รายงานการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาเว็บไซต์ เพือ่ ใช้ ในการบริหารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Websites development for Administration Tumbon Sambandit U-Tai District
Phranakhon Si Ayutthaya Province.

โดย
รงรอง แรมสิ เยอ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งานวิจัยนีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

ก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ในครั้งนี้ จะสาเร็ จลงมิได้ถา้ หากไม่ได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และความช่วยเหลือจากคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ท่าน ที่ให้คาปรึ กษาแนะนาและแก้ปัญหาต่างๆ จนงานวิจยั ฉบับนี้ ถูกต้องสมบรู ณ์ ผูเ้ ขียนกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่ น 2554 ที่เป็ นผูช้ ่วยในงานวิจยั ได้
ให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา
สุ ด ท้า ยนี้ ผูจ้ ัด ท าต้อ งขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นมา ณ โอกาสนี้ หากงานวิ จ ัย ฉบับ นี้ มี
ประโยชน์และความดีอยูบ่ า้ ง ขอมอบความดีน้ ี ให้แก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ให้คาปรึ กษา
ให้กาลังใจและให้ความช่วยเหลือจนประสบผลสาเร็ จ
รงรอง แรมสิ เยอ

ข

คำนำ
การจัดทารายงาน วิจยั การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกตรอง ต.
สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การเสนอรายงานวิจยั ได้มีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ส าหรั บ โครงการวิ จ ัย ทุ ก เรื่ องที่ ไ ด้รั บ อุ ด หนุ น การวิ จ ัย จากสถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งจะเป็ นการเอื้ อประโยชน์ต่อนัก วิจยั ในการจัดเตรี ย ม
ข้อมูลเพื่อการนาเสนอผลที่ เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน ทั้งจะทาให้ผูม้ าศึ กษารายงานการวิจยั ได้เข้าใจ
ระบบการอ้างอิง การสื บค้นที่เป็ นแบบมาตรฐานเดียวกันทาให้การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์มี
ความสะดวกและถูกต้องมากขึ้น

รงรอง แรมสิ เยอ
14 ธันวาคม 2556

ค

หัวข้ อโครงการวิจัย
ผู้วจิ ัย
สาขาวิชา

: การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
: รงรอง แรมสิ เยอ
: เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาพการสารสนเทศของฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต
อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศของฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต
อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยาและเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิ ต อ.อุทยั จ.
พระนครศรี อยุธ ยา รวมถึ งศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากศึก ษาและพัฒนา
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาแล้วนั้น ได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 100 ผูต้ อบระบุเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61
ระบุเป็ นเพศชาย ร้อยละ 39 ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 82.5 ปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 11.25 ปริ ญญาโท 6.25 และระดับสู ง กว่า ปริ ญญาโท 0 ผูต้ อบแบบสอบถามมี อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 86.25 อาชี พรับราชการ/รัฐ วิสาหกิ จ ร้ อยละ 8.5 อาชี พพนักงานเอกชน
ร้อยละ 2.75 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5
โดยด้านข้อมูล ในเว็บไซต์ ในส่ วนของข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธิ บายข้อมูลได้ชดั เจนได้
ค่าเฉลี่ย 4.15 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจได้ค่าเฉลี่ย 4.00 ข้อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับ
ความต้องการได้ค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านรู ปแบบของเว็บไซต์ ในส่ วนของจัดรู ปแบบหน้าจอ รู ปภาพ และ
สี มีความเหมาะสมได้ค่าเฉลี่ย 4.55 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 3.0 ด้านการใช้งาน ในส่ วน
ของความรวดเร็ วในการเข้าถึ งหน้าเว็บเพจได้ค่าเฉลี่ ย 4.00 ใช้งานง่ ายและสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย 4.15 และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะได้ค่าเฉลี่ย 3.65 ความ
พึงพอใจโดยรวม ในส่ วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริ การเว็บไซต์ได้ค่าเฉลี่ ย 4.00 ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ค่าเฉลี่ ยเป็ น 4.00 ซึ่ งถื อว่ามีความพึงพอใจอย่าง
มากต่อเว็บไซต์
คาสาคัญ

