาพทีใ่ชป้ระกอบ ขนาดความสมดลุของภาพกบั

หน้าจอ ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ อยูใ่นระดบัด ีสพีืน้หลงัของเวบ็เพจ อยูใ่นระดบัดมีาก 

 สว่นของตวัอกัษร อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.50) โดยรปูแบบของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอ

ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหน้า และความเดน่ชดัของหวัขอ้หรอืสว่นทีเ่น้นความสาํคญั   

อยูใ่นระดบัด ีสว่นขนาดของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการนําเสนอและการใชส้ขีองตวัอกัษร อยูใ่นระดบัดมีาก 

 สว่นของโปรแกรมและการออกแบบ อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.38) โดยความสมบรูณ์ของการ

เชื่อมโยงภาพและตวัอกัษร การออกแบบใหม้คีวามน่าสนใจชวนตดิตาม ปฏสิมัพนัธท์ีม่ต่ีอผูใ้ชง้าน 

การเขา้ถงึขอ้มลู อยูใ่นระดบัด ีส่วนความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper link)    

อยูใ่นระดบัดมีาก 

 สว่นของเน้ือหา อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.38) โดยความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ 

ความน่าสนใจในการนําเสนอเน้ือหา ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละหน้า ความสมบรูณ์ของเน้ือหา     

อยูใ่นระดบัด ีสว่นการจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้ อยูใ่นระดบัดมีาก 
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 สว่นของการประชาสมัพนัธ ์อยูใ่นระดบัด ี( x  = 4.48) โดยเวบ็ไซตเ์ป็นสือ่ทีท่าํใหเ้กดิความ

เขา้ใจในการท่องเทีย่วทีถ่กูตอ้ง ภาพประกอบและเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกนัมสีว่นในการตดัสนิใจ

เลอืกท่องเทีย่ว หวัขอ้ขา่วสารการท่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจชวนตดิตาม อยูใ่นระดบัด ีสว่นเวบ็ไซต์

เป็นสือ่กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการท่องเทีย่วและการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วทางเวบ็ไซต ์

เป็นหน่ึงในทางเลอืกรบัขอ้มลูการท่องเทีย่วได้ อยูใ่นระดบัดมีาก 

 



บทท่ี 5  

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

          1. เพือ่พฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ใหม้คีณุภาพอยูใ่นเกณฑด์ี

ขึน้ไป 

          2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. เป็นแหล่งแลกเปลีย่นความรู ้ขอ้มลูขา่วสาร ประสบการณ์สาํหรบันกัท่องเทีย่วและ

ผูส้นใจทัว่ไป  

 2. สง่เสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศ กระจายรายไดสู้ช่มุชนและจงัหวดักระบี่  

 3. ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วแหลง่ใหมท่ีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั เพื่อลดความหนาแน่น  

และความเสือ่มโทรมของสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในปจัจบุนั เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว       

แบบยัง่ยนื 

 4. เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธส์นิคา้ภายในทอ้งถิน่ และธรุกจิการท่องเทีย่วต่างๆ   

ในจงัหวดักระบี ่ 

 5. เป็นแหลง่เรยีนรูชุ้มชน วถิชีวีติ ศลิปะพืน้บา้น วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวกระบีแ่ละผูส้นใจทัว่ไปในรปูแบบของสงัคมออนไลน์ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี ่หลงัจากทีเ่วบ็ไซตเ์ปิดใหบ้รกิารและผา่นการประชาสมัพนัธแ์ลว้เป็นระยะเวลา 90 วนั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผู้ทีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี ่ทีไ่ดเ้ขา้ไปทาํแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์จนเสรจ็สมบรูณ์ จาํนวน 35 คน 

หลงัจากทีเ่วบ็ไซตเ์ปิดใหบ้รกิารและผา่นการประชาสมัพนัธแ์ลว้เป็นระยะเวลา 90 วนั 

  เน้ือหาบนเวบ็ไซต์ ประกอบดว้ย 

1. เกีย่วกบัโกทกูระบีแ่ละลขิสทิธิ ์

2. การท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

3. สถานทีท่่องเทีย่ว 
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4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

5. โรงแรม/ทีพ่กั 

6. กระดานสนทนา 

7. ตดิต่อเรา 

8. แบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์สาํหรบักลุม่ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ 

