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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหาความ
พึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฯ สุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้ง 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการท างานและ
ความพึงพอใจในการใช้งานแบ่งเป็น 3 ด้าน คือการหาประสิทธิภาพการท างานของระบบและความพึงพอใจด้านเนื้อหา, ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์การน าไปใช้ของระบบ วิเคราะห์โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ ด้านเนื้อหาของ
ผู้ใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) การวิเคราะห์คุณภาพด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.11) การวิเคราะห์คุณภาพด้านประโยชน์และการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) 
 
ค าส าคัญ: เว็บไซต์, การเรียนรู้, ภูมิปัญญา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
 This research had objective to develop of the website learning the local wisdom in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province and studied satisfaction of system user.  One hundred users were randomly selected to 
respond through a set of questionnaire on the effectiveness of the system as well as their satisfaction levels of 
using the website.  The questionnaire items featured three aspects:  effectiveness of the system and the 
satisfaction of the contents, the design and website templates, and the benefits and practicality of the system. 
The items were presented through five rating scales and frequency distribution was employed for data 
analysis. The method included means and standard deviation. The data analysis revealed that the majority of 
respondents were highly satisfied with the contents of the local wisdom website (mean of 4.44) , the design 
and templates gained 4.11, and the benefits and practicality obtained 3.74, respectively.  
 
Keywords: Website, Learning, local wisdom, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
 
บทน า 
 ภูมิปัญญาชาวบ้านเปรียบเสมือนองค์ความรู้ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชน
เป็นศักยภาพที่จะใช้แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชน
ที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งปวง (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2542) ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นคือ 
“ความเข้มแข็งทางปัญญา” เป็นกระบวนการสร้างปัญญาที่ส าคัญ ภูมิปัญญาเป็นความรูท้ี่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงมีการผ่านการ
ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ เป็นความรู้ที่อยู่ ในตัวตนมากกว่าอยู่ในหนังสือหรือต ารา (ทรงพล เจตนาวณิชย์ , 2548) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเดน่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก 
: UNESCO) มีมติ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534  มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีช่วงที่เห็นได้อย่าง
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เด่นชัดหลายช่วงด้วยกัน ได้แก่ ยุคระหว่างการก่อตั้งและผนวกดินแดนสุโขทัย (1893-1981), ยุคแห่งมหาสงคราม (1981-2171), 
ยุคแห่งตะวันตกนิยม (2171-2276) และยุคก่อนถึงกาลพินาศ (2276 ถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18) (thailandsworld, 2015) 
จึงท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นท่ีรวบรวมภูมิปัญญา แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
ได้รับอารยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มาจากชนชาติตะวันตก อีกท้ังด้วยความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีที่เจริญอย่าง
สูงสุด และส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย (ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2541) ท าให้ภูมิปัญญาอันดีที่บรรพบุรุษไดส้รา้งสรรค์เอาไว้แก่ลูกหลาน
ชาวไทยนั้นก าลังจะกลายค่อย ๆ สูญหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ตามอิทธิพลและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้รับมาจาก
ชนชาติตะวันตก (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540)  หัวใจส าคัญส าหรับการออกแบบเว็บไซต์นั้น ต้องเข้าใจการยืดหยุ่นของ องค์ประกอบ 
การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันมักมีปัญหาการแสดงผล การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์จึง มีความส าคัญอย่างมากในยุค
ปัจจุบัน (รุจิรา จูเจริญ, 2560) จึงท าให้เว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญซึ่งมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิดและสามารถติดต่อเช่ือมโยงตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนั้นเราจึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ และเสียงที่มีผู้น าเสนอไว้ได้โดยผ่านรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกัน (ชลิตา ไวรักษ์ , 
2551)  