: เว็บไซต์ฝ่ายปกครอง, ตาบลสามบัณฑิต, พระนครศรี อยุธยา, อยุธยา,
เว็บไซต์, สารสนเทศ
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สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
คานา
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3 ขอบเขตจากการวิจยั
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หมู่บา้ น
2.2 ตาบลสามบัณฑิต
2.3 เว็บไซต์
2.4 ระบบบริ หารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานวิจยั
3.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์
3.3 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์
3.4 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
3.4 วัดผลความพึงพอใจ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
4.2 ความพึงพอใจในการใช้บริ การข้อมูลบนเว็บไซต์
บทที่ 5 บทสรุ ป
5.1 สรุ ปวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
5.2 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั
5.3 สรุ ปผลการวิจยั
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จัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานราชการกับเว็บไซต์ในปั จจุบนั เริ่ มจากการที่แต่ละองค์กร
ต้องการนาหน้า องค์ก รอื่ นด้วยเทคโนโลยี ซึ่ ง เข้า มามี บทบาทและช่ วยส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข อง
องค์กรให้น่าเชื่อถือมากขึ้น จึงมีการจ้างบุคคลที่ชานาญเฉพาะทางเว็บไซต์ส่วนตัวและแต่ละองค์กร
ดังนั้นจึ งทาให้เกิ ดบริ ษทั รั บจัดทาเว็บไซต์เกิ ดขึ้ น เพื่อรองรั บตลาด ในช่ วงยุคที่ มีการริ เริ่ มสร้ าง
เว็บไซต์ แต่ก็จะมีองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง เพราะราคาในการจัดทาอยู่
ในเกณฑ์ที่สูง ส่ วนองค์กรขนาดย่อมไม่สามารถมีเว็บไซต์ได้ จนต่อมาในประเทศไทยได้มีผชู ้ านาญ
หรื อศึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ราคาการในการจัดทาเว็บไซต์ลดลง และ
ส่ งผลให้หน่วยงานทุกระดับมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเอง
ปั จจุบนั เว็บไซต์ได้มีบทบาทสาคัญในการช่ วยตัดสิ นใจให้บริ การหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลมาก
ขึ้น ที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย 10 หมู่บา้ น ซึ่ งมีความ
ต้องการในการพัฒนาระบบบริ การจัดการสารสนเทศรวมทั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้อยู่ใน
รู ปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ เพราะต้องการศึกษาถึงสภาพการสารสนเทศในปั จจุบนั
และความต้องการใช้สารสนเทศของฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
เพื่อนาไปจัดทาเว็บไซด์และอบรมวิธีการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้ผใู ้ หญ่บา้ นสามารถเป็ นผูด้ ูแลระบบ
ได้ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาสภาพการสารสนเทศของฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.
พระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศของฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.
พระนครศรี อยุธยา
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3. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์จานวน 400 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น

สภาพทางสารสนเทศของฝ่ ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.