2.  แบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีโ่ดยผูเ้ชีย่วชาญ  

 2.1 แบบประเมนิคณุภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ ฉบบัของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 2.2 แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่ ฉบบัของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 

3.  แบบประเมนิความพงึพอใจออนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดักระบี่ 

 

การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขี ัน้ตอนการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 1. นําเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ทีไ่ดท้าํการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ไป

ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 6 ท่าน แบ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นสือ่  3 ท่าน 

ประเมนิคณุภาพและทาํการปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ  

 2. ทาํการเผยแพร ่โดยนําเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบีท่ีผ่า่นการประเมนิ

โดยผูเ้ชีย่วชาญจนผา่นเกณฑค์ณุภาพทีก่าํหนดทาํการอพัโหลดขึน้ server เพือ่ทาํการประชาสมัพนัธ์

ต่อไปเป็นเวลา 90 วนั 

 3. รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจออนไลน์มาทาํการวเิคราะหผ์ลโดยวธิกีาร

ทางสถติเิพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่  

 

สรปุผลการวิจยั 

1. ไดเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่www.go2krabi.com ทีม่คีณุภาพ 

2. เวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่มคีณุภาพดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัดี

มาก และคณุภาพดา้นสือ่ อยูใ่นระดบัดี 

3. ผลสาํรวจความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ อยูใ่นระดบัด ี

 

http://www.go2krabi.com/�
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อภิปรายผล 

 การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่ใหม้คีณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ทีก่าํหนดไว ้สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. เวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาขึน้ ไดผ้า่นการประเมนิคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่  มคีณุภาพอยู่

ในระดบัด ีเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว้ เน่ืองจากผูว้จิยัได ้ไดด้าํเนินการตามหลกัการวจิยัและพฒันา 

มกีารวางแผนการสรา้งเวบ็ไซต์ ปรบัปรงุแกไ้ข พฒันาอยา่งเป็นระบบ 

 2. เวบ็ไซตพ์ฒันาขึน้โดยใช ้Drupal ซึง่เป็นซอรฟ์แวรส์าํเรจ็รปูทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการ

เน้ือหาของเวบ็ไซต ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นเรือ่งของความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร 

การโตต้อบ แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ผา่นทางเวบ็ไซต ์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฮจีนุ คมิ และ  

แดเนียล อาร ์เฟเซ่นแมร ์(Heejun kim; & Daniel R. Fesenmaier. 2008: 3-13)  

 3. เน้ือหาและสือ่ต่างๆ บนเวบ็ไซต ์เช่น ภาพ และวดิโีอ เป็นขอ้มลูการท่องเทีย่ว ประกอบ

ไปดว้ยขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในจงัหวดักระบี ่ขอ้มลูโรงแรมทีพ่กั กจิกรรมการท่องเทีย่ว  

ขอ้มลูการเดนิทาง แผนที ่เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว

และผูส้นใจทัว่ไป เน้ือหาบนเวบ็ไซตไ์ดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพ และปรบัปรงุแกไ้ขโดยผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นเน้ือหา จนไดเ้น้ือหาทีม่คีวามถกูตอ้งและมคีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก นํามาเรยีบเรยีง จดัแบ่ง

เป็นหมวดหมูเ่พื่อความสะดวกของผูเ้ขา้ใชแ้ละไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์สอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัของ สรรพงศ ์จนัทเลศิ (2546: บทคดัยอ่) 

 4. ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่มคีวามพงึพอใจ อยูใ่นดบัด ี 

เน่ืองจากเวบ็ไซตเ์ป็นสือ่กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการท่องเทีย่ว และเป็นทางเลอืกหน่ึงทีใ่ชใ้น 

การรบัขอ้มลูการท่องเทีย่วได ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ถวลัย ์ใจน้อย (2550: บทคดัยอ่) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดักระบี ่มขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 1. เพิม่เตมิในดา้นการสือ่สารการตลาดเขา้ไปดว้ย เช่น logo, theme ของเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 2. ปรบัหน้า Homepage ดา้นบนใหเ้ป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีต่อ้งการประชาสมัพนัธ์ 

 3. ควรมเีน้ือหาเป็นสองภาษาคอื ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่เพิม่กลุม่เป้าหมายที่