 ดังนั้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท่ีบรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้
คงอยู่ตลอดไปกับสังคมไทย ทางผู้วิจัยจึงได้น าขีดความสามารถและความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ แขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดอยุธยา  ให้ทันต่อยุคสมัยและสถานการณ์  ณ ปัจจุบัน  
ให้เกิดเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ศูนย์การเรยีนรู้ภมูิปัญญาชาวบ้านจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปญัญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา : เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวบรวมข้อมูลและแสดงผล
ภาพรวมทั้งหมดของระบบผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทั่วๆไป , ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
ฯลฯ ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ าเภอ, ต าบล และภูมิปัญญาชาวบ้าน  

2. ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่และมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 16 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, อ าเภอท่าเรือ, อ าเภอนครหลวง,อ าเภอบางไทร, อ าเภอบางบาล, อ าเภอบางปะอิน, อ าเภอ
บางปะหัน, อ าเภอผักไห่, อ าเภอภาชี, อ าเภอลาดบัวหลวง, อ าเภอวังน้อย, อ าเภอเสนา, อ าเภอบางซ้าย, อ าเภออุทัย, อ าเภอ
มหาราช และ อ าเภอบ้านแพรก  

3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย : ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 16 อ าเภอ 
จ านวน 100 ชุด แบ่งได้ดังต่อไปนี้ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 ชุด , อ าเภอท่าเรือ จ านวน 6 ชุด, อ าเภอนครหลวง จ านวน 
6 ชุด,อ าเภอบางไทร จ านวน 6 ชุด, อ าเภอบางบาล จ านวน 7 ชุด, อ าเภอบางปะอินจ านวน 7 ชุด, อ าเภอบางปะหัน จ านวน 7 ชุด, 
อ าเภอผักไห่ จ านวน 6 ชุด, อ าเภอภาชี จ านวน 6 ชุด, อ าเภอลาดบัวหลวง จ านวน 6 ชุด, อ าเภอวังน้อย จ านวน 6 ชุด, อ าเภอเสนา 
จ านวน 6 ชุด, อ าเภอบางซ้าย จ านวน 6 ชุด, อ าเภออุทัย จ านวน 6 ชุด , อ าเภอมหาราช จ านวน 6 ชุด และ อ าเภอบ้านแพรก 
จ านวน 6 ชุด 

การออกแบบเว็บไซต์  
 การออกแบบเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเว็บไซต์ให้
เว็บไซต์มีรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซตแ์บบใยแมงมุมเพราะเป็นโครงสรา้งที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความยืดหยุ่นมาก
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ที่สุด โดยทุกหน้าเว็บจะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมด ท าให้สามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างง่าย และมีความอิสระ
มากขึ้น นอกจากนี้ก็สามารถเช่ือมโยงไปสู่เว็บไซต์ภายนอกได้ดี รวมทั้งมีการออกแบบในรูปแบบจัดโครงสร้างตามกลุ่มเนื้อหา 
(Content-based Structure) ตามประเภทของภูมิปัญญาในแต่ละอ าเภอ มีส่วนประกอบส าคัญที่จ าเป็นต้องมีอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วน
หัวของหน้า (Header) จะน าเสนอเมนูและส่วนช่ือของเว็บไซต์ ส่วนของเนื้อหา (Body) จะเป็นส่วนของการเนื้อหา รายละเอียด
เว็บไซต์ภูมิปัญญาฯ และส่วนท้ายของหน้า (Footer) จะแสดงถึงข้อความที่แสดงถึงการเป็นลิขสิทธิ์ ข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์ วิธีการ
ติดต่อ การออกแบบโทนสี จะใช้สีโทนเย็น (Cool Colors) ซึ่งเป็นสีแห่งความสุภาพและความอ่อนโยน ท าให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและ
เพลิดเพลินมากขึ้น และยังสามารถใช้โน้มน้าวจากในระยะไกลได้อีกด้วย และที่ส าคัญ ผู้พัฒนาได้ใช้วิธีการ Responsive Web 
Design ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ต เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมีขนาดหน้าจอท่ีต่างกัน จึงจ าเป็นต้องออกแบบเว็บให้ใช้งานได้กับทุกขนาดหน้าจอใน
ครั้งเดียว 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง โดย
ใช้วิธีการหาเฉลี่ยเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย และวัดการกระจาย โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน 
คือ  

