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เจาของโครงการวิจัย นางสาวชรินทรญา กลาแข็ง 

หนวยงานท่ีสังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจาํปงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู และเปนไปตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใชงานเว็บไซตคณะ

วิทยาการจัดการ ในการคนควาองคความรู ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร จากกลุมตัวอยาง จํานวน 

240 คน ใชเคร่ืองมือเปนแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชคาความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบียงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตพบวา ผูใชมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งพบวาความพึงพอใจสูงสุดคือดานเนื้อหา รองลงมาดาน

กราฟกและออกแบบ และผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญ พบวาการ

ออกแบบภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  
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Abstract 

 

Topic Research  Development of information management system 

on management faculty website 

Researcher   Charinya Klakhang 

Faculty  Management faculty of Loei Rajabhat University 

 

 

The objectives of this research are 1) to develop information management system 

on management faculty website 2) to survey the satisfaction of management faculty 

website The data was randomly sampling from 240 users and was analyzed by frequency, 

average, standardization and ranking. 

The research finds that the overall satisfaction toward the website development of 

the manager faculty were moderately at excellent level 4.58 and the standard deviation of 

0.41 It also found that the first satisfaction level toward website was in the content and 

graphic and overall satisfaction of specialist were moderately at good level 4.37 and the 

standard deviation of 0.69 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันถือเปนยุคทองแหงเทคโนโลยี ทําใหการใหบริการขอมูลมีความทันสมัย ถูกตอง

และมีความรวดเร็วกวาสมัยกอนมาก ท้ังภาครัฐและเอกชนมีการนําใชเทคโนโลยีมาชวยในการ

นําเสนอขอมูล การติดตอสื่อสาร และปรับระบบการทํางานใหทันตอยุคสมัย (มานีสงค ปฐมวิริยะวงศ, 

2548 : 2) สรางความไดเปรียบในการพัฒนาองคกรและปรับตัวตามสภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน

โดยเฉพาะการปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารแบบเดิมท่ีเปนกระดาษหรือตัวหนังสือ ใหเปนใน

รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาชวยในการบริหารจัดการองคความรูและขอมูลท่ีมีอยูเดิมนําเสนอผานเทคโนโลยีเครือขายหรือ

อินเทอรเนต ท่ีสามารถกระจายขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ไมวาปลายทางจะอยูท่ีไหนบนโลกนี้ก็

สามารถสื่อสารกันไดในระยะเวลาเพียงพริบตา (สมศักดิ์ เกิดพุม, 2550 : 2) เทคโนโลยีอินเทอรเนตนี้

ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนทุกเพศทุกวัยในยุคปจจุบัน และมีแนวโนมของการใชงาน

สูงมากข้ึน พิจารณาไดจากผลการสํารวจพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเนตในประเทศไทย ป 2000  

มีจํานวนผูใช 2,300,000 คน และในป 2007 มีผูใชเพ่ิมข้ึนถึง 8,420,000 คน ซ่ึงวัตถุประสงคการใช

งานมีหลากหลาย อาทิเชน เพ่ือการสื่อสาร การคาขาย ความบันเทิง และการศึกษา (ยืน ภูวรรณ, 

2542 : 1) 

 อินเทอรเนตถูกนํามาใชในวงการศึกษาหลายดานท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงปจจุบัน

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย ท่ีตองการคนหาขอมูลเพ่ือใชในการเรียนการสอน อาจจะไม

ตองเดินทางไปคนหาขอมูลตามรานหนังสือหรือหองสมุดอีกตอไป เนื่องจากสามารถเขาไปคนหา

ขอมูลท่ีตองการบนเว็บไซตท่ีมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเนตอยูไดทุกท่ีทุกเวลา เปนการเพ่ิมชองทาง

การศึกษาไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังนักเรียน นักศึกษาสามารถใชอินเทอรเนตเขามาเช็คผลการ

เรียนออนไลน การลงทะเบียนเรียน การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการติดตอสอบถาม

ขอมูลกับทางอาจารยหรือสถาบันได โดยไมตองเสียเวลาเดินทาง ลดคาใชจาย ลดภาระของผูปกครอง 

และไดขอมูลท่ีตองการในเวลาท่ีรวดเร็ว ปจจุบันบริการหลักท่ีมีอยูในอินเทอรเนตท่ีไดรับความนิยม

อยางตอเนื่อง ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  การสนทนาออนไลน (Chat) การโอนยาย

ขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร (FTP) การบริการคนหาขอมูลออนไลน (Search engine) บริการ
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สังคมเครือขาย (Social network) และการบริการขอมูลขาวสารทางเว็บไซต (www) ซ่ึงเปนท่ีนิยม

มากในปจจุบัน (จักรชัย โสอินทรและอุรุพงษ กัลยาสิริ, 2542 : 3)  

 การนําเสนอขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะถูกนําเสนอผานเว็บเทคโนโลยีหรือเว็บไซต ซ่ึง

เว็บไซตถือวาเปนชองทางหลักในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถแสดงขอมูลสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและขอความไดเปนอยางดีและมีความนิยมสูง โดยมี

งานวิจัยของสมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช และประพัฒน อธิปญจพงษ (2550 : 20) ท่ีไดออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต เพ่ือนําเสนอขอมูล โดยผลลัพธท่ีไดนั้นสนับสนุนวาการพัฒนาเว็บไซตนี้ทําใหมีผูสนใจ

เขามาทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบมีสวนรวมของเครือขายทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดระยองมากข้ึน 

ดังนั้นองคกรหรือหนวยงานใดท่ีตองการประชาสัมพันธขอมูลใหเปนท่ีรูจักและสามารถเขาถึงไดงาย 

จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเว็บไซตข้ึน เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคขอมูล

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้เว็บไซตยังเปนเครื่องมือท่ีใชในการบริหารจัดการองคความรู

ภายในองคกรไดเปนอยางดี แตเว็บไซตท่ีดีควรตองมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย มีโครงสราง

ในการนําเสนอขอมูลท่ีเขาถึงไดงาย และมีพัฒนาตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เพ่ือให

เกิดความทันสมัย และสรางความประทับใจใหกับผูท่ีเขามาเยี่ยมชม 

 ในปจจุบันเว็บไซตไดกลายเปนสื่อท่ีมีความสําคัญซ่ึงมีบทบาทอยางมากในเรื่องของการ 

โฆษณาและประชาสัมพันธ ท้ังนี้เนื่องจาก อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายเปดและสามารถติดตอ 

เชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงสามารถเขาถึงขอมูล ซ่ึงประกอบดวยขอความ ภาพ และเสียง 

ท่ีมีผูนําเสนอไวไดโดยผานรูปแบบและเนื้อหาท่ีแตกตางกัน (ชลิตา  ไวรักษ, 2550 : 12) และ

นอกจากนั้นเว็บไซตยังไดรับความนิยมตอเนื่องและมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากข้ึนจนกระท่ัง

กลายเปนเครือขายระบบคอมพิวเตอรท่ีใหญท่ีสุดในโลก” (สุพิชญา  เข็มทอง, 2547 : 5) การพัฒนา

เว็บไซตเกิดข้ึนอยางหลากหลายและมีจํานวนมากมายเนื่องจากปจจัยหลายๆอยางท่ีทําให

กระบวนการผลิตไมยุงยาก เชน มีโปรแกรมท่ีใชสําหรับการออกแบบเว็บไซตท่ีใชงานไดงายข้ึน 

เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชก็ราคาไมสูงนัก โดยการพัฒนาเว็บไซตนั้นเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทํา

ใหผูใชสวนใหญตัดสินใจท่ีจะเขาไปเยี่ยมชมหรืออกไปจากเว็บไซต ท้ังนี้เพราะเปนหนาท่ีรวมเอาความ

นาสนใจหรือการเชื่อมโยงไปยังหนาตางๆเอาไวท้ังหมด โดยหนาโฮมเพจนั้นควรจะแสดงถึงขอมูล

เหลานั้นไดอยางสะดวก เพ่ือดึงดูดใหผูใชทองไปในเว็บไซตตอไป (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544 : 148) 

เว็บไซตนับเปนสรรพสิ่งท้ังความรูความบันเทิง และการติดตอสื่อสารของทุกคนจากท่ัวทุกมุมโลกใน

พริบตา เม่ือเราเขาไปเว็บไซตจะเห็นขอความกราฟกในรูปแบบสีสันมากมาย ซ่ึงหนาเว็บไซตบางแหง

อาจดูแลวนาสนใจและทําใหผูเขาใชเขามาเยี่ยมชมจํานวนมาก แตในทางกลับกันบางเว็บไซตก็อาจดู

แลวขาดความนาสนใจจึงทําใหผูใชไมกลับเขามาใชงานอีก ดังนั้นการออกแบบเว็บไซตใหมีความ

นาสนใจและดึงดูดใจนั้นไมใชเรื่องท่ีงายนัก (กิดานันท  มลิทอง, 2542 : 19)  
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 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(http://manage.lru.ac.th) 

เปนเว็บไซตประชาสัมพันธ ท่ีใหบริการขอมูลขาวสารวิชาการท่ีเต็มไปดวยขอมูลหลักสูตร บุคลากร 

และขาวสาร/กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงปจจุบันเนื้อหาบนเว็บไซตมีความพรอมสําหรับใหบริการแก

บุคคลภายนอก และมีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนมากข้ึน แตปจจุบันยังขาดการบริหารจัดการเนื้อหาอยาง

เปนระบบ ขาดการมีสวนรวมในการสรางองคความรู การปรับปรุงขอมูลตองข้ึนอยูกับเจาหนาท่ี

คอมพิวเตอรเทานั้น และการออกแบบการจัดวางเนื้อหาและความสวยงามดานกราฟกยังไมสมบูรณ 

ดังนั้นผูวิจัยตองการท่ีจะพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ใหเปนศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซ่ึงเว็บไซตนี้

จะเนนเรื่องของคุณภาพดานเนื้อหาใหมีความครบถวนและทันสมัย ซ่ึงในงานวิจัยของคุณสมศักดิ์ เกิด

พุม (2550 : 3-5) ก็ไดมีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตใหกับสํานักฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาตร เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล โดยไดเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซตท่ีเรียกวา Content 

management system หรือ CMS ในการศึกษาและพัฒนา ซ่ึงผลลัพธท่ีไดคือ ไดเว็บไซตท่ีไดรับ

ความพึงพอใจในระดับสูง และสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเว็บไซตโดยใช

เครื่องมือการพัฒนาเว็บสําเร็จรูปหรือ CMS นี้เชนกัน โดยผูวิจัยจะออกแบบโครงสรางเนื้อหาท่ีเปน

ระบบ สามารถสืบคนและเขาถึงเนื้อหาไดงาย รวมถึงสามารถสรางความมีสวนรวมในการเพ่ิมองค

ความรูในเว็บไซต ผลักดันใหเกิดเปนคลังความรูของคณะ นอกจากจากนี้จะมีชองทางการสื่อสารแบบ

สองทาง (2-ways communication) ระหวางอาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ผาน

กระดานสนทนาหรือเว็บบอรด เนื่องจากผลลัพธงานวิจัยของมานีสงค ปฐมวิริยวงศ (2550 : 3-5) ได

สรุปไววาการพัฒนาชองการทางการสนทนาบนเว็บไซตระหวางอาจารยและนักศึกษาทําใหการ

ติดตอสื่อสารกันไดงายมากข้ึน ลดชองวางระหวางอาจารยและนักศึกษา  สามารถพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาของสถาบันไดดีข้ึน ซ่ึงผูวิจัยก็จะนํามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือเปนประโยชนแก

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย ใหเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู และเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการใชงานเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ในการคนควา

องคความรู ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 
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1.3  นิยามศัพทในการวิจัย 

 World Wide Web (WWW) หรือ เรียกสั้นๆ วา Web เปนบริการหนึ่งในอินเตอรเน็ต 

ใหบริการขอมูล ท่ีประกอบดวย ภาพ ตัวอักษร และเสียง ถือไดวา World Wide Web เปน แหลง

บริการขอมูลขนาดใหญ เหมือนเครือขายใยแมงมุม ศัพทบัญญัติของไทย ใชคําวา เครือขายใยพิภพ 

 เว็บเพจ (Web Page) คือ เอกสารแตละหนาท่ีเราเปดดูใน Web page ซ่ึงถูกสราง

ข้ึนมาจาก ภาษา HTML ซ่ึงเปนภาษาท่ีกําหนดรูปแบบและหนาตาของเว็บเพจ โดยเว็บเพจจะมีการ 

เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอ่ืนได ทําใหการคนหาขอมูลทําไดโดยงาย และยังสามารถเผยแพร ขอมูลไปท้ัว

โลกไดทันทีในราคาถูกและรวดเร็ว 

 โฮมเพจ (Home page) คือ หนาหลักของเว็บเพจท้ังหมดซ่ึงสวนใหญจะเปนหนาแรก

ของ เว็บไซตนั้นๆ เพ่ือใหผูเขามาเยี่ยมชมไดพบเห็นกอนหนาอ่ืนๆ เปนตน 

 ลิงค (Link) คือ ขอความท่ีเปน สวนของการเชื่อมโยง (link) จะเปนขอความท่ีถูกเนน

ภายใน เว็บไซตนั้น (ซ่ึงโดยมากจะเปนการขีดเสนใต) จะใหไปยังเว็บเพจหนาตางๆบน อินเตอรเน็ตได

โดยคลิกเมาสท่ีขอความดังกลาว การเชื่อมโยง (link) อาจอยูในรูปของปุม ภาพหรือขอความ โดยเม่ือ

เราเลื่อนเมาสไปเหนือลิงค (link) รูปเมาสจะเปลี่ยนจากรูปลูกศร เปนรูปมือ 

 Hyper Text Markup Language (HTML) เปนภาษามาตราฐานท่ีใชในการสรางเว็บ

เพจ (Web Page) ซ่ึงสามารถ กําหนดการเชื่อม ตอไปยังเว็บเพจ (Web Page) ตางๆ ได โดยใช 

Hyper Text Links 

 เว็บเบราเซอร (Web Browser) เปนโปรแกรมทีใชในการทองโลก World Wide Web 

เพ่ือ ดูขอมูลขาวสารตางๆ บนอินเตอรเน็ต หรือเปนโปรแกรมใชเปดดูเว็บเพจนั่นเอง มีหลาย 

โปรแกรมท่ีนิยมใชในปจจุบันไดแก Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator 

 ผูใชบริการ (User) หมายถึง บุคคลท่ีเขาใชบริการขอมูลขาวสารจากเว็บไซตคณะ

วิทยาการจัดการ ซ่ึงไดแก นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไป 

 ขอมูลสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีผานการประมวลผลเรียบรอย การแสดงผลลัพธผาน

เทคโนโลยีในรูปแบบรูปภาพ ตัวหนังสือ เสียงและวิดีทัศน เปนตน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1  ขอบเขตดานพ้ืนท่ีวิจัย 

 การพัฒนาเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ไดใชสถานท่ีเพ่ือดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการ

พัฒนาระบบ ดังนี้ 
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 1) สถานท่ีในการรวบรวมขอมูล คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

อ.เมือง จ.เลย 

 2) สถานท่ีตั้งเครื่องเซิรฟเวอรของเว็บไซต คือ ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การพัฒนาเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ แบงออกเปน

หมวดหมูดังนี้ 

 1) ขอมูลคณะวิทยาการจัดการ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับคณะ คณาจารยและบุคลากร 

หลักสูตรท่ีเปดสอน สาขาวิชา เปนตน  

 2) ขอมูลประชาสัมพันธ ไดแก ขาวสารและกิจกรรมปจจุบัน ขาวรับสมัครงาน จุลสาร

ดอกฝาย เปนตน    

 3) ขอมูลงานวิชาการ ไดแก ขอมูลวิจัย ขอมูลเอกสาร มคอ. ขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวกับ

การสอน ขอมูลเอกสารกิจกรรมการสอน ขอมูลโครงการของสาขาฯ ขอมูลงานบริการวิชาการของ

สาขาฯ 

 4) ขอมูลอ่ืนๆ ไดแก กระดานสนทนา ขอเสนอแนะ    

 1.4.3  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในงานวิจัย ไดแก นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ

บุคคลภายนอก 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย คือ ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย และบุคคลภายนอก ท่ีสามารถใชงานเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเนตได 

 1.4.4 ระยะเวลาในการวิจัย 

 ระยะเวลา 1 ป ซ่ึงแบงการดําเนินงานออกเปน 6 ระยะ คือ  

 ระยะท่ี 1 ข้ันเตรียมการ ระยะท่ี 2 ข้ันดําเนินการ ระยะท่ี 3 ข้ันพัฒนาเว็บไซต ระยะท่ี 

4  ข้ันทดลองใชและติดตามผล ระยะท่ี 5 สรุปและวิเคราะหผล และระยะท่ี 6 ทํารายงานการวิจัย

และเผยแพร  
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1.5  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน้า

 

เก่ียวกบั

 คณาจารย์และ

 

ผลงานวิชาการ 

หลกัสตร 

สาขาวชิา 

ประวติัความเป็นมา ปรัชญา วิสยัทศัน์ ทําเนียบคณบดี โครงสร้างการบริหารงาน 

คณาจารย์ศนูย์เลย คณาจารย์พิเศษ คณาจารย์ ศนูย์ขอนแก่น บคุลากร 

ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปริญญาโท ระดบัปริญญาตรี ต่อเน่ือง

  

  บญัชี การจดัการทัว่ไป การท่องเท่ียวและการโรงแรม เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน เศรษฐศาสตร์ ตลาด คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

วิจยั เอกสารประกอบการสอน หนงัสอื/ตํารา บริการวิชาการ 

ขา่วสาร/

 ข่าวประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมนกัศกึษา ข่าวรับสมคัรงาน จลุสารดอกฝา้ย 

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม หนงัสอื

 

กระดาน

 

ศนูย์ฝึกประสบการณ์

 

มมุศษิย์เก่า 

ติดต่อสอบถาม 

แผนการพฒันาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุแห่งชาติ 

งานประชมุวิชาการ 

แหลง่เรียนรู้

 โครงการ
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1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1.6.1 ไดเว็บไซตท่ีผานกระบวนการพัฒนาเพ่ือประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 

 1.6.2 ไดแนวทางการพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การพัฒนาเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย จัดทําข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการ

ประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และคลังขอมูลสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการท่ีอุดมไปดวย

ความรูและขอมูลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย โดยผูวิจัยไดศึกษาความรูและขอมูลท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

2. แนวคิดเก่ียวกับเว็บไซต 

3. แนวคิดการออกแบบเว็บไซต 

4. เครื่องมือบริหารและจัดการเว็บไซตสําเร็จรูป (CMS) 

5. นโยบายการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

2.1  แนวคิดเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

 อินเทอรเน็ต (Internet) เปนคํายอของ Internetwork หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร

ท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยเชื่อมโยงเครือขายยอยจํานวนมากมายมหาศาล นับตั้งแตเครื่องคอมพิวเตอร 

สวนบุคคลท่ีใชงานภายในบานและสํานักงานไปจนถึงคอมพิวเตอรขนาดใหญแบบเมนเฟรมในโรงงาน

อุตสาหกรรมและอินเทอรเน็ตสามารถทําใหคนเราสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วไมวาจะอยู

สวนใดของโลก แตเดิมนั้นอินเทอรเน็ต เปนเครือขายท่ีใชในกิจการทางทหาร ของสหรัฐอเมริกาชื่อ 

อารพาเน็ต (ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network) ซ่ึงเริ่มใชในกิจการ

เม่ือประมาณพ.ศ. 2512 คือ 39 ปมาแลว ภายหลังมีมหาวิทยาลัยหลายแหงขอรวมเครือขาย โดย

เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยกับเครือขายดังกลาว เพ่ือใชประโยชนในการศึกษาและ

การวิจัย ตอมาเม่ือมีการใชเทคนิคการสื่อสารโตตอบท่ีเรียกวาโพรโทคอล (protocol) แบบเฉพาะของ

อินเทอรเน็ตท่ีเรียกวา Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP) เครือขาย
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นี้จึงไดรับความนิยมตอเนื่องและมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากข้ึนจนกระท่ังกลายเปนเครือขายระบบ

คอมพิวเตอรท่ีใหญท่ีสุดในโลก (สุพิชญา เข็มทอง, 2547 : 55)  

 ประ เทศไทย เ ริ่ มสน ใจ  และติ ดต อ กับ อิน เตอร เน็ ต  ตั้ ง แต  พ .ศ .2530 โดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตหาดใหญ) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ซ่ึงในป พ.ศ.

2531 วิทยาเขตดังกลาวนับเปนท่ีอยูของอินเทอรเน็ตแหงแรกของประเทศไทย โดยไดรับท่ีอยู 

(Address) ชื่อsritrang.psu.th พ.ศ. 2534 เปนปท่ีมีการนําอินเทอรเน็ตเขามาอยูในประเทศไทยอยาง

สมบูรณแบบ โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเชาสายเปนสายความเร็วสูงตอเชื่อมกับเครือขาย 

UUNET ของบริษัทเอกชนท่ีรัฐเวอรจิ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมามหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ได

ขอเชื่อมตอผาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเรียกเครือขายนี้วา “ไทยเน็ต” (THAI net) นับเปน

เกตเวย (Gateway) แรกสูเครือขายอินเทอรเน็ตสากลของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2535 ศูนย

เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแห งชาติ  (NECTEC: National Electronic and 

Computer Technology Centre) ไดจัดตั้งกลุมเครือขายประกอบดวยมหาวิทยาลัยอีกหลายแหง 

เรียกวา เครือขาย “ไทยสาร” ตอเชื่อมกับเครือขาย UUNETดวยนับเปนเกตเวยสู เครือขาย

อินเทอรเน็ตแหงท่ีสอง (อธิปตย คลี่สุนทร, 2542 : 80) 

 จึงสรุปไดวาเว็บไซตเปรียบเสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญท่ีอยูบนเครือขายอินเทอรเนต 

ท่ีมีการรวบรวมขอมูลท่ีมากท่ีสุด สามารถคนหาขอมูลท่ีตองการไดเกือบทุกอยางจากบริการเว็บขอมูล

ในเว็บจะอยูในรูปแบบท่ีเรียกวา Hypertext และทําการเชื่อมโยง (Links) ขอความหรือ รูปภาพ เขา

กับเอกสารอ่ืนๆ อยางเปนอิสระตอกัน 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับเว็บไซต 

 กิดานันท มลิทอง (2542 : 58) ไดอธิบายวาเว็บไซตก็คือแหลงท่ีรวบรวมเว็บเพจจํานวน

มากมายหลายหนาในเรื่องเดียวกันมารวมอยูดวยกัน แตสิ่งหนึ่งในการเสนอเรื่องราวท่ี อยูบนเว็บไซต

ท่ีแตกตางไปจากโปรแกรมโทรทัศน เนื้อหาในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ เนื่องจากการทํางานบนเว็บ

จะไมมีวันสิ้นสุด ท้ังนี้เนื่องจากเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมสารสนเทศบนเว็บไซตไดตลอดเวลา 

และแตละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซตหรือไปยังเว็บไซตอ่ืนๆเพ่ือใหผูอานสามารถอาน

ไดในเวลาอันรวดเร็ว เว็บเพจ (web page) หลายหนามารวมกันก็คือเว็บไซต  
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 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2540 : 22) ไดใหความหมายของเว็บเพจไวดังนี้ เว็บเพจ 

คือหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสบนเว็บ ท่ีเจาของเว็บเพจตองการจะใสลงไปในหนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสนั้น เชน ขอมูลแนะนําตัวเองซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือองคกรท่ีตองการใหผูอ่ืนไดทราบ 

หรือขอมูลท่ีนาสนใจ เปนตน สวนอีกความหมายหนึ่งของเว็บเพจ ชลิตา ไวรักษ (2550 : 12) กลาวไว

วาเปนรูปแบบการปฏิสัมพันธของการสื่อสารโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยสวนประกอบสําคัญ

ของเว็บเพจมีสองสวนคือ สวนท่ีเปนปฏิสัมพันธ และสวนท่ีเปนสื่อประสมสําหรับสวนท่ีเปนสื่อประสม

นั้นจะประกอบไปดวย ตัวอักษร เสียงภาพเคลื่อนไหว และแฟมวีดิทัศนซ่ึงท้ังหมดนี้จะประกอบกัน

เพ่ือนําเสนอเนื้อหา และในสวนท่ีเปนปฏิสัมพันธ เนื่องจากผูใชสามารถสงขอมูล หรือคําสั่งไปยัง

เว็บไซตท่ีถูกควบคุมดวยบริการเว็บอีกทอดหนึ่ง ในแตละเว็บเพจจะมีท่ีอยูเว็บท่ีเรียกวาUniform 

Resource Locator (URL) โดยท่ีอยูเว็บ จะปรากฏในชอง Address (เปนสวนของกลองขอความและ 

drop-down) ท่ีสวนบนของจอภาพโดยท่ีอยูเว็บนั้นเปรียบเสมือนทางผานบนอินเทอรเน็ตเพ่ือไปยัง

เว็บเพจท่ีตองการ เชนเดียวกับการคนหาแฟมตางๆ ในคอมพิวเตอร 

 ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2548 : 27) กลาววาเว็บไซตคือระบบเอกสารรูปแบบหนึ่งท่ีใชในการ

แสดงขอมูลบนอินเทอรเนต ท้ังยังเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลหรือแหลงบริการอินเทอรเนต สําหรับ

หนาแรกของเว็บไซตจะเรียกโฮมเพจ ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการเขาเว็บไซต โดยจะประกอบดวยลิงคท่ี

จะนําไปสูเนื้อหาสวนอ่ืนๆภายในเว็บไซต 

 ดังนั้นเว็บไซตจึงสรุปไดวาเปนเอกสารท่ีอยูบนระบบเครือขายอินเทอรเนต ทํางานอยูบน

พ้ืนฐานของบริการ www ประกอบดวย เว็บเพจจํานวนมาก โดยมีโฮมเพจเปนหนาแรกของเว็บไซต 

การใชงานเว็บไซตจะตองเรียกผานโปรแกรมเว็บเบราเซอร (Web Browser) 

 

2.3 แนวคิดการออกแบบเว็บไซต 

 2.3.1 หลักการออกแบบเว็บไซต 

 การออกแบบหนาเว็บไซตเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากข้ันตอนหนึ่ง เนื่องจากเปน

ตัวกลางในการนําเสนอเนื้อหา ขอมูลขาวสาร และวัตถุประสงคของเว็บไซต ทําหนาท่ีดึงดูดความ

สนใจของผูเขาชม สรางความพึงพอใจใหแกผูรับสาร รวมท้ังกําหนดรูปแบบของการปฏิสัมพันธกับ

ผูใชบริการอีกดวย จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน ชลิตา ไวรักษ (2550 : 7) แบงการออกแบบเว็บไซต

เปน 2 สวน คือ 
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 1. การออกแบบกราฟกเพ่ือปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ (Graphic User Interface) 

 2. การออกแบบเทคโนโลยีการนําเสนอขอมูลของเว็บไซต  

 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545 : 16) สรุปขอเสนอแนะของ Lynch & Horton เก่ียวกับ

หลักการออกแบบเว็บไซตในเรื่องของสวนตอประสาน (interface) ท่ีมีคุณภาพไวดังนี้ 

 1. ควรออกแบบในลักษณะใหผูใชเปนศูนยกลาง โดยมีการใชสวนตอประสานใน

ลักษณะของกราฟกเขาชวย เพ่ือใหผูใชสามารถควบคุมการใชไดอยางงายและสะดวกท่ีสุด ดังนั้นการ

วิจัยถึงลักษณะของผูใชและความตองการของผูใชจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 2. มีการสรางเครื่องนําทาง (Navigation aids) ท่ีชัดเจน โดยมีการใหไอคอนและกราฟก 

 นอกจากนี้ยังกลาวถึงเรื่องของการออกแบบหนาโฮมเพจไวดังนี้ โฮมเพจสามารถ

ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้คือ คําอธิบาย(Text) ภาพ(Graphic) สื่ออ่ืนๆ(Media) การเชื่อมโยง

(Link) แบบฟอรม(Form) ตาราง(Table) กรอบ(Frame) แผนท่ีภาพ(Image map) และหนวยของ

โปรแกรมภาษาจาวา (Java Applets) นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2545 : 126) ไดกลาวไววาในการ

ออกแบบหนาโฮมเพจนั้นเปรียบเสมือนกับหนาปกนิตยสารท่ีตองออกแบบใหนาสนใจเม่ืออยูบนแผล

หนังสือโดยโฮมเพจท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. แสดงถึงภาพรวมและสิ่งท่ีเปนประโยชนในเว็บไซต 

 2. ดูนาสนใจและมีลักษณะท่ีสัมพันธกับเนื้อหา 

 3. มีลิงคท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสูสวนหลักของเว็บไซต 

 4. แสดงผลไดอยางรวดเร็วโดยใชรูปภาพกราฟกอยางจํากัด 

 5. แสดงเอกลักษณของเว็บไซตดวยการแสดงชื่อเว็บไซตหรือชื่อของหนวยงาน 

 6. แสดงวันท่ีปจจุบันใหเห็น 

 7. แสดงสวนของเนื้อหาท่ีแสดงถึงสิ่งใหมๆในเว็บไซต 

 นอกจากนี้ กิดานันท มลิทอง (2542 : 23) ใหขอเสนอแนะวาหลักการพ้ืนฐานในการ

ออกแบบเว็บไซตโดยท่ัวไปนั้นขอความและรูปภาพไมควรมีมากจนเกินไป ควรจะออกแบบเว็บไซต

เพ่ือใหมีการนําเสนอไดอยางนาสนใจท้ังในเรื่องของสีและ ตัวพิมพ ภาพกราฟก การจัดหนา ความ

คมชัดเม่ือนําเสนอบนจอภาพ เปนตน เพราะถาหากมีการใชหลักการออกแบบท่ีดีเขามาชวยในการ

พัฒนาเว็บไซตแลว การท่ีจะออกแบบพัฒนาเว็บไซตก็จะมีความนาสนใจ และสามารถดึงดูดผูชมให

กลับมาเยี่ยมชมใหมได 
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 จากองคความรูเรื่องการออกแบบเว็บไซตตนจึงสรุปไดวาการออกแบบเว็บไซตมี

ความสําคัญเนื่องจากเปนสวนท่ีผูเขามาใชงานไดพบเห็นเปนสวนแรก เปนประตูท่ีจะดึงดูดความสนใจ

ใหกับผูเขามาใชงาน ใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ โดยคํานึงถึงการจัดวางองคประกอบของ

เว็บไซต การเลือกใชสีในการออกแบบเว็บไซต และรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา 

 2.3.2 รูปแบบของโครงสรางเว็บไซต 

  รูปแบบโครงสรางเว็บไซตมีหลายแบบตามความเหมาะสม ไดแก (ชัยมงคล เทพวงษ, 

2550 : 57) 

  1. โครงสรางเว็บไซตแบบเรียงลําดับ (Sequence Structure) เหมาะสําหรับเว็บไซตท่ีมี

จํานวนเว็บเพจไมมากนัก หรือเว็บไซตท่ีมีการนําเสนอขอมูลแบบทีละข้ันตอน เปนโครงสรางแบบ

ธรรมดาท่ีใชกันมากท่ีสุดเนื่องจากงายตอการจัดระบบขอมูล ขอมูลท่ีนิยม จัดดวยโครงสรางแบบนี้มัก

เปนขอมูลท่ีมีลักษณะเปนเรื่องราวตามลําดับ เชน การเรียงลําดับตามตัวอักษร ดรรชนี สารานุกรม 

หรืออภิธานศัพท โครงสรางแบบนี้ เหมาะกับเว็บไซตท่ีมีขนาดเล็ก เนื้อหาไมซับซอนใชการลิงค (Link) 

ไปทีละหนา ทิศทางของการเขาสูเนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเปนการดําเนินเรื่องในลักษณะ

เสนตรง โดยมี ปุมเดินหนา-ถอยหลัง เปนเครื่องมือหลักในการกําหนดทิศทาง ขอเสียของโครงสราง