พระนครศรี อยุธยา
ตัวแปรตาม

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง

ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ าย
ปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. เวลาที่ทาการวิจยั
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบเอกสารรายงานการวิจยั โปสเตอร์ หรื อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 หมู่บ้าน
เป็ นรู ปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็ นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุด
ของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจากตาบลอีกทีหนึ่ ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมี
หมู่บา้ น 74,944 หมู่บา้ น และจากข้อมูลสามะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บา้ นมี
ประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรื อน หรื อ 746 คน หมู่บา้ นไม่จาเป็ นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่ ง
ทั้งหมดก็ได้ ชุ มชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายหมู่บา้ น ขณะที่ชุมชนขนาดเล็ก
สามารถรวมเข้าด้วยกันเป็ นหมู่บา้ นหนึ่ ง ๆ ได้ คาว่า "หมู่บา้ น" มักจะถูกย่อเหลือเป็ น "บ้าน" ในชื่ อ
หมู่บา้ น
การปกครองหมู่บา้ น ในการปกครองหมู่บา้ น จะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยกาหนดให้หมู่บา้ น มี ผู้ใหญ่ บ้าน ทาหน้าที่ปกครองหมู่บา้ น
และมีผชู ้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น โดยผูใ้ หญ่บา้ นจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บา้ นนั้น แล้วจึงได้รับ
แต่งตั้งจากนายอาเภอท้องที่ ผูใ้ หญ่บา้ นมีผชู ้ ่วยสองคน คนหนึ่ งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคน
หนึ่งรับผิดชอบกิจการความมัน่ คง นอกจากนี้ยงั มีคณะกรรมการหมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากสมาชิ กใน
หมู่บา้ น ทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานที่ปรึ กษาของหมู่บา้ นนั้น ซึ่ งตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นนั้นจะยกเลิกมิได้
ในอดีตไม่มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของผูใ้ หญ่บา้ น ต่อมาในปี พ.ศ. 2489
ได้กาหนดให้ผใู ้ หญ่บา้ นเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของผูใ้ หญ่บา้ นอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยกาหนดให้ผใู ้ หญ่บา้ นมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 60 ปี กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น โดยกาหนด
เพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทวิ) ให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ.
2551 ได้มีการปรับปรุ งวาระการดารงตาแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็ น
การประเมินทุก 5 ปี แทน
ในเทศบาลเมืองหรื อเทศบาลนครจะไม่มีหมู่บา้ น แต่จะเรี ยกว่า "ชุมชน" แทน
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2.2 ตาบลสามบัณฑิต
ประวัติความเป็ นมา
ปี พุทธศักราช 2309 กองทัพพม่าเข้าล้อมกรุ งศรี อยุธยา โดยตั้งค่ายอยู่ ณ ค่ายโพธิ์
สามต้น ทางกรุ งศรี อยุธยาได้ส่งกองกาลังออกไปสู ้รบแต่ก็พ่ายแพ้กลับมาทุกครั้ง ทาให้ตอ้ งตั้ง
มัน่ รักษาพระนครไว้
พระยาตากสิ น(พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช) ขณะนั้นดารงพระยศเป็ น
พระยา วชิรปราการ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปกครองเมืองกาแพงเพชร และลงมา
ช่วยรบที่กรุ งศรี อยุธยา พระองค์ทรงเล็งเห็นความแตกแยกและการขาดความสามัคคีของคนไทย
และคงต้องเสี ย กรุ งแก่พม่าอย่างแน่นอน จึงตัดสิ นใจตีฝ่าวงล้อมพม่า เพื่อหาที่มนั่ แล้วค่อยกอบกู้
เอกราชในภายหลัง
ดัง นั้นในวันเสาร์ ขึ้ น 4 ค่ า เดื อนยี่ ปี จอ อัฐศก จุ ล ศัก ราช 1128 ตรงกับ วันที่ 3
มกราคม พุท ธศักราช 2309 พระยาตากสิ น พร้อมด้วยทหารเอก 4 นาย ประกอบด้วย หลวง
พิชยั อาสา หลวงพรมเสนา หลวง ขุนอภัยภักดี และหมื่นราชเสนา และทหารราว 500 นาย ตีฝ่า
วงล้อมกองทัพพม่าจากค่ายวัดพิชยั สงครามมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก การตีฝ่าวงล้อมของพระยา
ตากสิ นมี ก ารปะทะและสู ้ รบกับ ทหารพม่ า เรื่ อยมาจนถึ ง บริ เวณคลองชนะ ซึ่ ง กองก าลัง ของ
พระองค์ ไ ด้รั บ ชั ย ชนะ จึ ง เป็ นนามและที่ ม าของคลองชนะ การสู ้ ร บด าเนิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
กล่าวคือ เมื่อถึงบ้านชายสิ งห์ มีตานานเล่าว่า มีกลุ่มชายฉกรรจ์จากหมู่บา้ นออกมาช่วยพระองค์
รบจนทหารพม่าแตกพ่ายไป
กองกาลังของพระยาตากสิ นถอยร่ นเรื่ อยมาจนถึ งบ้านแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเวลาเช้า
พอดี ต่อมาภายหลังจึงเรี ยกบ้านดังกล่าวว่า บ้านอุทยั หรื อบริ เวณที่ต้ งั อาเภออุทยั ในปั จจุบนั การ
สู ้พลางถอยพลางของกองกาลังพระยาตากสิ นกับกองทัพทหารพม่ายังคงดาเนิ นต่อไปกระทัง่ ถึ ง
หมู่บา้ นแห่งหนึ่ง ทหารและไพร่ พลของพระองค์ที่ตอ้ งสู ้รบมาโดยตลอดเกิดความอ่อนล้า พระ
ยาตากสิ นจึงมีคาสั่งให้หยุดและหลบซ่อนจาการติดตามของทหารพม่า
ณ หมู่ บ ้า นแห่ ง นั้น พระยาตากสิ น ได้พ บกับ ผูเ้ ฒ่ า 3 คน

ซึ่ งได้ค าแนะน า

พระองค์ว่าไม่ควรหยุดพักทัพที่หมู่บา้ นแห่ งนี้ เนื่ องจากเป็ นที่โล่งแจ้ง ชัยภูมิไม่เหมาะสม ทหาร
พม่าสามารถพบเห็ นได้ง่าย สมควรไปพักที่บา้ นพรานนก ตาบลโพสาวหาญ จะปลอดภัยกว่า
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พระยาตากสิ นจึงคาสั่งให้หยุดพักและหลบซ่อนจากการติดตามของทหาร พม่า พระยาตากสิ นจึง
มีคาสัง่ เคลื่อนพลไปยังบ้านพรานนกตามคาแนะนาของผูเ้ ฒ่า 3 คน
ณ บ้านพรานนกนี้ เอง เมื่อทัพพม่าติดตามกองกาลังของพระยาตากสิ น ได้มี
หญิงสาวชาวบ้านชื่อ นางโพธิ์ ได้นาชาวบ้านเข้าช่วยรบกับทัพพม่าจนได้รับชัยชนะ และพราน
ต่อนกได้บอกทางหลบหนี ไ ปยัง เมื องจันทบุ รีเพื่ อรวมไพร่ พลกลับ มากอบกู้ อิ ส รภาพกรุ ง ศรี
อยุธยาจากพม่าได้ในเวลาต่อมา
เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ แ ละยัง ความภาคภู มิ ใ จแก่ อ นุ ช นรุ่ นหลั ง