ส่วนท่ี 1 หน้าจอเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน

จากผู้ใช้ระบบ 
 
ส่วนที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 เว็บไซต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ
หลักของเว็บไซต์, ข้อมูลรายช่ืออ าเภอ, ข้อมูลรายละเอียดอ าเภอ, ข้อมูลแผนที่อ าเภอ, ข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตอ าเภอ, ข้อมูลการ
ติดต่อ, ข้อมูลหัวข้อองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ข้อมูลรายละเอียดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน, หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา, ข้อมูลรายละเอียดแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภมูิปัญญา, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภมูิปัญญาและข้อมูลรายชื่อวิดีโอ  และติดต่อเรา ซึ่งจะขอ
น าเสนอตัวย่างหน้าจอ ดังรูปที่ 1 – 3  

 
ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเว็บไซต ์
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ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงข้อมูลหัวข้อองค์ความรู้ภูมิปญัญา

ชาวบ้าน 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลหัวข้อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภมูิ

ปัญญา 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านจากผู้ใช้ระบบ 
ผลการวิเคราะห์การประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเนื้อหา 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเนื้อหาของผู้ใช้ 

รายการประเมิน     X S.D. ความหมาย 

1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมลูมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ 4.69 0.46 มากที่สุด 

2. ปริมาณเนื้อหามเีพียงพอกับความต้องการ 4.62 0.49 มากที่สุด 

3. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มคีวามต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 4.23 0.42 มาก 

4. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและท าความเข้าใจ 4.81 0.39 มากที่สุด 

5. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลกัภาษา และไวยากรณ์ 4.04 0.70 มาก 

6. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกนั 4.76 0.43 มากที่สุด 

7. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต ์ 3.64 0.77 มาก 

8. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต ์ 4.22 0.50 มาก 

9. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต ์ 4.67 0.47 มากที่สุด 

10. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 4.67 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.16 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภมูปิัญญาชาวบ้านดา้น
เนื้อหาของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก (คา่เฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดหมวดหมู่ให้
ง่ายต่อการ ค้นหาและท าความเข้าใจ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเนื้อหากับภาพมคีวามสอดคลอ้งกันและมีความชัดเจน 
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ (ค่าเฉลี่ย 4.81, 4.76 และ 4.69 ตามล าดับ) 
ผลการวิเคราะห์การประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศ
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ของผู้ใช้ 
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รายการประเมิน X S.D. ความหมาย 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.69 0.46 มากที่สุด 

2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.10 0.83 มาก 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.87 0.84 มาก 

4. สีพื้นหลังกับสตีัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.72 0.64 มากที่สุด 

5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 3.62 0.89 มาก 

6. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมลูต่างๆ 4.17 0.83 มาก 

7. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได ้ 3.63 0.98 มาก 

8. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต ์ 3.86 0.88 มาก 

9. เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 4.36 0.92 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.11 0.31 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่าการวิเคราะห์คุณภาพด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบและความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน และ เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.72, 4.69, 4.36 ตามล าดับ) 
 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านด้าน
ประโยชน์และการน าไปใช้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการท างานของระบบและความพึงพอใจเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศ
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านประโยชน์และการน าไปใช้ของผู้ใช้ 

รายการประเมิน     X S.D. ความหมาย 

1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้ 3.93 0.78 มาก 

2. สามารถเป็นแหล่งความรูไ้ด ้ 4.53 0.83 มากที่สุด 

3. เป็นแหล่งข้อมูลทีต่รงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.10 0.54 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.74 0.36 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการวิเคราะห์คุณภาพด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีประสิทธิภาพการท างานของระบบและความพึง
พอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถเป็นแหล่ง
ความรู้ได้ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.53, 4.10 และ 3.93 ตามล าดับ) 
 