ระบบนี้คือ ผูใชไมสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเนื้อหาของตนเองไดทําใหเสียเวลา ในการเขาสู

เนื้อหา ดังภาพท่ี 2.1 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสรางเว็บไซตแบบเรียงลําดับ 

 

  2. โครงสรางเว็บไซตแบบระดับชั้น (Hierarchy Structure) เหมาะสําหรับเว็บไซตท่ีมี

จํานวนหนาเว็บเพจมากข้ึน เปนรูปแบบท่ีเราจะพบไดท่ัวไป เปนโครงสรางท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการ

จัดระบบโครงสรางท่ีมีความซับซอนของขอมูล โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนตางๆและมีรายละเอียด

ยอยๆ ในแตละสวนลดหลั่นกันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองคกร จึงเปนการงายตอการทํา

ความเขาใจกับโครงสรางของเนื้อหา ลักษณะเดนคือการมีจุดเริ่มตนท่ีจุดรวมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ 

(Homepage) และเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง ดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงโครงสรางเว็บไซตแบบระดับชั้น 

 

  3. โครงสรางเว็บไซตแบบตาราง (Grid Structure) เปนรูปแบบโครงสรางท่ีมีความ

ซับซอนมากกวารูปแบบท่ีผานมา การออกแบบเพ่ิมความยืดหยุนใหแกการเขาสูเนื้อหาของผูใช โดย

เพ่ิมการเชื่อมโยง ซ่ึงกันและกันระหวางเนื้อหาแตละสวน เหมาะแกการแสดงใหเห็นความสัมพันธกัน

ของเนื้อหา การเขาสูเนื้อหาของผูใช จะไมเปนลักษณะเชิงเสนตรง เนื่องจากผูใชจะสามารถเปลี่ยนทิศ

ทางการเขาชมเนื้อหาบนเว็บไซตได เชน ในการศึกษาขอมูลประวัติศาสตร สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร โดยในแตละสมัยแบงเปนหัวขอยอยเหมือนกันคือ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม 

และภาษา ในขณะท่ีผูใชกําลังศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรเก่ียวกับการปกครองในสมัยอยุธยา ผูใช

อาจศึกษาหัวขอศาสนาเปนหัวขอตอไปก็ได หรือจะขามไปดูหัวขอการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร

กอนก็ไดเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะขอมูลท่ีเกิดข้ึนคนละสมัย ดังภาพท่ี 2.3 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ภาพแสดงโครงสรางเว็บไซตแบบตาราง 

 

  4. โครงสรางเว็บไซตแบบใยแมงมุม (Web Structure) เปนโครงสรางท่ีมีความยืดหยุน

มาก ท่ีสุด ทุกหนาในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันไดหมด เปนการสรางรูปแบบการเขาสูเนื้อหาท่ี

เปนอิสระ ผูใชสามารถกําหนดวิธีการเขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง การเชื่อมโยงเนื้อหาแตละหนาอาศัย

การโยงขอความท่ีมีมโนทัศน (Concept) เหมือนกันของแตละหนาในลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือ

ไฮเปอรมีเดีย โครงสรางลักษณะนี้จัดเปนรูปแบบท่ี ไมมีโครงสรางท่ีแนนนอนตายตัว (Unstructured) 
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นอกจากนี้การเชื่อมโยงไมไดจํากัดเฉพาะเนื้อหาภายในเว็บนั้นๆ แตสามารถเชื่อมโยงออกไปสูเนื้อหา

จากเว็บภายนอกได ดังภาพท่ี 2.4 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ภาพแสดงโครงสรางเว็บไซตแบบใยแมงมุม 

 

 2.3.3 หลักการใชสีในเว็บไซต 

 ธีรศักดิ์ สะกล (2547 : 10) กลาวถึงหลักการใชสีในเว็บไซตวาคลายกับการออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพซ่ึงจะมีแมสีหลักในการออกแบบ 3 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน เพราะท้ังสามสีนี้ไม

สามารถเกิดจากการผสมจากสีอ่ืนๆไดและยังเปนขอกําเนิดของสีอ่ืนๆท่ีเหลือท้ังหด ตอไปก็เปนสีข้ันท่ี 

2 ท่ีเกิดจากการผสมสีข้ันตนเขาดวยกัน เชน สีแดงกับสีเหลืองไดสีสม สีเหลืองกับสีน้ําเงินไดสีเขียว 

และสีน้ําเงินกับสีแดงไดแปนสีมวง ตอจากนั้นจะเปนสีข้ันท่ีสามซ่ึงเกิดจากการผสมสีข้ันตนกับสีข้ันท่ี

สองท่ี ซ่ึงจะไดแมสีข้ันท่ีสาม ท้ังหมด 6 ส ี

 ชลิตา ไวรักษ (2550 : 13) กลาวถึงการใชสีโดยรวม (Color Scheme) วาสีเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญในการดึงดูดความสนใจของผูใช สรางบรรยากาศ และความรูสึกโดยรวมของ

เว็บไซต เราสามารถใชสีกับสวนประกอบตางๆ ของเว็บไซต เชน ภาพ ตัวอักษร ลิงค และพ้ืนหลัง โดย

เลือกใชชุดสีใหกลมกลืน สอดคลองกับบุคลิกของเว็บไซต ชวยสื่อความหมายใหเนื้อหา และเพ่ิมความ

สวยงามใหกับเว็บเพจ นอกจากนี้ยังสามารถใชสีประจําองคกรหรือหนวยงานในเว็บไซต เพ่ือสราง

ภาพลักษณในการกลับกัน การเลือกใชสีท่ีไมเหมาะสมจะรบกวนสายตาของผูใช สรางความลําบากใน

การอาน และอาจทําใหการสื่อความหมายผิดพลาดได ดังตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.1 คูสีของตัวอักษรและพ้ืนหลังท่ีนิยมใช 

  

สีตัวอักษร สีพ้ืนหลัง 

ขาว ฟา แดง เขียว ชมพู 

เหลือง ฟา ดํา 

ฟาอมเขียว ขาว ฟา 

เขียว ขาว เหลือง 

ชมพู ขาว ฟา 

แดง ขาว เหลือง ฟาอมเขียว เขียว 

ฟา ขาว ดํา 

ดํา ขาว เหลอืง 

 

ท่ีมา : ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 170 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงจิตวิทยาของสี  

 

สี ความหมายเชิงบวก ความหมายเชิงลบ สัญลักษณ สิ่งของ

ที่เกี่ยวของ 

แดง พลัง อํานาจ กําลังใจ ความจริง ความรัก 

ความอบอุน การแขงขัน ความกลาหาญ 

ความแข็งขัน ความตืน่เตน ความเร็ว ความ

สนุกสนาน 

ความโมโห ความกาวราว 

ความรุนแรง ความ

ละอายความผิดพลาด 

การบาดเจ็บ 

ดวงอาทิตย ความ

รอน ไฟ สัญญาณ

อั น ต ร า ย  เ ลื อ ด 

หัวใจ 

สม ความสามารถ ความทนัสมัย ความ

กระตือรือรน ความเปนมิตร ความสดใสมี

ชีวิตชีวา ความสมดุล ความเขมแข็ง ความ

โชคดี ความเจริญ 

การหลอกลวง  ความ

อ้ือฉาว ความไมเรียบรอย 

ฮาโลวีน มิตรภาพ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจิตวิทยาของสี (ตอ) 

 

สี ความหมายเชิงบวก ความหมายเชิงลบ สัญลักษณ ส่ิงของท่ี

เกี่ยวของ 

เขียว  ธรรมชาติ สุขภาพ การรักษา 

ความร่ืนรมยยินดี ความหวัง 

การเร่ิมตน ความภักดี ความ 

เปนอมตะ ความปลอดภัย 

ความอุดมสมบูรณ ความรม 

ความอิจฉา ความเบื่อหนาย 

การขาดประสบการณ 

ตนไม สิง่แวดลอม 

ศาสนา วัยรุน ทหาร 

สัญญาณปลอดภัย 

น้ําเงิน ความแข็งแรง ความ

กระฉับกระเฉง ความใหม

ความซื่อสัตย ความมัน่คง

ปลอดภัย มีคุณธรรม ความ

สะอาด มีน้าํใจ เปนระเบียบ

ความสงบ ความเชื่อมั่นความ

สมดุล ความเขมแข็ง 

ความหดหู ซึมเศรา เสียใจ 

ความเรียบแบบไมนาสนใจ 

ทองฟา ทะเล สวรรค 

เทวดา ผูชาย ความ 

เย็น เทคโนโลย ี

มวง ความลึกลับ ความสูงสง 

หรูหรา ความทันสมัย ความ 

สรางสรรค การใหความรู 

การบําบัดรักษา ความรอบรู 

ความหยิ่งยโส ความแปลก 

ความเศราโศกเสียใจ 

จิต วิญญาณ ปญญา 

น้ําตาล ความเรียบงาย ธรรมชาติ 

ความสุขุม ความทนทาน 

ความมั่นคง ความมีเกียรติ 

ความสะดวกสบาย ความ 

เจริญเติบโตเต็มที่ 

ความหดหูซึมเศรา สลด 

ใจความเกา มีอายุ ความ 

เลอะเทอะเปรอะเปอน 

โลก พื้นดิน ไม บาน 

กลางแจง 

ขาว ความบริสุทธิ์ไรเดียงสา 

ความรัก ความฉลาด ความ 

สะอาด ความดี ความสงบ 

ความเรียบงาย ความเคารพ 

นับถือ ความนอบนอม ความ 

ถอมตน ความเที่ยงตรง 

ความออนแอ การเจ็บปวย 

ความตาย ความเศรา (จีน) 

พรหมจารี การเกิด 

มิตรภาพ วัยสาว 

แพทย พยาบาล หิมะ 

สันติภาพ เยาวชน 

ความหนาว ความเย็น 

ความจริง 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจิตวิทยาของสี (ตอ) 

 

สี ความหมายเชิงบวก ความหมายเชิงลบ สัญลักษณ ส่ิงของท่ี

เกี่ยวของ 

เทา ความสุภาพ ความสงบ ความ 

ฉลาดสุขุม ความมั่นคง ความ 

เปนไปได ความไวใจได 

ความมีเกียรต ิ

ความโศกเศรา ความเสื่อม 

ความนาเบื่อ ความมีอายุ 

ปญญา อนุรักษนิยม 

อนาคต การปฏิบัติได 

(Practical) 

ดํา อํา นาจ ความฉลาดลึกล้ํา 

ความสุขุมรอบคอบ ความ 

มั่นคง ความเปนทางการ 

ความตั้งใจ ความเปนเลิศ 

ความลับ การหลอกลวง การ

ปกปด ความซับซอน ความ

นากลัว ความชั่วราย โทสะ 

ความกลัว ความทุกข ความ

หดหู หมดหวัง ความเศรา 

ใตดิน ความมืด ความ 

ตาย เก่ียวกับดานเพศ 

 

ท่ีมา : ธวัชชัย  ศรีสุเทพ, 2544 : 205 

 

 การใชสีในการสื่อความหมายท้ังในเชิงบวกและลบ รวมถึงสัญลักษณ และสิ่งของท่ี

เก่ียวพันกับสีนั้น เฉพาะกรณีท่ีใชสีโดยรวมเปนสีนั้นสีเดียว แตถามีการใชสีหลายสีรวมกันอาจมีการสื่อ

ความหมายแตกตางไปจากนี้ได 

 

 2.3.4 หลักการใชตัวอักษรในเว็บไซต 

ชลิตา ไวรักษ (2550 : 13) ตัวอักษรในระบบคอมพิวเตอรจะแสดงผลโดยมีชื่อ

ของแบบตัวอักษร (Typeface) ตามดวยรูปแบบ (Style) ซ่ึงปกติมีรูปแบบพ้ืนฐาน 3 แบบ คือ ตัวปกติ 

(Regular) ตัวเอน (Italic) และตัวหนา(Bold) เชน ตัวอักษร Cordia New Italic Cordia New คือ 

ชื่อแบบตัวอักษร Italic คือ รูปแบบของตัวอักษรท่ีเปนตัวเอน เปนตน ซ่ึงตัวอักษรแตละแบบจะให

ความรูสึกท่ีแตกตางกัน สามารถใชเปนสวนประกอบในสรางบุคลิกของเว็บไซตได สวนปญหาท่ีพบใน

การใชตัวอักษร คือ บางครั้งการแสดงผลตัวอักษรบนบราวเซอรของผูใชจะไมตรงกับท่ีนักออกแบบ

ระบุไว (Fixed Font) โดยการเขียนคําสั่งภาษา HTML หรือ คําสั่งท่ีโปรแกรมสรางเว็บเขียนดวยภาษา

เสริม เชน Java Script หรือ CS Script เนื่องจากขอจํากัดและความแตกตางของตัวอักษรท่ีติดตั้งอยู
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ในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง (Default Font) และผูใชยังสามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดของ

หนาจอ (Resolution) สามารถเพ่ิม หรือลดขนาดตัวอักษรมาตรฐาน 

ธวัชชัย  ศรีสุเทพ (2544 : 251-258) ไดกลาวถึงเรื่องของตัวอักษรและการจัด

ขอความในหนาโฮมเพจวาระบบการวัดขนาดตัวอักษร ความสูงของตัวอักษร ในอดีตมีการสรางแบบ

ตัวอักษรโดยใชโลหะ โดยมีการวัดขนาดเปนพอยต (point) ซ่ึงหมายถึงความสูงของโลหะท่ีใชสราง

ตัวอักษร ในปจจุบันก็ยังคงใชหนวยพอยตในระบบการพิมพ ซ่ึง 1 พอยตมีขนาดเทากับ 1/72นิ้ว หรือ 

.01384 และ 12 พอยตเทากับ 1 pica และ 6 pica เทากับ 1 นิ้ว 

ธีรศักดิ์ สะกล (2547 : 18) ไดระบุไววาชนิดและตระกูลของตัวอักษรจะทําให

ทราบถึงรูปแบบของตัวอักษร ทําใหเราสามารเลือกใชไดอยางเหมาะสม โดยประกอบดวย

สวนประกอบ 3 สวน ไดแก 

1. ตระกูลของตัวอักษร หมายถึง ชุดของอักษร (Face) ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช

รวมกัน เชน ตระกูล Time, Verdana หรือ Arial โดยแตละตระกูลจะประกอบดวยลักษณะท่ี

หลากหลายตามชนิดของตัวอักษร (Typeface) 

2. ชนิดของตัวอักษร ประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณท่ีออกแบบมา

ดวยกัน Typeface มักเปนสวนหนึ่งของ Typeface family ท่ีออกแบบมาในรูปแบบเดียวกัน แตละ 

Typeface จะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน แบบตัวตรงหรือแบบตัวเอียง และอาจมีน้ําหนักเปน 

Regular Semi bold หรือ bold โดยแตละลักษณะและน้ําหนักท่ีรวมกันจะไดเปนชนิดของตัวอักษร 

3. น้ําหนัก หรือความเขมของตัวอักษร ในรูปแบบตางๆภายในตัวอักษรตระกูล

เดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะเปน Thin light bold extra-bold เปนตน 

 2.3.4 หลักการออกแบบงานกราฟกในเว็บไซต 

การออกแบบกราฟกในเว็บไซตท่ีดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความเรียบงาย (Simplicity) เว็บไซตท่ีดีจะจํากัดองคประกอบเสริมท่ีใชใน

การนําเสนอใหเหลือแตสิ่งท่ีจําเปน ทําใหไมกราฟกรกรุงรัง มีการใชชนิดและสีของตัวอักษรไมมาก 

โดยเฉพาะสีของลิงค 3 ประเภท คือ ลิงคปกติ (Link) ลิงคท่ีกําลังใชงาน (Active link) และลิงคท่ีผาน

การใชงานแลว (Visited link) ควรใชสีมาตรฐานท่ีโปรแกรมกําหนดไวให เพราะเปนสีท่ีผูใชท่ัวไป

คุนเคยอยูแลว จึงไมสับสน 
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2. มีความสมํ่าเสมอ (Consistency) สรางความสมํ่าเสมอดวยการใชกราฟก