เป็นชาวต่างประเทศ ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารเวบ็ไซตม์ากขึน้ 

 4. ควรมกีารปรบัปรงุเน้ือหาใหเ้ป็นปจัจบุนัตลอดเวลา 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ศกึษาพฤตกิรรมการเขา้ใชเ้วบ็ไซตร์ะหวา่งเวบ็ไซตท์ีม่เีน้ือหาเป็นภาษาไทย และเวบ็ไซต์

ทีม่เีน้ือหาเป็นภาษาองักฤษ เพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตท์ีม่เีน้ือหาแตกต่างกนั

ทางดา้นภาษา 
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 2. ศกึษาความตอ้งการของตลาด จากสถติกิารจองโรงแรมผา่นเวบ็ไซตเ์พือ่ใช้เป็นขอ้มลู 

ในการเพิม่จาํนวนการจองโรงแรมผา่นทางเวบ็ไซต์ใหม้ากขึน้ 

 3. ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตท์ีม่กีารพฒันาโดยใชซ้อรฟ์แวร์

ทีแ่ตกต่างกนั 

 4. สาํรวจความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้

ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ใชม้ากทีส่ดุ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

บรรณานุกรม 

 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). กระบี.่ สบืคน้เมือ่ 20 เมษายน 2552, จาก  

http://www.krabi.go.th/impor/beautykrabi.pdf. 

1กติตศิกัดิ ์ศลิป์สากลกุล. (2544). เสน้ทางสูก่ารเป็นเจา้ของ Web Site & CD FrontPage 2000

กรงุเทพฯ: เอ.อาร ์อนิฟอรเ์มชัน่.   

.  

ชม ภมูภิาค. (2526). หลกัการประชาสมัพนัธ์. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ชลลดา สาครวศิวะ. (2548). การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์องบณัฑติวทิยาลยั สถาบนั 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั. วทิยานิพนธ ์ค.อ.ม. (เทคโนโลยี

การศกึษาทางการอาชวีะและเทคนิคศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั. ถ่ายเอกสาร. 

ถวลัย ์ใจน้อย. (2550). ความพงึพอใจของผูร้บัสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย .  

วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร. 

ไทยดรปูลัสโมสร. (ม.ป.ป). แนะนํา Drupal. สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2552, จาก  

http://drupal.in.th/. 

ธวชัชยั ศรสีเุทพ. (2548). Beginning Web design : building web site in the right way!.  

กรงุเทพฯ: Markmyweb.  

บรษิทั ศนูยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จาํกดั. (2552). INFORMATION. สบืคน้เมือ่ 16  

มถุินายน 2552, จาก http://truehits.net/ 

เปรือ่ง กุมทุ. (2536). แนวคดิการวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา. ประมวลสาระชุดวชิาการวจิยั 

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาหน่วยที ่8-10. นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

พรชยั ทุราช. (ม.ป.ป). What Is Web 2.0 (Web 2.0 คอื?). สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2552, จาก  

http://ictc.doae.go.th/html/web-km/sharing/50/181050-2.pdf. 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2535). เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและทฤษฎกีารสือ่สาร.  

นนทบุร:ี สาขาวชิานิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัฯ. 

ฤทธไิกร คาํเฮยีง. (2549). การสรา้งเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์องโรงเรยีนวดัอ่างแกว้ (จบี ปานขาํ).  

วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร. 

วาณชิ กาญจนรตัน์. (2543). การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี วชิา การออกแบบและ 

จดัหน้า สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา).

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

 

http://truehits.net/�


52 
 

วกิพิเีดยี. (ม.ป.ป). เวบ็ 2.0. สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2552, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 

เวบ็_2.0 

วมิล จโิรจพนัธุ์; ประชดิ สกุณะพนัธ์; และ อุดม เชยววีงศ.์ (2548). การท่องเทีย่วเชงินิเวศ.  

กรงุเทพฯ: แสงดาว. 