อภิปรายผล 
 การออกแบบ รูปแบบในเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องค านึงถึง เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดความ สนใจ
ของผู้ใช้และน าทางผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศ (Poutter and Sargent ,1999)  หลักการ ออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ มี
ความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบต้องค านึงถึงลักษณะ ขององค์กร เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบ 
บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการในการใช้งานและการแสดงผล (Ebersole, 2000) การออกแบบ
เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การออกแบบหน้าจอ ประกอบด้วย รูปแบบหน้าจอ เมนู การเลือกตัวอักษร การพาดหัวตัวอักษร ปุ่ม 
ภาพประกอบ ขนาดและความละเอียดของจอภาพ เส้นทางการสืบค้น (หรือที่เรียกว่าระบบ  navigation) และระบบการเช่ือมโยง 
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(line) ก็มีความส าคัญมากเช่นกัน (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2554) การออกแบบที่ดีควรจะมีตัวอักษร สามารถดึงดูดความสนใจได้เร็วกว่า 
รูปภาพ หรือ ภาพกราฟฟิค หรือ ภาพลายเส้น รูปแบบเว็บไซต์และตัวอักษรที่มีสีสันสะดุดตา ขนาดตัวอักษรมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้เว็บ โดยตัวอักษรขนาดเล็กจะท าให้คนสนใจอ่านอย่างละเอียด ขณะที่ตัวอักษรขนาดใหญ่ดึงดูดความสนใจจนท าให้คนมองและ
สังเกตเห็นเป็นอันดับแรก การดึงความสนใจของคนให้อ่านบทความให้มากและนานที่สุด คือการใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันไป 
เช่น ตัวหนา ตัวใหญ่ ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ หรือ ตัวอักษรสีต่าง ๆ แต่ ไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะท าให้ผู้อ่านหมดความสนใจเช่นกัน 
(ชนกธมน สุขศรี, 2552) การออกแบบต้องค านึงถึงความคงตัวของการออกแบบจุดเชื่อมโยงต่างๆเพื่อแบ่งส่วนเนื้อหาที่ต่างกันออก
จากกัน โดยเน้นเนื้อหาที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาต่อไปได้ให้มีความแตกต่างกับเนื้อหาปกติ เพื่ อให้ผู้ใช้สังเกตเห็นล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหานั้นเอง 
  (กิดานันท์ มะลิทอง, 2542) ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พบว่าการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพด้านการ
เข้าถึงข้อมูลนั้น ระบบการท างานต่างๆจะต้องมีความแน่นอนและท าหน้าท่ีไดอ้ย่างถูกต้อง เช่นข้อมูลต้องสามารถใช้ได้จริง ลิงค์ต่างๆ
สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ปรากฏอยู่จริง มีการตรวจเช็คว่ายังมีการท างานได้ดี (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544) รูปแบบของเมนูไว้อย่าง
น่าสนใจว่า รูปแบบของเมนู สามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษรหรือกราฟิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หากรูปแบบของ เมนูเป็น
ตัวอักษรก็จะท าให้การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นรวดเร็วขึ้น แต่ไม่มีความประทับใจหรือน่าสนใจ แต่ถ้าหากรูปแบบของเมนูเป็นแบบกราฟิก 
ก็จะท าให้เว็บไซต์นั้นมีความน่าสนใจ แต่อาจเข้าถึง ข้อมูลได้ช้า แต่ควรมีเมนูหรือทางเลือกให้ผู้ชมสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาส าคัญ 
ภายในเว็บไซต์ที่ท าข้ึนทุกเว็บเพจเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม (Lynch and Horton, 1999) รูปแบบการน าเสนอและการออกแบบ
เว็บไซต์นั้น จะต้องแสดง ลักษณะเฉพาะ เช่น การเลือกใช้สี ภาพประกอบ สัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอักษร ที่ใช้จะต้องอ่านเข้าใจง่าย การ
ออกแบบควรมีความเป็นเอกภาพ และความสม่ าเสมอภายในเว็บไซต์ เดียวกัน ควรมีการล าดับความส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ 
ภายในเว็บไซต์อย่างชัดเจน กราฟิก ที่น าเสนอนั้นจะต้องน่าสนใจ และแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ด้านเนื้อหาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (ดวงพร เกี๋ยงค า, 2553)  
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รัตนโกสินทร์ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยครั้งนี้  
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