รูปแบบเดียวกัน หรือคลายคลึงกันตลอดท้ังเว็บไซต เชน การจัดหนา สไตลของกราฟก รูปแบบของ 

เนวิเกชั่น โทนสี เปนตน หรือใช Header และ Footer ในทุกเพจ ทําใหผูใชคนหาเนวิเกชั่นเมนู และ

ลิงคไดอยางรวดเร็ว 

3. มีเอกลักษณ (Identity) เปนการออกแบบเพ่ือสะทอนลักษณะเฉพาะของ

องคกร โดยการใชชุดสี ลักษณะของตัวอักษร รูปภาพ และกราฟกท่ีเหมาะสม 

4. มีคุณภาพ (Design stability) ในท่ีนี้รวมการออกแบบท่ีสวยงาม ดึงดูด 

ความสนใจ (Visual appeal) และคุณภาพในการออกแบบดวย คือ มีความประณีต ความเปนระเบียบ

ในงาน ดวยการใชภาพประกอบท่ีมีคุณภาพและมีการนําเสนอท่ีดี ตัวอักษรอานงายสบายตา ใชโทนสี

กลมกลืนสวยงามเหมาะสม มีการจัดตําแหนงภาพและตัวอักษรโดยใชตาราง (Table) และสดมภ 

(Column) ทําให Layout เปนระเบียบเรียบรอย สรางความนาเชื่อถือใหกับขอมูลในเว็บไซต 

5. ไมมีขอจํากัดในการใชงาน (Compatibility) เว็บไซตท่ีดีตองสามารถแสดง

ผลไดบนบราวเซอรทุกชนิด ทุกความละเอียดของหนาจอ (Monitor resolution) ตองใชงานไดอยาง

ไมมีปญหากับระบบทุกระบบปฏิบัติการ (Operating system) และไมควรบังคับใหผูใชบริการตอง

ติดตั้งโปรแกรม หรืออุปกรณอ่ืนใดเพ่ิมเติมในการใชงานอีก 

6. แสดงผลไดอยางรวดเร็วหมายถึง เทคนิคในการเลือกใชกราฟก เพ่ือความ

รวดเร็วในการดาวนโหลด โดยใชกราฟกท่ีมีขนาดของไฟลเล็กท่ีสุด แตมีคุณภาพดีท่ีสุด(Optimized 

graphic) และหลีกเลี่ยงการใชกราฟกเกินความจําเปน จึงไมควรใชภาพขนาดใหญ หรือใชภาพจํานวน

มากในหนาเดียวกัน สําหรับเว็บไซตท่ีมีกราฟกมาก ควรแนใจวาหากปราศจากกราฟกเหลานั้น 

เว็บไซตจะยังสามารถสื่อขอมูลขาวสารท่ีตองการได โดยใหผูใชเลือกไดวาจะชมแบบท่ีมีภาพกราฟก 

หรือชมแบบตัวอักษร เพราะหากมีกราฟกมากเกินไปจะใชเวลาดาวนโหลดนานสิ้นเปลืองคาใชจายใน

การตออินเตอรเน็ต ทําใหผูใชบริการไมรอ และเลิกชมเว็บไซตนั้นๆ 

การใชรูปภาพในเว็บไซต มักใชเพ่ือประกอบเนื้อหา สื่อความหมาย หรือตกแตง

เว็บไซตใหมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ ชลิตา ไวรักษ (2550 : 13) ไดแบงลักษณะ

รูปภาพท่ีนิยมใชในเว็บไซตตามความละเอียดของภาพและความตอเนื่องในการไลระดับสี คือ 

ภาพถาย ภาพกราฟกอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาพถาย และการใชภาพหลายชนิดรวมกัน ซ่ึงภาพท้ังหมดนี้จะถูก

แปลงอยูในรูปแบบไฟลดิจิตอล โดยผานโปรแกรมกราฟกในคอมพิวเตอร เชน Photoshop หรือ 
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image-ready เปนตน รูปแบบไฟลกราฟกท่ีนิยมใชเปนสวนประกอบของเว็บเพจ คือ GIF (Graphic 

interchange format) และ JPEG (Joint photographic experts group) เนื่องจากมี ขนาดไฟลไม

ใหญมาก ดาวนโหลดไดเร็ว โดยรูปแบบ GIF เหมาะกับภาพท่ีประกอบดวยสีพ้ืนๆ บริเวณกวางมี

จํานวนสีไมมาก และไมคอยมีการไลระดับสี เชน โลโก ตัวอักษร ภาพกราฟก หรือภาพการตูน ซ่ึงเกิด

จากการสรางระนาบของสี (Vector) มาประกอบกันเปนภาพ มีจุดเดน คือ สามารถนําไปใชกับ

บราวเซอรไดทุกชนิดโดยไมตองคํานึงถึงเวอรชันใดๆ ทําใหแนใจไดวาบราวเซอรของผูใชบริการ

สามารถแสดงผลภาพไดอยางถูกตอง กราฟกแบบ GIF มีระบบการเก็บขอมูลสีแบบอินเด็กซ 8 บิต 

หมายความวา สามารถเก็บขอมูลสีไดสูงสุด 256 สี ขนาดของไฟลจะใหญหรือเล็กข้ึนอยูกับจํานวนสีท่ี

ใชในภาพ ถาจํานวนสีนอย ขนาดไฟลก็จะเล็กลง 

 2.3.5 หลักการออกแบบองคประกอบอ่ืนๆ ในเว็บไซต 

ชลิตา ไวรักษ (2550 : 16) ไดกลาวถึงองคประกอบอ่ืนท่ีใชดึงดูดความสนใจใน

เว็บไซตหมายถึง ลูกเลนท่ีใชดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ ชวยสรางบรรยากาศในการนําเสนอ

ขอมูลใหนาสนใจ ลูกเลนท่ีเว็บไซตท่ัวไปนิยมใช คือ   

1. เสียง (Sound) การใช เสียงในเว็บไซต มีประโยชนในแงของการสราง

บรรยากาศเสริมประสบการณและดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ แตทําใหใชระยะเวลาดาวนโหลด

มากข้ึนไฟลเสียงไมควรมีความยาวเกิน 5 นาที ถาเปนเสียงบรรยาย ตองอานอยางชัดเจน และสราง

ความนาสนใจดวยการใชน้ําเสียงท่ีกระตือรือรน มีเสียงสูงเสียงต่ําอยางเหมาะสม รวมท้ังปรับโทนเสียง

ใหคงท่ีท้ังเว็บไซต 

2. ลูกเลนของปุมหรือสัญรูป ( Icon effect) คือ ลักษณะท่ีปุมไอคอนมีการ

เปลี่ยนแปลงสี หรือรูปราง เม่ือมีการนําเมาสมาวางไวบนปุม (On-mouse effect) หรือเม่ือคลิกท่ีปุม

นั้น (Click /Hit) บางครั้งอาจมีเสียงประกอบ หรือมีการแสดงภาพท่ีเก่ียวของ และขอความอธิบาย

เนื้อหาในหนาเว็บท่ีจะลิงคไป 

3. ภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรท่ีกระพริบได (Animation & BLINK/Scrolling 

Text) เปนการนําตัวอักษรหรือภาพท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องหลายๆ ภาพมาเรียงกัน โดย 1 

ภาพเรียกเปน 1 เฟรม แลวเซฟเปนไฟลเดียว เม่ือแสดงบนบราวเซอร จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่องตามเฟรมตางๆ ท่ีเรียงกันอยู สรางความรูสึกวาภาพ หรือตัวอักษรนั้นมีการเคลื่อนไหวได

ภาพเคลื่อนไหวท่ีนิยมใชท่ัวไปคือ Animated GIF เนื่องจากผูใชบริการสามารถเห็นความเคลื่อนไหว
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ไดโดยไมตองอาศัยปลั๊กอิน (Plug-in) คือ โปรแกรมเสริมความสามารถของบราวเซอรในการแสดงผล

สื่อประเภทมัลติมีเดีย สวนใหญแลวภาพเคลื่อนไหวมักแสดงผลตอเนื่องไปไมสิ้นสุด เม่ือดูนานๆ อาจ

รบกวนสายตาได ควรกําหนดในข้ันตอนการออกแบบ วาจะมีการแสดงผลตอเนื่องกันก่ีรอบ และหยุด

เม่ือเหมาะสม 

4. ภาพยนตรขนาดสั้น (Movie clip / Video clip) เปนการนําเสนอขอมูลท่ี

เหมาะกับเว็บไซตท่ีเก่ียวกับขาว โฆษณา หรือความบันเทิงอ่ืนๆ ภาพยนตรท่ีนําเสนอบนเว็บไซตควรมี

ความยาวไมเกิน 5 นาที 

5. โลกเสมือนจริง (Virtual reality) คือการสรางภาพ 3 มิติ ท่ีสามารถมองเห็น

วัตถุไดโดยรอบจากทุกมุมมอง เปนการจําลองใหผูใชบริการรูสึกเสมือนไดเขาไปอยูในเหตุการณ หรือ

สถานท่ีนั้นๆ มักใชกับเกมส หรือเว็บไซตท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับงานออกแบบสถาปตยกรรม ซ่ึงตองการ

ความสมจริงในการมองเห็น 

6. พ้ืนหลัง (Background) เราสามารถกําหนดพ้ืนหลังของเว็บเพจใหเปนสี หรือ

รูปภาพท่ีตองการได โดยพ้ืนหลังท่ีเปนรูปภาพจะใชเวลาในการแสดงผลมากกวาพ้ืนหลังท่ีเปนสีเรียบๆ 

ซ่ึกําหนดดวย HTML สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงคือ ความอานงาย (Legibility) ของขอความ หากพ้ืน

หลังเปนรูปภาพหรือเปนลวดลาย (Pattern) ตองระวังไมใหมีความเขม-ออนของสีท่ีตางกันมาก การ

ใชรูปท่ีมีลักษณะพรามัว (Blur) จะชวยใหอานขอความไดงายกวารูปท่ีคมชัด สวนพ้ืนหลังท่ีเปนสี

เรียบๆ มีหลักงายๆ คือ พ้ืนหลังสีเขมใชตัวอักษรสีออน พ้ืนหลังสีออนใชตัวอักษรสีเขม เพ่ือเนน

ตัวอักษรใหเดนข้ึน แตไมควรใชสีท่ีตัดกันมากๆ เพราะแสงจากจอคอมพิวเตอรจะทําใหสีสวางข้ึน 

20% อาจรบกวนสายตา ทําใหปวดตาได 

7. แผนท่ีเว็บไซต (Site map) เปนการแสดงโครงสรางขอมูลในเว็บไซตแบบ

กราฟก เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีมากกวาแบบตัวอักษร แตจัดทํา

คอนขางยากเพราะตองอาศัยความเขาใจถึงโครงสรางของเว็บไซตและมีความชํานาญทางกราฟก เรา

จึงพบเห็นแผนท่ีเว็บไซตจริงท่ีเปนแบบกราฟกไมมากนัด เพราะเว็บไซตสวนใหญมักทําในแบบ

ตัวอักษรแทน (ธีรศักดิ์ สะกล, 2547 : 18) 
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2.3.6 การออกแบบเว็บไซตในมุมมองของ HCI 

HCI (Human computer interaction) เ ป น ศ าสต ร ท า ง ด า นก า ร ติ ดต อ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบคอมพิวเตอรสวนท่ีติดตอกับ

ผู ใชงาน (User interface) ใหผู ใชสามารถใชงานไดงาย มุงความสนใจในเรื่องทําอยางไรให

คอมพิวเตอรงาย และเหมาะสมกับผูใชงาน (usability) โดยหลักการของ HCI คือ มีการออกแบบ

ระบบท่ีใชงานไดจริ ง  (Usability) มีความเปนสากล (Universality) และมีอรรถประโยชน  

(Usefulness) (ผศ.ดร.สุรีรัตน อินทรหมอ, หนา 4) องคประกอบสําคัญท่ีชวยใหการออกแบบสวนของ

การติดตอกับผูใชประสบความสําเร็จมี 4 สวน  

1. ฝายบริหาร (Manager) มีความสําคัญในการคัดเลือกบุคลากรท่ีดําเนินการ

ออกแบบ กําหนดระยะเวลา และกรอบแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสม การสรางเอกสาร คูมือการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมในเรื่องการทดสอบระบบใหมีความถูกตองเหมาะสม 

2. ผูออกแบบระบบ (Designer) มีหนาท่ีออกแบบระบบท่ีเหมาะสม 

3. เครื่องมือชวยในการออกแบบสวนของการใชงาน (User-Interface building 

tools) ซ่ึงชวยใหออกแบบรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. วิธีการประเมินผล (Evaluation) จะชวยใหตัดสินใจเลือกระบบท่ีออกแบบได

ตรงตามเง่ือนไข และความตองการมากท่ีสุด 

  ซ่ึงหลักการทาง HCI ไดกลาวไววา    การออกแบบเว็บไซตไมไดหมายถึงลักษณะหนาตา

ของเว็บไซตเพียงอยางเดียว แตเก่ียวของตั้งแต การกําหนดกลุมเปาหมาย, ระบุกลุมผูใช, การจัดระบบ

ขอมูล การสรางระบบเนวิเกชั่น การออกแบบหนาเว็บเพจ รวมไปถึงการใชกราฟก การเลือกใชสี การ

จัดรูปแบบตัวอักษร รุนของ Web Browser ขนาดหนาจอมอนิเตอร ความละเอียดของจอภาพ  

  

2.4 เครื่องมือบริหารและจัดการเว็บไซตสําเร็จรูป (CMS) 

 2.4.1 ความหมายของ CMS 

CMS ยอมาจาก Content Management System เปนโปรแกรมท่ีนํามาชวยใน

การสรางและจัดการเว็บไซตแบบสําเร็จรูป โดยในการใชงาน CMS นั้นผูใชงานแทบไมตองมีความรูใน

ดานการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสรางเว็บไซตได ตัวของ CMS เองจะมีโปรแกรมแถมมาและสามารถ

แทรกเองไดมากมายเชน web board , ระบบจัดการปายโฆษณา , ระบบนับจํานวนผูชม แมแต

กระท่ังตระกราสินคา และอ่ืนๆอีกมากมาย CMS เปนเหมือนโปรแกรม โปรแกรมหนึ่ง ท่ีมีผูพัฒนามา

จากภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในเว็บไซตเชน PHP , Python , ASP , JSP ซ่ึงในปจจุบันมีคนใจดีพัฒนา 
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CMS ฟรีข้ึนมามากมายอยางเชน Mambo, Joomla, Drupal เปนตน แนนอนวาผูพัฒนาระบบ CMS 

ฟรี ท่ีกลาวมาขางตนนั้นลวนเปนมืออาชีพท่ีมีฝมือในเรื่องของ เว็บไซตเปนอยางยิ่ง ท้ังการเขียน

โปรแกรมท่ีรัดกุม การออกแบบเนวิเกชั่นท่ีดี ทําใหภาพรวมของเว็บไซตท่ีใช CMS นั้นออกมาในแนว

มืออาชีพอยางมาก ซ่ึงในท่ีนี้เราจะใช Joomla CMS ในการสรางเว็บไซต 

1. ขอดีของ CMS  

- ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเรื่องการทําเว็บไซต เพียงแคเคยพิมพ หรือ

เคยโพสขอความในอินเทอรเนต ก็สามารถมีเว็บไซตเปนของตัวเองได  

- ไมเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต ไมเสียเงินจํานวนมาก  

- งายตอการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอยางใหเราหมด  

- มีระบบจัดการท่ีสามารถหามาใสเพ่ิมไดมากมาย อยางเชน ระบบแกลลอรี่  

- สามารถเปลี่ยนหนาตาเว็บไซตไดงายๆ เพียงแคโหลดทีม (Theme) ของ 

CMS นั้นๆ  

2. ขอเสียของ CMS  

- ในกรณีท่ีผูใชตองการออกแบบทีม (หนาตาของเว็บ) เอง จะตองใชความรู

มากกวาปรกติ เนื่องจาก CMS มีหลายๆระบบมารวมกันทําใหเกิดความยุงยาก สําหรับผูท่ีไมมีความรู 