วมิลพรรณ อาภาเวท. (2546). การวางแผนการประชาสมัพนัธแ์ละการรณรงค์. กรงุเทพฯ: บุ๊ค พอยท.์ 

ศนูยป์ระสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์. (2551). เวบ็ 2.0. สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2552,  

จาก http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/ 

EconomicInformationNetworkCenter/DocLib/ปีที1่8 ฉบบัที4่.pdf 

เศรษฐกจิกระบีเ่จอปจัจยัเสีย่ง ท่องเทีย่วกระบีส่อ่เคา้ขยายตวัลดลง. (2551, 17 มนีาคม). เศรษฐกจิ 

กระบีเ่จอปจัจยัเสีย่ง ท่องเทีย่วกระบีส่อ่เคา้ขยายตวัลดลง. มตชิน. สบืคน้เมือ่ 3 กรกฎาคม 

2552, จาก http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~note/newscrawler/view_news.php?id=406888 

สรรพงศ ์จนัทเลศิ. (2546). การสรา้งเวบ็ไซต ์: ท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงราย. การคน้ควา้แบบอสิระ  

ศศ.ม. (การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว). เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 

สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอรฟ์แวรแ์หง่ชาติ. (2550). สรา้งงานกราฟิก และตกแต่งภาพ 

อยา่งไรข้ดีจาํกดัดว้ย GIMP. กรงุเทพฯ: กองบรรณาธกิาร ซคัเซส มเีดยี. 

สุนิตย ์เชรษฐา; และ ชติพงษ์ กติตนิราดร. (ม.ป.ป.). Web 2.0 กบัการการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งปญัญา 

สาธารณะ. สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2552, จาก http://www.trnlab.org/data/web2.0-

1

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี่. (ม.ป.ป.). แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น 

whitepaper.pdf. 

จงัหวดักระบี ่พ.ศ.2551-2555. สบืคน้เมือ่ 20 เมษายน 2552, 

จาก http://www.krabipao.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=182&I

temid=1481

อนิร ทุธ ์สตมิัน่. (2542). การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทางอนิเทอรเ์น็ต เรือ่งการ 

 

ถ่ายภาพสาํหรบับุคคลทัว่ไป. สารนิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรงุเทพฯ:   

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อรวรรณ พรเจรญิ. (2547). การสรา้งเวบ็ไซตเ์พือ่การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย:์ 

กรณศีกึษาภาคกลางและภาคใตข้องประเทศไทย. วทิยานิพนธ ์ค.อ.ม. (ครศุาสตรเ์ทคโนโลย)ี. 

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. ถ่ายเอกสาร. 

อสิรยิะ ไพรพีา่ยฤทธิ;์ และ สกุร ีพฒันภริมย.์ (2552). สรา้งเวบ็ไซตใ์หค้รบสตูร ดว้ย Drupal.  

กรงุเทพฯ: วติตีก้รุป๊. 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/�
http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/�
http://www.trnlab.org/data/web2.0-�
http://www.trnlab.org/data/web2.0-�
http://www.krabipao.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=148�
http://www.krabipao.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=148�


53 
 

เออารไ์อพ.ี (ม.ป.ป). ลกัษณะการออกแบบเวบ็ไซตใ์นยคุเวบ็ 2.0. สบืคน้เมือ่ 6 พฤศจกิายน 2552,  

จาก http://www.arip.co.th/2006/blog.php?g1=0&blogger=wanda&id=6031. 

Bernard, M., Hull, S.; & Drake, D. (2001). Where should you put the links? A Comparison of  

Four Locations. Usability News, 3(2). Retrieved June 17, 2009, 

from http://www.surl.org/usabilitynews/32/links.asp. 

Borg, W.R.; & Gall, M.D. (1989). Education Research : An Introduction. New York & London:  

Logman. 

Google. (2009). Google Adwords. Retrieved January 31, 2010, from  

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal. 

Kim, Heejun; & Fesenmaier, Daniel R. (2008, August). Persuasive Design of Destination  

Web Sites: An Analysis of First Impression. Journal of Travel Research. 47: 3-13. 

Steinbrück, U.; Schaumburg, H.; Duda, S.; & Krüger, T. (2002)

Thousand Words-Photographs As Thust Builders in E-Commerce Websites. Retrieved 

June 17, 2009, from 

: A Picture Says More Than A  

http://eye-square.com/documents/photographs&trust-eyesquare.pdf. 
 

http://www.arip.co.th/2006/blog.php?g1=0&blogger=wanda&id=603�
http://www.surl.org/usabilitynews/32/links.asp�
http://eye-square.com/documents/photographs&trust-eyesquare.pdf�


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาและดานสื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

รายนามผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา 

1. นายอภิชัย อรัญญิก   ผูชวยผูอํานวยการ ททท.สาํนักงานกระบี่ 
2. นางสุภาพร สุขเมฆ  หัวหนาแผนกวิชาการทองเที่ยว วทิยาลยัเทคนิคกระบี ่
3. นางสุวรรณา แซเตื้อง หัวหนาแผนกวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม 
 

รายนามผูเ้ชียวชาญด้านสือ 
 

1. ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายอเนก จารุเกียรติกุล อาจารยประจําแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และหัวหนา
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม 

3. นายกิตติพงษ โดยประกอบ  อาจารยประจําแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ และผูดูแลเว็บไซต 
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ วทิยาลัยเทคนคิกระบี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

และแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 

 

แบบประเมินคณุภาพ 
สาํหรบัผูเ้ชืยวชาญด้านสือ 

การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทียวจงัหวดักระบ ี

คาํชีแจง : กรุณาใสเครื่องหมาย (  )ในขอที่ทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงเทาที่ทานสังเกตได
จากเว็บไซตทีพั่ฒนาขึ้น โดยมีเกณฑดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพ ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพ ดี 
ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 
ระดับ 1 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 

 
ส่วนของภาพ 

รายการ 5 4 3 2 1
1. ความเหมาะสมของกราฟฟกและภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบ    
2. ลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ    
3. สีพ้ืนหลังของเว็บเพจ    
4. ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ    
5. ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ    

 
ส่วนของตวัอกัษร 

รายการ 5 4 3 2 1
1. รูปแบบของตวัอักษรทีใ่ชในนําเสนอ    
2. ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ    
3. การใชสีของตวัอักษร    
4. ความหนาแนนของขอความในแตละหนา    
5. ความเดนชัดของหัวขอหรือสวนที่เนนความสําคัญ    
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ส่วนของโปรแกรมและการออกแบบ 
รายการ 5 4 3 2 1

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper link)    
2. ความสมบูรณของการเชื่อมโยงภาพและตวัอักษร    
3. การออกแบบใหมีความนาสนใจชวนติดตาม    
4. ปฏิสัมพันธทีมี่ตอผูใชงาน    
5. การเขาถึงขอมูล    

 
ส่วนของเนือหา 

รายการ 5 4 3 2 1
1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพประกอบ    
2. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา    
3. ปริมาณของเนื้อหาในแตละหนา    
4. การจัดเนื้อหาสอดคลองกับประเภทของหัวขอ    
5. ความสมบูรณของเนื้อหา    

 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
                                                                         
      ลงชือ……………………………………………. 
      (…………………………………………………) 
                                                                                                         ผูป้ระเมิน 
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ข้อมลูส่วนตวัผูป้ระเมิน 
ชือ/นามสกลุ  ...................................................................................................   
คณุวฒิุทางการศึกษา ...................................................................................................   
ตาํแหน่งงาน  1. ...................................................................................................  
   2. ...................................................................................................  
ตาํแหน่งอืนๆ  1. ...................................................................................................  
   2. ...................................................................................................  
สถานทีทาํงาน  1. ...................................................................................................  
   2. ...................................................................................................  
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แบบประเมินคณุภาพ 
สาํหรบัผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา 

การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทียวจงัหวดักระบ ี

คาํชีแจง : กรุณาใสเครื่องหมาย (  )ในขอที่ทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงเทาที่ทานสังเกตได
จากเว็บไซตทีพั่ฒนาขึ้น โดยมีเกณฑดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพ ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพ ดี 
ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 
ระดับ 1 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 

 
ส่วนความถกูต้อง 

รายการ 5 4 3 2 1
1. ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับประเภทหัวขอ    
2. ความถูกตองของการจัดลําดับของเนื้อหา    
3. ความถูกตองของคําศัพท    
4. การนําเสนอเรื่องหลักของสถานที่ทองเทีย่ว    
5. การนําเสนอเรื่องยอยของสถานที่ทองเทีย่ว    

 
ส่วนของภาพ 

รายการ 5 4 3 2 1
1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา    
2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน    
3. ความนาสนใจชวนใหติดตาม    
4. การจัดวางภาพในแตละหนา    
5. ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ    
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ส่วนของเนือหา 
รายการ 5 4 3 2 1

1. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา    
2. ปริมาณของเนื้อหาในแตละหนา    
3. ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง    
4. ความถูกตองของเนื้อหา    
5. ความสมบูรณของเนื้อหา    