- ผูใชจะตองศึกษาระบบ CMS ท่ีผูพัฒนาสรางข้ึนมา เชนจะตองใสขอความ

ลงตรงไหน จะตองแทรกภาพอยางไร ซ่ึงจะลําบากเพียงแคชวงแรกเทานั้น  

- ในการใชงานจริงนั้นจะมีความยุงยากในการ set up ครั้งแรกกับ web 

server แตปจจุบันก็มีผูบริการ web server มากมายท่ีเสนอลงและ set up ระบบ CMS ใหฟรีๆโดย

ไมเสียคาใชจาย  

            2.4.2  โปรแกรมสรางเว็บไซตสําเร็จรูป Joomla  

Joomla เปนโปรแกรม Open source CMS ท่ีนํามาใชงานไดฟรี เปนระบบ

บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต (Content management system)  พัฒนาข้ึนดวยภาษา PHP และ

ใชฐานขอมูล MySQL ในการเก็บขอมูล ซ่ึงมีจุดเดนท่ีสามารถใชงานไดงาย ชวยในการปรับแตง

เว็บไซตไดตามตองการ ปจจุบันไดมีการประยุกตใชออกเปนเว็บไซตหลายประเภท เชน                E-

commerce website, Portal website, Community website อ่ืนๆอีก ข้ึนกับการนําไปใชงาน  

Joomla CMS มีผูใชงานมากมายท้ังในหนวยงานของรัฐและผูคนท่ัวไป ทําใหผูใชสามารถคนหาขอมูล
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หรือสามารถปรึกษาไดงาย รวมถึงตัวระบบเองก็ใชงานไดงาย มีความสามารถท่ีหลากหลาย รองรับ

การทํางานพ้ืนฐานของเว็บได เชนใสขอความ ใสภาพ ใสเสียง ตลอดจนสรางเว็บบอรดได ซ่ึงมีผูพัฒนา

อยูตลอดเวลา มีเว็บไซตภาษาไทยรองรับสําหรับผูท่ีตองการศึกษาและใชงาน   

1. ขอดีของ Joomla 

- ติดตั้ งง ายและมีคําอธิบายชัดเจน มีรูปแบบการใชงานแบบ Web 

interface 

- การออกแบบมีความยืดหยุนตอการออกแบบหนาตาเว็บไซต โดยมี

เครื่องมือในการเลือกรูปแบบ Template 

- สามารถเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ท้ังรูปภาพและตัวอักษรสามารถ

ทําไดงาย มีลักษณะการใชงานแบบ WYSIWYG 

- มีการปองกันความปลอดภัยของระบบ มีการกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานใน

ระดับตางๆกัน 

2. ขอเสียของ Joomla 

- การปรับแตงแกไขโมดูลในเชิงของโปรแกรมม่ิงมีความยาก เนื่องจากตอง

มาศึกษาโครงสรางภายในซ่ึงมีความแตกตางกัน เนื่องจากผูพัฒนาตางกัน 

 

2.5 นโยบายการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กําหนดไว และมีการกําหนดไวเปน

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหแตละหนวยงานไดมองเห็นทิศทางและแนวทางในการ

นําไปปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงการประเมินผลคุณภาพของการศึกษานั้นจะพิจารณาตามตัวชี้วัดของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงผูวัจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนไปท่ีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงจะสอดคลองกับตัวชี้วัดดังตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงตัวบงชี้ประกันคุณภาพ 

 

หัวขอตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แนวทางปฏิบัต ิ

2.7 ระบบและ

กลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการ

เรียนตาม

คุณลักษณะ 

ของบณัฑิต 

มีระบบและกลไกการสงเสริมให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศกึษาเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในที่ประชุม

ระหวางสถาบัน หรือทีป่ระชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

เผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุม

วิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศใหนักศึกษารับรู 

2.8 ระดับ

ความสําเร็จของ

การเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับ

นักศึกษา 

มีการถายทอดหรือเผยแพร

พฤติกรรม 

ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยัง

ผูบริหาร คณาจารย นักศกึษา

และผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง

ทั้งสถาบัน 

1. มีการประกาศพฤติกรรมที่ดีดาน 

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนกัศึกษา 

อาจจะมีการเผยแพรตามชีพจรรายวัน เว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย และการประชมุผูบริหารตางๆ 

เปนตน 

3.1 ระบบและ

กลไกการให

คําปรึกษาและ

บริการดานขอมูล

ขาวสาร 

 

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่

เปน 

ประโยชนตอนักศึกษา 

1. จัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิส บอรดเว็บไซต

สําหรับประกาศขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนกบั

นักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศกึษา ทุนวิจัย การรับ

สมัครงาน ขาวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่

เกี่ยวของกบัสาขาวิชาที่นกัศกึษาจําเปนตองรู 

2. มีชองทางใหนักศึกษาหรอืผูเกีย่วของไดให

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงการใหบริการ 

3. มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงตัวบงชี้ประกันคุณภาพ (ตอ) 

 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553 : 3- 20 

 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สมศักดิ์  เกิดพุม (2550 : 2) ไดออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของสํานักฝกอบรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร บางเขน เพ่ือแกไขและปรับปรุงเว็บไซตเดิม โดยไดเลือกใช CMS ใน

การศึกษาและพัฒนา โดยมีการออแบบรูปแบบโครงสรางของเว็บไซต และพัฒนาเว็บโดยอาศัยอยูบน

หลักการของความนาเชื่อถือ และการใชงานท่ีงาย โดยเนื้อหาท่ีนําเสนอนั้นจะประกอบไปดวยขอมูล

สารสนเทศ การรายงานขอมูลทางการศึกษา การดาวนโหลดเอกสารตางๆ ตลอดจนมีตัวอยางของ

วิดีทัศนท่ีนาสนใจ โดยผูวิจัยไดผลสรุปของการพัฒนาวาเว็บไซตไดรับความนิยมในการใชงานมากข้ึน

หัวขอตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แนวทางปฏิบัต ิ

3.1 ระบบและ

กลไกการให

คําปรึกษาและ

บริการดานขอมูล

ขาวสาร (ตอ) 

 4. มีชองทางใหศิษยเกาสามารถติดตอส่ือสารกับ

คณะ/มหาวิทยาลัยไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

4.1 ระบบและ

กลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต

ลักษณของสถาบัน 

 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลง

สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้งงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลง

คนควาทางวชิาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอืน่ๆ ที่สงเสริมการวิจัย 

9.1 ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล 

สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ 

จัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูล

ประกอบการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา

ที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทัง้ 9 องคประกอบ

คุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบ

ที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของกบัการประกันคณุภาพ เชน สกอ. สมศ. 

กพร. เปนตน 
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ถึงรอนละ 80 และใหขอเสนอแนะวาการพัฒนาเว็บไซตใหนาสนใจควรมีชองทางใหผูใชสามารถ

ติดตอสื่อสารกลับมาได เชน การสรางเว็บบอรดหรือกระดานสนทนา 

 มานีสงค ปฐมวิริยวงศ (2550 : 3) ไดศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจตอ

เว็บไซตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยศึกษาพฤติกรรมการใชงาน เหตุผล

ของการใชเว็บไซต ลักษณะของการใชประโยชน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช

เว็บไซตของสถาบัน โดยไดผลสรุปวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตในระดับความถ่ี 1-

3 ครั้งตอเดือน และใชเวลาในการเปดเว็บไซตในแตละครั้ง 15-20 นาที และมีระดับความพึงพอใจ ใน

การใชเว็บไซตอยูในระดับปานกลาง สวนใหญจะใชเพ่ือรับทราบขอมูลขาวสาร ติดตามความ

เคลื่อนไหวของเหตุการณในสถาบัน เพ่ือประโยชนในการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการศึกษา 

และการสืบคนขอมูลเพ่ือใชในการเรียน ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญตองการใหเว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูล

ใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ การออกแบบหรือการดีไซตเว็บไซตใหมีความสวยงาม

และใชงานงาย และเพ่ิมขีดความสามารถของเว็บเซิรฟเวอรใหสามารถสงขอมูลไดรวดเร็วและเก็บ

ขอมูลไดในปริมาณมากข้ึน นอกจากนี้นักศึกษายังตองการใหมีชองทางติดตอในเว็บไซตกับผูบริหาร

สถาบัน คณาจารย และผูเชียวชาญดวย 

 นรารัตน วงศไชยมูล (2553 : 8-10)   ไดมีพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตศูนยขอมูลวิจัย เพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือตอบสนองนโยบายของ

องคกรในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร  อํานวยความสะดวกและมีระบบความ

ปลอดภัยท่ีสูงข้ึน โดยพัฒนาใหระบบสามารถมีการปรับปรุงแกไขเนื้อหาไดจากคนภายในองคกร

หลายๆฝาย เชน ผูบริหารสถาบัน เจาหนาท่ีทุกๆฝาย เปนตน โดยไมข้ึนกับเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่ง 

และมีการกําหนดระดับความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลในแตละสวนใหมีความเหมาะสม เพ่ือ

ประโยชนในการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย และไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนและมีความปลอดภัย

มากข้ึน ซ่ึงผลการพัฒนาพบวาระบบมีการบริการจัดการท่ีดีข้ึน มีขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพดาน

เนื้อหา มีความปลอดภัยสูงข้ึน และความทันสมัย 

 สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวชและประพัฒน อธิปญจพงษ (2550 : 5-10) ไดพัฒนาเว็บไซต

เพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบมีสวนรวมของเครือขายทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ตาม

หลักการและวิธีการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายทองเท่ียว

เชิงเกษตรจังหวัดระยองและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
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เกษตรจังหวัดระยองท่ีไดพัฒนาขึน ผลการศึกษาพบวา เว็บไซตเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัด

ระยองมีคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ โดยผลรวมการประเมินคุณภาพ

ดานเนื้อหาของตัวแทนสมาชิกเครือขายทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดระยองมีความเหมาะสม (IOC = 

0.97) ผลรวมการประเมินคุณภาพดานการออกแบบของเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบมี

ความเหมาะสม (IOC = 0.99) และความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตร

จังหวัดระยองมีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก ( x = 7.55) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานประโยชนและการนําไปใช ( x =7.86) ดานการเขาถึงขอมูลและ

การสืบคน ( x = 7.66) ดานเนื้อหา ( x =7.36) และดานการออกแบบ ( x =7.33) โดยไดให

ขอเสนอแนะวาควรมีการจัดฝกอบรมในเรื่องของการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหแกผูใชงาน

เพ่ือท่ีจะใหสมาชิกสามารถปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตไดดวยตนเอง ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหมี

ความกระชับยิ่งข้ึน และใชภาพสื่อความหมายแทนขอความเพ่ือใหผูใชบริการไมตองอานมากจนเกินไป 

และควรพัฒนาเว็บไซตใหสามารถรองรับไดหลายภาษา รองรับผูใชบริการท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศ และมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับนักทองเท่ียวแตละประเภท 

 สมสุข ซ่ือสัตยสกุล “การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธและตรวจสอบผลการเรียน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต: กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม” ผลการวิจัยพบวาการพัฒนา

ระบบการประชาสัมพันธและตรวจสอบผลการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับผลนาพอใจ 

 ศุภชัย ธรรมวงศ (2551 : 60) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ไดกลาวถึงการจัดสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี 

ทําใหการสรางเว็บไซตมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการบริหารจัดการมากข้ึนโดยใชหลักการจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหเว็บไซต มีความนาสนใจมากข้ึน 

ผูดูแล เจาของงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงผูบริหาร ใหความสนใจ และนําไปเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ

ทํางานตอไป 
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 อโนชา สุวรรณนาคินทร (2549 : 46) ทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการความรูเรื่องระบบบริหารคุณภาพภายในสถาบันพระปกเกลา โดยใชระบบบริหารจัดการ CMS 

มาพัฒนาตอยอดระบบเทคโนโลยสารสนเทศ จากผลการศึกษาพบวาระบบมีคุณภาพในเกณฑดี มี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.225 และผลการศึกษาความพึงพอใจพบวา

อยูในระดับดีมาก คาเฉลียรวมเทากับ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 จึงสรุปไดวาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชเครื่องมือ CMS มีการคุณภาพดี 

  



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การพัฒนาเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 2. เลือกประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 4. ออกแบบพัฒนาและทดสอบเว็บไซต 

 5. ประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต 

 6. วิเคราะหและสรุปผลการพัฒนาเว็บไซต 

 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาและรวบรวมขอมูลแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ไดแก 

 1. ขอมูลเก่ียวกับหลักการพัฒนาเว็บไซต ไดแก เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรม 

เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต เว็บเซอรเวอร ไดมาจากบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการ

พัฒนาเว็บไซต เพ่ือคนหาวิธีการและแนวทางในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซตศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศ  

 2. ขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซต ไดแกขอมูลประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตร ประวัติความเปนมา บุคลากร ขอมูลเอกสารวิชาการ มคอ. โครงการ เอกสารฟอรมดาวน

โหลด ตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เปนตน จะไดมาจากเอกสารคณะวิทยาการจัดการ 

เว็บไซตเดิมของคณะวิทยาการจัดการ ขอมูลจากเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 

3.2 เลือกประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ท่ีใชในงานวิจัยนี้ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจําแนก

ตามสถานภาพการทํางานดังนี้ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจาง

ชั่วคราว จํานวน 600 คน 
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 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีใชงานคอมพิวเตอรและเขาใชงานเว็บไซตได จํานวน 240 คน โดยมีการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางดังนี้ 

 ขนาดกลุมตัวอยาง 

 การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบ

จํานวนประชากรโดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% ดังสูตรของ Taro 

Yamane (1967) ดังนี้ 

     N =        N                 

               1+ N(E)2 

     n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

     N = จํานวนประชากร 

     E = 0.05 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 

 (Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA : Prentice Hall) ซ่ึ ง

งานวิจัยนี้ มีกลุมประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจํานวน 600 คน และไดกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 240 คน 

 

 วิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

เนื่องจากจะตองเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเนตจริง  โดยกลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณาจารย นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และเจาหนาท่ีสนับสนุน ในป

การศึกษา 2554 ท่ีสามารถใชงานคอมพิวเตอรและเขาใชงานเว็บไซตได ซ่ึงไดแก 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 - 4  

  คณาจารย (ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผูสอน)  

  พนักงานสายสนับสนุน  

  บุคคลภายนอก (นักเรียน นักศึกษานอกสถาบัน ผูปกครอง) 

 

3.3 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือ แบงออกเปน ข้ันตอนการวิเคราะห ข้ันตอนการออกแบบ ข้ันตอน

การพัฒนา ข้ันตอนการนําไปใช และข้ันตอนการประเมินผล 
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 โดยงานวิจัยนี้จะสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ชุดไดแก 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ  

 2. แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตดานเนื้อหาและการออกแบบ สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

  

 3.3.1 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

 การสรางแบบประเมินวัดความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดแก อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี ผูปกครอง และบุคคลท่ัวไป ประกอบไป

ดวยขอมูล 2 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตขอมูลสารสนเทศ โดยพิจารณาจากหัวขอ

ตอไปนี้  

  1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา 

  2. ความพึงพอใจดานกราฟกและออกแบบ 

  3. ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใช 

  4. ความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใช 

 

 3.3.2. สรางแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญ 

 การสรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประกอบไปดวยขอมูล 2 ตอน ไดแก 

  1. ประเมินคุณภาพดานการออกแบบ 

  2. ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
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3.4 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

 ผูวิจัยไดทําศึกษาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

 1. ออกแบบโครงสราง 

 2. พัฒนาเว็บไซต 

 3. ทดสอบการใชงานในแตละโมดูล 

 4. อบรมการใชงานเว็บไซต 

 

 3.4.1 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต  

  ประกอบดวยหมวดหมูของเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางโครงสรางเว็บไซต 

 

หมวดหมู 

เนื้อหาหลัก 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 1 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 2 

รูปแบบท่ีจะนําขึน้เว็บไซต 

ขาว/ประกาศ ขาวประชาสัมพันธ - ขอความอักษร รูปภาพ 

ขาวรับสมัครงาน - ขอความอักษร รูปภาพ 

จุลสารดอกฝาย - เอกสาร PDF 

ขาวงานประชุมวิชาการ - ขอความอักษร รูปภาพ 

เก่ียวกับเรา ประวัติความเปนมา - ขอความอักษร รูปภาพ 

ปรัชญา วิสัยทัศน - ขอความอักษร รูปภาพ 

ทําเนียบคณบด ี - ขอความอักษร รูปภาพ 

โครงสรางผูบรหิาร - รูปภาพ 

 - ขอความอักษร รูปภาพ 

หลักสตูร ปริญญาตรี 4 ป  

 

1. บริหารธุรกิจบัณฑติ 

2. นิเทศศาสตรบัณฑิต 

3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

แบงตามสาขาวิชา 

ขอความอักษร 

เอกสาร PDF 

ปริญญาตรเีทียบโอน 

  

1.บริหารธุรกิจบัณฑิต แบงตามสาขาวิชา 

ขอความอักษร 

เอกสาร PDF 

ปริญญาโท 

  

1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ แบงตามสาขาวิชา 

ขอความอักษร/เอกสาร PDF 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางโครงสรางเว็บไซต (ตอ) 

 

หมวดหมู 

เนื้อหาหลัก 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 1 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 2 

รูปแบบท่ีจะนําขึน้เว็บไซต 

งานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการจดัการ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

งานวิจัย 

 

- โครงราง 

- บทคัดยอไทย/ อังกฤษ 

- บทความ 

- สื่อเผยแพร 

- รายงานฉบับสมบูรณ 

- แบบรายงานการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนฯ 

งานวิชาการ (ตอ)  มคอ. หลักสตูร (มคอ.1/มคอ.2)  

- มคอ.กอนการสอน (มคอ.3) 

- มคอ.หลังการสอน (มคอ.5) 

- มคอ.กอนฝกประสบการณฯ 

(มคอ.4) 

- มคอ.หลังฝกประสบการณฯ 

(มคอ.6) 

- ประมวลการสอนตลอด

หลักสตูร (มคอ.7) 

งานวิชาการ  (ตอ)  เอกสารการสอน 

 

- หนังสือ / ตํารา 

- เอกสารการสอน / เอกสาร

ประกอบการสอน 

- สื่อการสอน 

- วิเคราะหศักยภาพผูเรียน 

(Child Center) 

- แนวการสอน (Course 

Outline) 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางโครงสรางเว็บไซต (ตอ) 

หมวดหมู 

เนื้อหาหลัก 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 1 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 2 

รูปแบบท่ีจะนําขึน้เว็บไซต 

งานวิชาการ (ตอ)  เอกสารกิจกรรมการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมการสอนท่ีนํา

งานวิจัยมาบูรณาการในงาน

สอน (หลักฐานเอกสาร มคอ.3 

/ มคอ.5 / แบบรายงานการ

นําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ในการเรียนการสอน  

- กิจกรรมการสอนท่ีนํา

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีไปบริการ

วิชาการ (หลักฐานเอกสาร 

มคอ.3 / มคอ.5) 

- กิจกรรมการสอนท่ีนําเน้ือหา

การสอนไปบูรณาการในงาน

บริการวิชาการ (หลักฐาน

เอกสาร มคอ.3 /มคอ.5) 

- กิจกรรมการสอนท่ีนําผลการ

บริการวิชาการมาปรับปรุงการ

เรียนการสอน (หลักฐาน

เอกสาร มคอ. 5 /แบบรายงาน

การนําผลการบริการวิชาการ

มาปรับปรุงการเรยีนการสอน  

- กิจกรรมการสอนท่ีเชิญ

วิทยากรมาบรรยายรวม

(หลักฐานเอกสาร มคอ.5 / 

หนังสือเชิญ) 

- แบบรายงานการนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการสอนของ

อาจารยมาปรับปรุงการเรยีน

การสอนในครั้งตอไป  
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ตารางท่ี 3.1 ตารางโครงสรางเว็บไซต (ตอ) 

 

หมวดหมู 

เนื้อหาหลัก 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 1 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 2 

รูปแบบท่ีจะนําขึน้เว็บไซต 

งานวิชาการ (ตอ)  โครงการ/บริการวิชาการ - โครงการบริการวิชาการ 

(หลักฐานเอกสาร โครงการท่ี

เสนอ / เลมรายงานโครงการ / 

แบบประเมินผลกระทบ 

(Impact) ท่ีนําไปใชประโยชน

หลังการใหบริการวิชาการ... 

- โครงการพระราชดําร ิ

(หลักฐานเอกสาร โครงการท่ี

เสนอ / เลมรายงานโครงการ) 

- โครงการศิลปวัฒนธรรม/

จริยธรรม/กิจกรรมทางศาสนา 

(หลักฐานเอกสาร โครงการท่ี

เสนอ / เลมรายงานโครงการ) 

- โครงการศึกษาดูงาน/อบรม

สัมมนา/กีฬาสัมพันธ/ออก

คาย/อ่ืน ๆ (หลักฐานเอกสาร 

โครงการท่ีเสนอ / เลมรายงาน

โครงการ) 

- โครงการประเมินความสําเร็จ

ตามแผนพัฒนาโครงการ

ท้ังหมดในรอบปงบประมาณ  
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ตารางท่ี 3.1 ตารางโครงสรางเว็บไซต (ตอ) 

 

หมวดหมู 

เนื้อหาหลัก 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 1 

หมวดหมู 

เนื้อหายอยท่ี 2 

รูปแบบท่ีจะนําขึน้เว็บไซต 

คณาจารยและ

บุคลากร 

แยกตามสาขาวิชา - ขอความอักษร รูปภาพ 

ภาพกิจกรรม แยกตามกิจกรรม  รูปภาพ 

มุมศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

- - ขอความอักษร  

เอกสาร PDF 

มุมศิษยเกา - - ขอความอักษร  

เอกสาร PDF 

มุมสนทนา - - เว็บบอรด 

มุมดาวนโหลด

เอกสาร 

- - (ฟอรมเอกสารมคอ./ 

โครงการ)  

ขอเสนอแนะ/ซักถาม - - ขอความอักษร  

 

 3.4.3 การพัฒนาเว็บไซต 

 ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บศูนยกลางขอมูลสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ ตามรูปแบบการ

ออกแบบโครงสราง โดยใชเครื่องมือ CMS Joomla  ในการพัฒนาตอยอด โดยใชฐานขอมูล MySQL 

มีการติดตั้งโมดูลและคอมโพเนนทเสริมเพ่ือใชในการบริหารจัดการเว็บไซต ดังนี้ 

 1. Attachment component 

 2. Phocadownload component 

 3. PhocaGallery component 

 4. ImageShow plugin 

 5. Kunena Webboard component 

 6. Sitemap component 

 7. akeeba backup component 

 8. JEvent calendar component 

 9. ACE Poll component 

 10. JSN ImageShow component 

 11. Rapid contact component 

 12 Vinaora Visitors Counter Component 
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 การพัฒนาไดมีการใสขอมูลเนื้อหาและไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของในทุกโครงสรางของเว็บไซต 

ทําใหการดําเนินการตองใชเวลา เนื่องจากตองอาศัยขอมูลของคณะวิทยาการจัดการ 

 

 3.4.4 ทดสอบการใชงานในแตละโมดูล 

 หลังจากท่ีมีการพัฒนาเว็บไซต ไดมีการทดสอบการใชงาน โดยไดนําเว็บไซตอัพโหลดไป

ยังเว็บเซิรฟเวอรจริงของคณะวิทยาการจัดการ ท่ีตั้งอยู ท่ีศูนยภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนระยะเวลา 1 เดือน และทดสอบการเขาใชงานทุกวัน โดยวิธีเรียกผานใช

ผานเครือขายอินเทอรเนตจากภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 3.4.5. อบรมการใชงานเว็บไซต 

 จัดอบรมการแกไขเนื้อหาและการพัฒนาเนื้อหาบนหนาเว็บไซต สําหรับตัวแทนอาจารย 

ตัวแทนบุคลากร และผูท่ีเก่ียวของในการอัพเดตเนื้อหาบนเว็บไซต ของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยแบงการอบรมออกเปน 2 ครั้ง ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการอบรมจะนําไป

ปรับปรุงการใชงานของเว็บไซต
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3.5 การประเมินผลเว็บไซต 

 แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 1. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ  

 2. วิเคราะหขอมูลคุณภาพเว็บไซตดานเนื้อหาและการออกแบบ สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 

 3.5.1 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ สําหรับวิเคราะหความพึงพอใจ 

 การกําหนดคะแนนของระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซ่ึงจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 

แบงเปน 5 ระดับ คือ 

    มากท่ีสุด  มีคาคะแนนเทากับ 5 

    มาก   มีคาคะแนนเทากับ 4 

    ปานกลาง  มีคาคะแนนเทากับ 3 

    นอย   มีคาคะแนนเทากับ 2 

    นอยท่ีสุด  มีคาคะแนนเทากับ 1 

 

 การแปลความหมายของระดับคาคะแนนเฉลี่ยท่ีคํานวณนั้นจะใชหลักการทางสถิติหา

คาเฉลี่ยมีเกณฑดังนี้ 

มากท่ีสุด  มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 4.50 – 5.0 

มาก มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 3.50 – 4.49 

ปานกลาง      มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 2.50 – 3.49 

นอย            มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 1.50 - 2.49 

           นอยท่ีสุด     มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 1.00 – 1.49 

 3.5.2 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ สําหรับวิเคราะหคุณภาพเว็บไซตสําหรับ

ผูเช่ียวชาญ 

  

  หาคาเฉลี่ยเลขคณิต จากสูตร  

X   =   ∑x  

           n 

  เม่ือ X         แทนคาเฉลี่ย 
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   ΣX      แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุม 

                                  n         แทนจาํนวนของคะแนนในกลุม 

  

 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนการวัดการกระจายท่ีนิยมใชกัน

มากเขียนแทนดวย  S.D.  หรือ S จากสูตร 

        

 S.D.   =  Σ(X -X)2 

           n – 1 

 เม่ือ    S.D.  แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           X แทน   คาคะแนน 

           n     แทน   จํานวนคะแนนในแตละกลุม 

          Σ     แทน   ผลรวม 

 

3.6 การวิเคราะหและสรุปผลการพัฒนาเว็บไซต 

 นําผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผล ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากผูใช 

นํามาวิเคราะหและสรุปผลเปนขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงจะแบงออกเปน  

1. ผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต 

ประกอบดวย ความพึงพอใจดานเนื้อหาในเว็บไซต ดานกราฟกและการออกแบบ

เว็บไซต เทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซต ดานประโยชนและการนําไปใชเว็บไซต 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตจากผูเชี่ยวชาญ 

2.  ผลการสรางเว็บไซต (ตัวอยางหนาเว็บไซต)   

  



 
 

บทที่ 4 

ผลของการวิจัย 

 

 การพัฒนาเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรูคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป Joomla ไดมีการพัฒนาโดยแยกเนื้อหาในสวนของเมนูหลักสรุปไดดังนี้ 

 1. หนาหลัก 

 2. ขาว/ประกาศ  

 3. เก่ียวกับเรา 

 4. หลักสูตร 

 5. งานวิชาการ 

 6. คณาจารยและบุคลากร 

 7. กิจกรรมนักศึกษา 

 8. กระดานสนทนา 

 9. ขอเสนอแนะ 

 และเนื้อหาสวนของเมนูรอง ดังนี้ 

 1. อาจารย 

 2. นักศึกษา 

 3. บุคลากร 

 4. ผูปกครอง 

 5. ศิษยเกา 

 6. ทุนการศึกษา  

 9. ปฏิทินกิจกรรม 

 10. ดาวนโหลดเอกสาร 

 โดยการวิจัยครั้งนี้ไดนําผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผล ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และ

ขอเสนอแนะจากผูใช นํามาวิเคราะหและสรุปผลเปนขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงจะแบง

ออกเปน สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตของกลุมตัวอยาง 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญ แบงเปนดานการออกแบบ

และดานเนื้อหา 

สวนท่ี 2 ผลการสรางเว็บไซต (ตัวอยางหนาเว็บไซต)   
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง 

 

เพศ จํานวน  รอยละ 

ชาย 85 35.42 

หญิง 155 64.58 

รวม 240 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสํารวจ สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 155 คน คิด

เปนรอยละ 64.58 และเพศชาย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 35.42 

 

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามอายขุองกลุมตัวอยาง 

 

อายุ จํานวน  รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 45 18.75 

21 – 30 ป 55 26.19 

31 – 40 ป 95 39.58 

41 – 59 ป 45 18.75 

60 ปข้ึนไป - - 

รวม 240 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสํารวจ สวนมากมีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 95 คน 

คิดเปนรอยละ 39.58 รองลงมาอายุ 21 – 30 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 26.19 อายุ 41 – 59 

ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.75 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 45 คน เปนรอยละ 18.75 และ

อายุ 60 ปข้ึนไป ไมมี ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามอาชีพ ของกลุมตัวอยาง 

 

อายุ จํานวน  รอยละ 

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 50 20.83 

นักเรียน/นักศึกษา 157 65.42 

เจาของกิจการ/ผูประกอบการ 10 4.76 

รับจาง 15 7.14 

อ่ืนๆ 8 3.81 

รวม 240 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสํารวจ สวนมากเปนนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 157 

คน คิดเปนรอยละ 65.42 ขาราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 20.83 เจาของ

กิจการ/ผูประกอบการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.76 อาชีพรับจาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอย

ละ 7.14 และอ่ืนๆจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.81 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 ความพึงพอใจของเว็บไซตในสวนของเนื้อหา ของกลุมตัวอยาง 

 

หัวขอ 𝐱𝐱 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ  4.67 0.58 ดีมาก 

2. การประชาสัมพันธขาวสาร ภาพ ในเว็บไซตมีความเหมาะสม นาสนใจ  5.00 0.58 ดีมาก 

3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ  4.55 0.77 ดีมาก 

4. การจัดลําดับเนื้อหาเปนข้ันตอน มีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจ  4.80 0.41 ดีมาก 

5. มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหาและทําความเขาใจ  4.67 0.41 ดีมาก 

6. ขอความในเว็บไซตถูกตองตามหลักภาษา และไวยากรณ  4.01 0.58 ด ี

7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน  5.00 0.77 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.67 0.48 ด ี

 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตในสวนของเนื้อหา จากกลุมตัวอยาง

จํานวน 240 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจภาพรวม อยูในระดับดีมากมีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.67 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.48 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย ขอมูลมีความชัดเจน ถูกตอง 
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นาเชื่อถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยูใน

เกณฑดีมาก ขอมูลการประชาสัมพันธขาวสาร ภาพ ในเว็บไซตมีความเหมาะสม นาสนใจ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความ

ตองการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยูในเกณฑดีมาก การจัดลําดับเนื้อหา

เปนข้ันตอน มีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูใน

เกณฑดีมาก มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการ คนหาและทําความเขาใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ขอความในเว็บไซตถูกตองตามหลักภาษา และไวยากรณ

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดี เนื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน

คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77อยูในเกณฑดี ทุกหัวขอพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจของเว็บไซตในดานกราฟกและการออกแบบเว็บไซตของกลุมตัวอยาง 

 

หัวขอ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน  4.00 0.58 ด ี

2. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย นาสนใจ  4.00 0.58 ดี 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม  4.00 0.58 ดี 

4. สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน  4.47 0.41 ด ี

5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ

อานไดงาย  

4.58 0.41 ดีมาก 

6. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ  5.00 0.58 ดีมาก 

7. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได  5.00 0.77 ดีมาก 

8. ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต  4.80 0.58 ดีมาก 

9. ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน  4.80 0.41 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.51 0.44 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลการสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตในในดานกราฟกและการออกแบบ

เว็บไซต จากกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจภาพรวม อยูในระดับดีมากมี

คาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.44 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย การ

จัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน  หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย 

นาสนใจ  สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.58 อยูในเกณฑดี สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดี  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ

อานไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก มีความเร็วในการ

แสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑ

ดีมาก ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู

ในเกณฑดีมาก ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ   
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ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซตของกลุมตัวอยาง 

 

หัวขอ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง 

(Navigation)  