 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
                                                                         
      ลงชือ……………………………………………. 
      (…………………………………………………) 
                                                                                                         ผูป้ระเมิน 
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ข้อมลูส่วนตวัผูป้ระเมิน 
ชือ/นามสกลุ  ...................................................................................................   
คณุวฒิุทางการศึกษา ...................................................................................................   
ตาํแหน่งงาน  1. ...................................................................................................  
   2. ...................................................................................................  
ตาํแหน่งอืนๆ  1. ...................................................................................................  
   2. ...................................................................................................  
สถานทีทาํงาน  1. ...................................................................................................  
   2. ...................................................................................................  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
สาํหรบักลุ่มตวัอย่าง 

การพฒันาเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทียวจงัหวดักระบ ี

คาํชีแจง : กรุณาใสเครื่องหมาย (  ) ในขอที่ทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงเทาที่ทานสังเกตได 
จากเว็บไซตทีพั่ฒนาขึ้น โดยมีเกณฑดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ดี 
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 

    ระดับ 1 หมายถึง ไมมีความพึงพอใจ 
 
ส่วนของภาพ 

รายการ 5 4 3 2 1
1. ความเหมาะสมของกราฟกและภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบ    
2. ลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ    
3. สีพ้ืนหลังของเว็บเพจ    
4. ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ    
5. ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ    

 
ส่วนของตวัอกัษร 

รายการ 5 4 3 2 1
1. รูปแบบของตวัอักษรทีใ่ชในการนําเสนอ    
2. ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ    
3. การใชสีของตวัอักษร    
4. ความหนาแนนของขอความในแตละหนา    
5. ความเดนชัดของหัวขอหรือสวนที่เนนความสําคัญ    
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ส่วนของโปรแกรมและการออกแบบ 
รายการ 5 4 3 2 1

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper link)    
2. ความสมบูรณของการเชื่อมโยงภาพและตวัอักษร    
3. การออกแบบใหมีความนาสนใจชวนติดตาม    
4. ปฏิสัมพันธทีมี่ตอผูใชงาน    
5. การเขาถึงขอมูล    

 
ส่วนของเนือหา 

รายการ 5 4 3 2 1
1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพประกอบ    
2. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา    
3. ปริมาณของเนื้อหาในแตละหนา    
4. การจัดเนื้อหาสอดคลองกับประเภทของหัวขอ    
5. ความสมบูรณของเนื้อหา    

 
ส่วนของการประชาสมัพนัธ ์

รายการ 5 4 3 2 1
1. เว็บไซตเปนสือ่กระตุนใหเกดิความสนใจในการทองเที่ยว    
2. เว็บไซตเปนสือ่ที่ทําใหเกิดความเขาใจในการทองเที่ยวที่ถูกตอง    
3. ภาพประกอบและเนื้อหามีความสอดคลองกันมีสวนในการตัดสินใจ

เลือกทองเที่ยว 
   

4. หัวขอขาวสารการทองเที่ยวมีความนาสนใจชวนติดตาม    
5. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวทางเว็บไซต เปนหน่ึงในทางเลือกรับ

ขอมูลการทองเที่ยวได 
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ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
                                                                         
      ลงชือ……………………………………………. 
      (…………………………………………………) 
                                                                                                         ผูป้ระเมิน 
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ภาคผนวก ค 
สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชีย่วชาญ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี ่
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หนาแรกของเว็บไซต 
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ระบบสมัครสมาชิก 
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แบบฟอรมสําหรับติดตอกับผูดูแลเวบ็ไซต 
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เกี่ยวกับโกทกูระบี่และลิขสทิธิ ์
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บทความตางๆ ภายในเวบ็ไซต 
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บริการจองโรงแรมที่พัก 
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เว็บบอรดสนทนา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนสําหรับกลุมตวัอยาง สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนสําหรับกลุมตวัอยาง  
สวนที่ 2 ขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนสําหรับกลุมตวัอยาง  
สวนที่ 2 ขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ตอ) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนสําหรับกลุมตวัอยาง  
สวนที่ 2 ขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ตอ) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนสําหรับกลุมตวัอยาง  
สวนที่ 2 ขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ตอ) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลนสําหรับกลุมตวัอยาง  
สวนที่ 2 ขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ (ตอ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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