4.67 0.58 ดีมาก 

2. การใชงานกระดานสนทนา (Web board) 4.55 0.66 ดีมาก 

3. การใชงานขอเสนอแนะ (Suggestion) 4.80 0.41 ดีมาก 

4. การใชงานในสวนของแบบสํารวจ(Poll) 4.67 0.41 ดีมาก 

5. การใชงานในสวนของปฏิทิน (Calendar) 4.55 0.66 ดีมาก 

6. การเขาถึงขอมูล 4.01 0.58 ดี 

เฉล่ียรวม 4.54 0.41 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 4.6 ผลการสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตในดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธ

กับผูใชในเว็บไซต จากกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจภาพรวม อยูในระดับดี

มากมีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย

ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Navigation) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก การใชงานกระดานสนทนา (Web board) มีคาเฉลี่ย 4.55 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในเกณฑดีมาก การใชงานขอเสนอแนะ (Suggestion) มีคาเฉลี่ย 4.80 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก การใชงานในสวนของแบบสํารวจ(Poll) มีคาเฉลี่ย 4.67 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก การใชงานในสวนของปฏิทิน มีคาเฉลี่ย 4.67 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก และการเขาถึงขอมูลมีคาเฉลี่ย 4.01 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.58 อยูในเกณฑดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 
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ตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใชเว็บไซตของกลุมตัวอยาง 

 

หัวขอ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงานและสามารถนําไปประยุกตใช

ได  

4.00 0.66 ด ี

2. เปนสื่อในการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ และงานวิจัย  5.00 0.41 ดมีาก 

3. สามารถเปนแหลงความรูได  4.80 0.66 ดีมาก 

4. เปนแหลงขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน  4.67 0.41 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.61 0.41 ดมีาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 ผลการสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตในดานประโยชนและการนําไปใช

เว็บไซตจากกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจภาพรวม อยูในระดับดีมากมี

คาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวยเนื้อหา

มีประโยชนตอผูใชงานและสามารถนําไปประยุกตใชได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.66 อยูในเกณฑดี เปนสื่อในการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ และงานวิจัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก สามารถเปนแหลงความรูได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในเกณฑดีมาก เปนแหลงขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว

ทุกหัวขอ 

 

ตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจของเว็บไซตภาพรวมของกลุมตัวอยาง 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตจากกลุมตัวอยาง 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของเว็บไซตในสวนของเนื้อหา 4.67 0.48 ด ี

2. ความพึงพอใจของเว็บไซตในดานกราฟกและการออกแบบเว็บไซต 4.51 0.44 ดีมาก 

3. ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซต 4.54 0.41 ดีมาก 

4. ความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใชเว็บไซต 4.61 0.41 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.58 0.41 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตจากกลุมตัวอยาง จํานวน 240 

คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจ อยูในระดับดีมากมีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวยเนื้อหาความพึงพอใจของเว็บไซตในสวนของเนื้อหามี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑดี ความพึงพอใจของเว็บไซตในดาน

กราฟกและการออกแบบเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยูในเกณฑดีมาก 

ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก เปนความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใชเว็บไซตมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตของผูเช่ียวชาญ 

 แบงออกเปน 2 สวนไดแก ผลการประเมินคุณภาพดานการออกแบบ และผลการประเมิน

คุณภาพดานเนื้อหา ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9 คุณภาพของเว็บไซตดานการออกแบบสวนของภาพ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
 

การออกแบบสวนของภาพ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของกราฟกและภาพเคลื่อนไหวท่ีใช

ประกอบ 

4.00 1.00 ด ี

2. ลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบ 3.67 1.51 ด ี

3. สีพ้ืนหลังของเว็บ 4.33 1.51 ด ี

4. ขนาดความสมดุลกับภาพและหนาจอ 4.33 1.51 ดี 

5. ระยะเวลาในการปรากฎภาพ 4.33 0.58 ด ี

เฉล่ียรวม 4.13 0.69 ด ี

 จากตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินดานการออกแบบสวนของภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 อยูในเกณฑดี ซ่ึงประกอบดวย ความเหมาะสมของกราฟกและ

ภาพเคลื่อนไหวท่ีใชประกอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 อยูในเกณฑดี 

และลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.51 อยูในเกณฑดี สีพ้ืนหลังของเว็บ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.51 อยูในเกณฑดี ขนาดความสมดุลกับภาพและหนาจอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.51 อยูในเกณฑดี และระยะเวลาในการปรากฎภาพคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 อยูในเกณฑดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 
 

ตารางท่ี 4.10 คุณภาพของเว็บไซตดานการออกแบบสวนของตัวอักษร จากการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ 

การออกแบบสวนของตัวอักษร 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 4.00 1.51 ดี 

3. การใชสีตัวอักษร 5.00 0.58 ดมีาก 

4. ความหนาแนนของขอความในแตละหนา 4.67 0.58 ดีมาก 

5. ความชัดเจนของหัวขอหรือสวนท่ีเนนขอความสําคัญ 4.00 0.58 ด ี

เฉล่ียรวม 4.47 0.53 ด ี
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  จากตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินดานการออกแบบสวนของตัวอักษร มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.47คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 อยูในเกณฑดี ซ่ึงประกอบดวย รูปแบบของตัวอักษรท่ี

ใชในการนําเสนอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในเกณฑดีมาก และ

ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 อยูใน

เกณฑดี การใชสีตัวอักษรมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในเกณฑดีมาก 

ความหนาแนนของขอความในแตละหนามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยู

ในเกณฑดีมาก และความชัดเจนของหัวขอหรือสวนท่ีเนนขอความสําคัญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในเกณฑดีซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 

 

ตารางท่ี 4.11 คุณภาพของเว็บไซตดานการออกแบบสวนของการเชื่อมโยงและโปรแกรม จากก

ประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

 

การออกแบบสวนของการเช่ือมโยงและโปรแกรม 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง(Hyper link) 4.67 1.15 ดีมาก 

2. ความสมบูรณของการเชื่อมโยงภาพและตัวอักษร 4.33 0.58 ด ี

3. การออกแบบการเชื่อมโยงมีความนาสนใจชวนติดตาม 4.33 1.15 ด ี

4. ปฏิสัมพันธท่ีมีตอผูใชงาน 4.33 1.15 ดี 

5. การเขาถึงขอมูล 4.33 1.15 ด ี

เฉล่ียรวม 4.40 0.80 ด ี

 

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการประเมินดานการออกแบบสวนการเชื่อมโยงและโปรแกรม มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 อยูในเกณฑดี ซ่ึงประกอบดวย ความ

เหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง(Hyper link) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ความสมบูรณของการเชื่อมโยงภาพและตัวอักษรมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในเกณฑดี การออกแบบใหมีความนาสนใจชวนติดตาม 

4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 อยูในเกณฑดี ปฏิสัมพันธท่ีมีตอผูใชงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.15 อยูในเกณฑดี และการเขาถึงขอมูลมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.15 อยูในเกณฑดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 
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ตารางท่ี 4.12 คุณภาพของเว็บไซตดานการออกแบบสวนเนื้อหา จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

 

การออกแบบสวนเนื้อหา 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพประกอบ 4.67 1.00 ดีมาก 

2. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา 4.67 1.15 ดีมาก 

3. ปริมาณของเนื้อหาในแตละหนา 4.33 1.15 ดี 

4. การจัดการเนื้อหาสอดคลองกับประเภทหัวขอ 4.67 0.58 ดมีาก 

เฉล่ียรวม 4.47 0.72 ด ี

  

จากตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินดานการออกแบบสวนเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 อยูในเกณฑดี ซ่ึงประกอบดวย ความเหมาะสมของเนื้อหากับ

ภาพประกอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 อยูในเกณฑดีมาก ความ

นาสนใจในการนําเสนอเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.15 อยูในเกณฑดี

มาก ปริมาณของเนื้อหาในแตละหนามีคาเฉ่ียเทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.15 อยูใน

เกณฑดี การจัดการเนื้อหาสอดคลองกับประเภทหัวขอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 

 

ตารางท่ี 4.13 คุณภาพของเว็บไซตดานการออกแบบภาพรวม จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

 

ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบจากผูเช่ียวชาญ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การออกแบบสวนของภาพ 4.13 0.69 ดี 

2. การออกแบบสวนของตัวอักษร 4.47 0.53 ด ี

3. การออกแบบสวนของการเชื่อมโยงและโปรแกรม 4.40 0.80 ด ี

4. การออกแบบสวนเนื้อหา 4.47 0.72 ด ี

ผลการประเมิน 4.37 0.69 ดี 

 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญ

พบวาการออกแบบภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

0.69 ประกอบดวย การออกแบบสวนของภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู

ในเกณฑดี การออกแบบสวนของการเชื่อมโยงและโปรแกรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.80 อยูในเกณฑดี และการออกแบบสวนเนื้อหามีคาเฉลี่ย 4.47 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.72 อยูในเกณฑดี ทุกหัวขอเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

ตารางท่ี 4.14  คุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนของการนําเสนอตรงตามวัตถุประสงคเพ่ือ

ประชาสัมพันธและเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู จากการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ 

 

ดานเนื้อหาสวนของการนําเสนอตรงตามวัตถุประสงค 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การนําเสนอเนื้อหาเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี 4.70 0.69 ดีมาก 

2. การนําเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 4.91 0.53 ดมีาก 

3. การนําเสนอเนื้อหาขอมูลงานวิชาการสงเสริมงานประกันคุณภาพ 4.66 0.72 ดมีาก 

4. การนําเสนอเนื้อหาขอมูลใหบุคลากร (อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี) 4.50 0.58 ดีมาก 

5. การนําเสนอเนื้อหาขอมูลใหบุคคลท่ัวไป 4.50 0.58 ดีมาก 

6. การจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหานาสนใจเปนศูนยกลางขอมูล 4.70 0.58 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.69 0.62 ดีมาก 

 

 ตารางท่ี 4.14 ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเรื่องดานคุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวน

ของการนําเสนอตรงตามวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธและเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู

มีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.69 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย การ

นําเสนอเนื้อหาเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยูใน

เกณฑดีมาก การนําเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.53 อยูในเกณฑดีมาก การนําเสนอเนื้อหาขอมูลงานวิชาการสงเสริมงานประกันคุณภาพมี

คาเฉลี่ย 4.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยูในเกณฑดีมาก การนําเสนอเนื้อหาขอมูลใหบุคลากร 

(อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก 

การนําเสนอเนื้อหาขอมูลใหบุคคลท่ัวไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูใน

เกณฑดีมาก และการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหานาสนใจเปนเว็บไซตศูนยกลางขอมูล มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 
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ตารางท่ี 4.15 คุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนของการนําเสนอเนื้อหาภาพ จากการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ 

 

ดานเนื้อหาสวนของการนําเสนอเนื้อหาภาพ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา  4.90 0.66 ดีมาก 

2. ภาพประกอบสื่อความหมายชัดเจน 4.80 0.58 ดีมาก 

3. การจัดวางภาพในแตละหนามีความเหมาะสม 4.33 0.72 ด ี

4. ขนาดของภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.80 0.58 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.71 0.64 ดีมาก 

 

 ตารางท่ี 4.15 ผลสรุปผูเชีย่วชาญคุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนของการนําเสนอ

เนื้อหาภาพ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

0.64 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในเกณฑดีมาก การนําเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยูในเกณฑดีมาก ภาพประกอบสื่อความหมายชัดเจนมี

คาเฉลี่ย 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก การจัดวางภาพในแตละหนามีความ

เหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยูในเกณฑดี และขนาดของ

ภาพประกอบมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก 

ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 
 

ตารางท่ี 4.16 คุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนของความสมบูรณและถูกตอง จากการประเมิน

ของผูเชี่ยวชาญ 

 

ดานเนื้อหาสวนของความสมบูรณและถูกตอง 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา เชนเทคนิคการนําเสนอ 4.90 0.66 ดีมาก 

2. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา 4.80 0.58 ดีมาก 

3. การนําเสนอตรงตามวัตถุประสงค 4.33 0.72 ดี 

4. ความถูกตองของเนื้อหา 4.80 0.58 ดีมาก 

5. ความครบถวนของเนื้อหา 4.44 0.58 ด ี

เฉล่ียรวม 4.65 0.62 ดีมาก 
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 ตารางท่ี 4.16 ผลสรุปผูเชี่ยวชาญคุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนของความสมบูรณ

และถูกตอง จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

0.62 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา เชนเทคนิคการนําเสนอมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในเกณฑดีมาก ปริมาณเนื้อหาในแตละหนามี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ลําดับการนําเสนอเนื้อหามีความ

ถูกตองมีคาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยูในเกณฑดี ความถูกตองของเนื้อหามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก และความครบถวนของเนื้อหามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 

 

ตารางท่ี 4.17 คุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนดานเนื้อหาสวนของเทคนิคและโปรแกรมเสริม

จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

 

ดานเนื้อหาสวนของเทคนิคและโปรแกรมเสริม 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ใชเทคนิคการนําเสนอขอมูล เชน โปรแกรมสไลดโชว 4.33 0.72 ด ี

2. ใชเทคนิคสรางชองทางการโตตอบระหวางกลุม  4.80 0.58 ดีมาก 

3. ใชเทคนิคในการสรางแบบสํารวจ 4.44 0.58 ดี 

เฉล่ียรวม 4.52 0.62 ดีมาก 

 

 ตารางท่ี 4.17 ผลสรุปผูเชี่ยวชาญคุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาสวนของเทคนิคและ

โปรแกรมเสริมจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ย (x  ) เทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 0.62 อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวย ใชเทคนิคการนําเสนอขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยูในเกณฑดี ใชเทคนิคสรางชองทางการโตตอบระหวางกลุมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดีมาก ใชเทคนิคในการสรางแบบสํารวจ 4.44 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูในเกณฑดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 
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ตารางท่ี 4.18 คุณภาพของเว็บไซตดานเนื้อหาภาพรวม จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

 

ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ 𝒙𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การนําเสนอตรงตามวัตถุประสงค 4.69 0.62 ดีมาก 

2. การนําเสนอเนื้อหาภาพ 4.71 0.64 ดีมาก 

3. ความสมบูรณและถูกตองของเนื้อหา 4.65 0.62 ดีมาก 

4. เทคนิคและโปรแกรมเสริม 

4.52

 

0.62

 

ดีมาก 

0.62 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.64 0.62 ด ี

 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ พบวา

ภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย ( x  ) เทากับ 4.64 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.62 

ประกอบดวยการการนําเสนอตรงตามวัตถุประสงคมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 

อยูในเกณฑดีมาก การนําเสนอเนื้อหาภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูใน

เกณฑดีมาก และความสมบูรณและถูกตองของเนื้อหามีคาเฉลี่ย 4.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยู

ในเกณฑดีมาก ทุกหัวขอเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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4.2  ตัวอยางหนาจอเว็บไซต (ตัวอยางหนาเว็บไซต)   

 URL เว็บไซต(ปจจุบัน): http://fon.man.lru.ac.th/myweb/ 

 ตั้งอยูท่ี Web server คณะวิทยาการจัดการ อาคารศูนยคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ตัวอยางหนาจอโฮมเพจ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ตัวอยางหนาจอประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางหนาจอรวมเอกสารแนวการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ตัวอยางหนาจอรวมเอกสารแบบวิเคราะหศักยภาพผูเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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ภาพท่ี 4.5 ตัวอยางหนาจอคณาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ตัวอยางหนาจอกิจกรรมนักศึกษา  
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ภาพท่ี 4.7 ตัวอยางหนาจอปฏิทินกิจกรรม 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 ตัวอยางหนาจอกระดานสนทนา 
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ภาพท่ี 4.9 ตัวอยางหนาจอขอเสนอแนะ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ตัวอยางหนาจอโพล (Poll) สํารวจ 

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดทําข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

ในการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และคลังขอมูลสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการท่ีอุดมไป

ดวยความรูและขอมูลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย พัฒนาตามวัตถุประสงคสองขอคือ เพ่ือออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู และเปนไปตาม

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย  และเพ่ือศึกษาความ 

พึงพอใจของการใชงานเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ในการคนควาองคความรู ขอมูลสารสนเทศ 

และการติดตอสื่อสาร ขอสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ 1. เพ่ือออกแบบและปรับปรุง

เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองค

ความรู ไดสรุปขอมูลการพัฒนาเว็บไซตดังนี้ 

 

โดเมนเนม (Domain Name)  : www.fon.manage.lru.ac.th 

ช่ือเว็บไซต (Website Name) : เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ 

เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา      : 

(Tools)                                    

Joomla Content Management System Version 

1.7 และ Gantry Framework 

ฐานขอมูล (Database)         : MySQL 

เนื้อหาบนเว็บไซตมีดังนี้ หนาหลัก ขาว/ประกาศ เก่ียวกับเรา หลักสูตร งานวิชาการ 

คณาจารยและบุคลากร กิจกรรมนักศึกษา กระดานสนทนา ขอเสนอแนะ และเนื้อหาสวนของเมนูรอง 

ดังนี้ อาจารย นักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง ศิษยเกา ทุนการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ดาวนโหลด

เอกสาร นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบเสริมการทํางานใหเว็บไซต ไดแก กระดานสนทนา เว็บบอรด 

บล็อกขาวสาร ปฏิทินขาวสาร มัลติมีเดีย อัลบั้มภาพ ขอมูลติดตอ สถิติการเขาชม เปนตน 

การออกแบบและพัฒนาไดออกแบบตามมาตรฐานการทําเว็บไซต โดยเนนเนื้อหา 

ขอมูลเก่ียวกับหลักการพัฒนาเว็บไซต ซ่ึงไดมาจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ และ

บุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ และขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซต จะไดมาจากเอกสารคณะวิทยาการ

จัดการ เว็บไซตเดิมของคณะวิทยาการจัดการ และขอมูลจากเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของ อีกท้ัง
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รองรับการปรับแกไขเนื้อหาเองไดจากเจาหนาท่ีหรือบุคลากรอ่ืน ซ่ึงเว็บไซตนี้จะถูกสงมอบใหกับคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

และวัตถุประสงคขอ 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการใชงานเว็บไซตคณะ

วิทยาการจัดการ ในการคนควาองคความรู ขอมูลสารสนเทศ กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูล

วิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีใชงานคอมพิวเตอรและเขาใช

งานเว็บไซตได จํานวน 240 คน โดยจะมาประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต และผูเชี่ยวชาญท่ีจะมา

ประเมินคุณภาพของเว็บไซต   

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของเว็บไซตแบงเปนประเด็นดังนี้  ดานเนื้อหา ดานกราฟกและออกแบบ ดานเทคนิคและการ

ปฏิสัมพันธกับผูใช และดานประโยชนและการนําไปใช 2) แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ แบง

ออกเปนการประเมินคุณภาพดานการออกแบบ และการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา การกําหนด

คะแนนของระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซ่ึงจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว แบงเปน 5 ระดับ ซ่ึงผล

การวิเคราะหและสรุปผลการพัฒนาเว็บไซต จะแบงออกเปน 2 สวนไดแก ผลการประเมินความพึง

พอใจของเว็บไซตจากกลุมตัวอยาง และผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต  

 ขอมูลท่ัวไป 

 สรุปไดวาผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 240 คน สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 155 คน 

คิดเปนรอยละ 64.58 และเพศชาย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 35.42 สวนมากมีอายุ 31 – 40 ป 

จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 39.58 รองลงมาอายุ 21 – 30 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 

26.19 อายุ 41 – 59 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.75 อายุต่ํากวา 20 ป จาํนวน 45 คน เปน

รอยละ 18.75 และอายุ 60 ปข้ึนไป ไมมี ตามลําดับ และเปนนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 157 คน คิด

เปนรอยละ 65.42 ขาราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 20.83 เจาของกิจการ/

ผูประกอบการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.76 อาชีพรับจาง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.14 

และอ่ืนๆจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.81 ตามลําดับ 

 ขอมูลความพึงพอใจของเว็บไซต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตจากกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คน พบวา

ผูใชมีความพึงพอใจ อยูในระดับดีมากมีคาเฉลี่ย (  ) เทากับ 4.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.41 

อยูในเกณฑดีมาก ประกอบดวยเนื้อหาความพึงพอใจของเว็บไซตในสวนของเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑดี ความพึงพอใจของเว็บไซตในดานกราฟกและการ
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ออกแบบเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยูในเกณฑดีมาก ความพึงพอใจ

ดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 

อยูในเกณฑดีมาก เปนความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใชเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกหัวขอ 

 สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต โดยผูเช่ียวชาญ  

 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบจากผูเช่ียวชาญ พบวาการ

ออกแบบภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย (  ) เทากับ 4.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.69 

ประกอบดวย การออกแบบสวนของภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยูใน

เกณฑดี การออกแบบสวนของการเชื่อมโยงและโปรแกรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.80 อยูในเกณฑดี และการออกแบบสวนเนื้อหามีคาเฉลี่ย 4.47 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.72 อยูในเกณฑดี ทุกหัวขอเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนั้น ผลการประเมินคุณภาพ

เว็บไซตดานเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย (  ) เทากับ 4.64 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.62 ประกอบดวยการการนําเสนอตรงตามวัตถุประสงคมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในเกณฑดีมาก การนําเสนอเนื้อหาภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในเกณฑดีมาก และความสมบูรณและถูกตองของเนื้อหามีคาเฉลี่ย 

4.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในเกณฑดีมาก ทุกหัวขอเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

อภิปรายผล  

ผลการการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ขอ 1. เพ่ือออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู ซ่ึง

พบวาเนื้อหาของเว็บไซต ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซต ไดแก ขอมูลประชาสัมพันธคณะ

วิทยาการจัดการ หลักสูตร ประวัติความเปนมา บุคลากร ขอมูลเอกสารวิชาการ มคอ. โครงการ 

เอกสารฟอรมดาวนโหลด ตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เปนตน ซ่ึงขอมูลเปนไปตาม

องคประกอบของงานประกันคุณภาพท่ีตองการใหมีเครื่องมือหรือกลไกในการรวบรวมขอมูล

สารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ และขอมูลวิชาการท่ีปจจุบันมีจํานวนมาก เชน เอกสาร มคอ.2-

7 เอกสารโครงการ และอ่ืนๆ ชวยลดปญหาการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ เว็บไซตนี้จึงเปนศูนย

รวมขอมูลสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ สอดคลองกับงานวิจัยของชัยมงคล  เทพวงษ (2547) 
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ท่ีกลาววา เว็บไซตควรมีเนื้อหาและขอมูลตรงตามท่ีผูใชตองการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษา

ของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2543) ท่ีพบวาผูใชตองการขอมูลในสวนของขาวสาร  

และผลการอภิปรายตามวัตถุประสงคขอ 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการใชงาน

เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ในการคนควาองคความรู ขอมูลสารสนเทศ 

เนื้อหาของเว็บไซต ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง สอดคลองกับการศึกษา

ของ Corry, Frick, และ Hansen (1997) ท่ีพบวาผูใชมีความพอใจท่ีสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ

ท่ีตองการจากเว็บไซตได 

ในสวนของกราฟกและการออกแบบเว็บไซตไดรับความพึงพอใจเปนอันดับสอง โดย

เว็บไซตนี้ไดออกแบบและพัฒนาโดยมีการควบคุมโทนสีใหดูเปนทางการ สุภาพ โทนขาวดําเทา และ

สบายตาสอดคลองกับแนวความคิดของ Marcelle Toor (2010) ท่ีเสนอแนะวา ควรเลือกใชแบบสีท่ี

สวยงามสบายตา และมีการจัดองคประกอบบนเว็บไซตในสวนของภาพและขอความตามหลักการ

ออกแบบ สอดคลองกับแนวความคิดของ Jakob Nielsen (2010) ท่ีเสนอแนะวา ควรวางจัดวาง

องคประกอบตางๆใหมีความสอดคลองสวยงามและงายตอการใชงาน และความสวยงามในการ

ออกแบบภาพเคลื่อนไหว หนาแรกของเว็บไซตไดจัดทาภาพเคลื่อนไหวเปนภาพสไลดโชวจํานวน 5 

ภาพเปนภาพท่ีตองการประชาสัมพันธ สอดคลองกับแนวความคิดของ Marcelle Toor (2010)  ท่ี

เสนอแนะวา ควรเลือกใชภาพเคลื่อนไหวอยางสมเหตุสมผล 

 ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซตเปนสวนท่ีไดรับความพึง

พอใจเปนอันดับสาม มีเมนูฟงกชั่นท่ีสามารถเขาใจไดงายใชงานสะดวก โดยแบงออกเปนเมนูหลักและ

เมนูรอง โดยเมนูหลักจะประกอบดวยเนื้อหาท่ีสําคัญและใชงานบอย มีการจัดวางไวในตําแหนงบนสุด

เพ่ือใหงายในการใชงาน สอดคลองกับแนวความคิดของ Lynch และ Horton (1999) ท่ีเสนอแนะวา 

เมนูควรใชงานไดงาย มีการจัดวางตาม Layout ท่ีออกแบบใหไมซับซอนสอดคลองกับแนวความคิด

ของ Lynch และ Horton (1999) ท่ีเสนอแนะวา ผูพัฒนาเว็บไซตควรออกแบบ โครงสรางสารสนเทศ

ลวงหนาและมีการออกแบบท่ีคํานึงถึงความคงท่ีและความเรียบงาย 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
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 1. เว็บไซตควรมีเนื้อหาท่ีมีความทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้นการปรับปรุงเนื้อหาอยาง

ตอเนื่องเปนสิ่งท่ีสําคัญ ควรตองหาผูรับผิดชอบเปนเจาหนาท่ี หรือนักศึกษาในการแกไขขอมูลบน

เว็บไซต 

 2. เว็บไซตควรมีเนื้อหาเปน 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 3. เว็บไซตควรมีสวนของอัลบั้มภาพกิจกรรมนักศึกษา หรือกิจกรรมคณะวิทยาการ

จัดการ เนื่องจากขอมูลภาพจะนาสนใจมากกวาตัวอักษร 

 4. ควรเพ่ิมเติมในสวนของโลโกของคณะวิทยาการจัดการ 

 5. ควรมีแผนหรือนโยบายในการกระตุนผูใชใหเขามาอัพโหลดขอมูลในสวนของเมนู

วิชาการ เพ่ือใหเว็บไซตมีขอมูลท่ีทันสมัย  

 6. ควรแตงตั้งผูดูแลขอมูลในแตละเมนู เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

 1. ควรจัดทําเว็บไซตสาขาวิชาภายในคณะวิทยาการจัดการ  

 2. ศึกษาการสรางบทเรียนออนไลนทางเว็บไซต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของ

นักศึกษาผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซตของกลุมตัวอยาง และ 

แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 

สําหรับกลุมตัวอยาง 

 

เว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คําช้ีแจง: กรุณาใสเครื่องหมาย () ในขอท่ีทานเห็นวาตรงกับความเปนจริง ท่ีทานสังเกตจาก

เว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมา โดยมีเกณฑดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ดีมาก 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ดี 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ไมมีความพึงพอใจ ควรปรับปรุง



72 

 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ    หญิง  ชาย 

 

2. ชวงอายุ   ต่ํากวา 20 ป 

    21 – 30 ป 

    31 – 40 ป 

    41 – 59 ป 

    60 ป ข้ึนไป 

 

3. อาชีพ   ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 

    นักเรียน/นักศึกษา 

    เจาของกิจการ/ผูประกอบการ 

    รับจาง 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ ………………………………………………………………………) 
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สวนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจตอเว็บไซต 

 

หัวขอ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหา      

1. มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ       

2. การประชาสัมพันธขาวสาร ภาพ ในเว็บไซตมีความเหมาะสม นาสนใจ       

3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ       

4. การจัดลําดับเนื้อหาเปนข้ันตอน มีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจ       

5. มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหาและทําความเขาใจ       

6. ขอความในเว็บไซตถูกตองตามหลักภาษา และไวยากรณ       

7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน       

ดานกราฟกและการออกแบบเว็บไซต      

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน       

2. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย นาสนใจ       

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม       

4. สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน       

5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงาย       

6. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ       

7. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได       

8. ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต       

9. ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน       

ดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชในเว็บไซต      

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Navigation)       

2. การใชงานกระดานสนทนา (Web board)      

3. การใชงานขอเสนอแนะ (Suggestion)      

4. การใชงานในสวนของแบบสํารวจ(Poll)      

5. การใชงานในสวนของปฏิทิน (Calendar)      

6. การเขาถึงขอมูล      

ดานประโยชนและการนําไปใช      
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หัวขอ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงานและสามารถนําไปประยุกตใชได       

2. เปนสื่อในการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ และงานวิจัย       

3. สามารถเปนแหลงความรูได       

4. เปนแหลงขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน       
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แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต 

สําหรับผูเช่ียวชาญ 

 

เว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คําช้ีแจง: กรุณาใสเครื่องหมาย () ในขอท่ีทานเห็นวาตรงกับความเปนจริง ท่ีทานสังเกตจาก

เว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมา โดยมีเกณฑดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ดีมาก 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ดี 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ไมมีความพึงพอใจ ควรปรับปรุง 

 

หมายเหตุ: แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอนไดแก 

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบ 

 ตอนท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตดานเนื้อหาเว็บไซต
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ตอนท่ี 1 ประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบ 

 

หัวขอ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การออกแบบสวนของภาพ      

1. ความเหมาะสมของกราฟกและภาพเคลื่อนไหวท่ีใชประกอบ      

2. ลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบ      

3. สีพ้ืนหลังของเว็บ      

4. ขนาดความสมดุลกับภาพและหนาจอ      

5. ระยะเวลาในการปรากฎภาพ      

การออกแบบสวนของตัวอักษร      

1. รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ      

2. ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ      

3. การใชสีตัวอักษร      

4. ความหนาแนนของขอความในแตละหนา      

5. ความชัดเจนของหัวขอหรือสวนท่ีเนนขอความสําคัญ      

การออกแบบสวนของการเช่ือมโยงและโปรแกรม      

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง(Hyper link)      

2. ความสมบูรณของการเชื่อมโยงภาพและตัวอักษร      

3. การออกแบบการเชื่อมโยงมีความนาสนใจชวนติดตาม      

4. ปฏิสัมพันธท่ีมีตอผูใชงาน      

5. การเขาถึงขอมูล      

การออกแบบสวนเนื้อหา      

1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพประกอบ      

2. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา      

3. ปริมาณของเนื้อหาในแตละหนา      

4. การจัดการเนื้อหาสอดคลองกับประเภทหัวขอ      
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ตอนท่ี 2 ประเมินคุณภาพเว็บไซตดานเนื้อหา 

 

หัวขอ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหาสวนของความสมบูรณและถูกตอง      

1. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา เชนเทคนิคการนําเสนอ      

2. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา      

3. การนําเสนอตรงตามวัตถุประสงค      

4. ความถูกตองของเนื้อหา      

5. ความครบถวนของเนื้อหา      

ดานเนื้อหาสวนของการนําเสนอเนื้อหาภาพ      

1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา       

2. ภาพประกอบสื่อความหมายชัดเจน      

3. การจัดวางภาพในแตละหนามีความเหมาะสม      

4. ขนาดของภาพประกอบมีความเหมาะสม      

ดานเนื้อหาสวนของความสมบูรณและถูกตอง       

1. ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา เชนเทคนิคการนําเสนอ      

2. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา      

3. การนําเสนอตรงตามวัตถุประสงค      

4. ความถูกตองของเนื้อหา      

5. ความครบถวนของเนื้อหา      

ดานเนื้อหาสวนของเทคนิคและโปรแกรมเสริม      

1. ใชเทคนิคการนําเสนอขอมูล เชน โปรแกรมสไลดโชว      

2. ใชเทคนิคสรางชองทางการโตตอบระหวางกลุม เชน กระดานสนทนา 

ขอเสนอแนะ 

     

3. ใชเทคนิคในการสรางแบบสํารวจ (Poll)      
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