ภายหลั ง เมื่ อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิ นทรงขึ้ นครองราชสมบัติ จึงมีก ารตั้งชื่ อหมู่บา้ นที่ นางสาวโพธิ์
ออกมาช่ วยรบว่า บ้านโพสาวหาญ และบ้านที่พรานต่อนกบอกทางไปสู่ จนั ทบุรี ว่าบ้านพราน
นก ปั จจุบนั ตั้งอยูต่ าบลโพสาวหาญ อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนหมู่บา้ นที่พระองค์พบผูเ้ ฒ่า 3 คน ผูแ้ นะนาแก่พระองค์ให้รอดปลอดภัย
จากการติดตามของพม่าและสามารถเคลื่ อนกอง กาลังสู่ จงั หวัดจันทบุรี จึ งมีการตั้งชื่ อหมู่บา้ น
แห่ งนี้ วา่ "บ้านสามบัณฑิต" ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระศรี อยุธยา และ
เรี ยกขานสื บต่อกันมาถึงปั จจุบนั
สภาพทัว่ ไป
ตาบลสามบัณฑิต ตั้งอยูท่ างด้านทิศตะวันออกของอาเภออุทยั มีหมู่บา้ นทั้งหมด 10 หมู่บา้ น
พื้นที่ท้ งั หมดจานวน มีพ้นื ที่ 21,771 ไร่ หรื อ 17.17 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็ นเนื้ อที่ทาการเกษตร
19,187 ไร่ ที่อยูอ่ าศัย 1,500 ไร่ และอื่นๆ 1,054 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลบ้านหี บและตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทยั
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลหนองน้ าส้ม อาเภออุทยั
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลโพสาวหาญ อาเภออุทยั
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลอุทยั อาเภออุทยั
การแบ่งเขตการปกครอง ตาบลสามบัณฑิตแบ่งการปกครองออกเป็ น 10 หมู่บา้ น คือ
หมู่ที่ 1 บ้านลาดสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านตลาด
หมู่ที่ 3 บ้านตลาด
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หมู่ที่ 4 บ้านกลาง
หมู่ที่ 5 บ้านปากร่ อง
หมู่ที่ 6 บ้านกุ่มแต้
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะพัง
หมู่ที่ 8 บ้านเสาตะพาน
หมู่ที่ 9 บ้านสนามเพ็ง
หมู่ที่ 10 บ้านดอนพุทรา
สภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ ม พอถึ งฤดูฝนน้ าท่วมขัง และมี คลองชลประทานไหลผ่าน
ได้แก่คลอง 7 ขวา และคลองธรรมชาติ เช่น คลองกะพัง และคลองกุ่มแต้
จานวนประชากร
ประชากร ทั้งสิ้ น 5,199 คน แยกเป็ นชาย 2,570 คน หญิง 2,529 คน ความหนาแน่ น
เฉลี่ย 164 คน/ตารางเมตร จานวน 1,054 ครัวเรื อน ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
โครง สร้างทางเศรษฐกิจ ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม รองลงมา
คืออาชี พรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทัว่ ไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่
และอุ ตสาหกรรมในพื้นที่ ซ่ ึ งในปั จจุ บนั มี การดาเนิ นการก่ อสร้ าง โรงงานอุ ตสาหกรรมในพื้นที่
ตาบลสามบัณฑิต คือโรงงานอุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 ซึ่ งกาลัง
ดาเนิ นการก่ อสร้ างอยู่จานวนหลายโรงงาน และหากดาเนิ นการก่ อสร้ า งเสร็ จสมบูรณ์ ก็ จะมี
แนวโน้มว่าราษฎรในพื้นที่จะ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มากขึ้น
สภาพทางสังคม
ด้า นการศึ ก ษา พื้ น ที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต มี ส ถานศึ ก ษาในต าบล 3 แห่ ง ได้แ ก่
โรงเรี ยนวัดสามบัณฑิ ต โรงเรี ยนวัดกุ่มแต้ โรงเรี ยนวัดดอนพุดซา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส
มีการเรี ยนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประชาชนส่ วนใหญ่จบมัธยมศึกษาตอนต้น
ด้านการศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่นับ ถื อศาสนาพุ ทธ มี วดั ในตาบลจานวน 3
แห่ ง คือวัดดอนพุดซา วัดกุ่มแต้ และวัดสามบัณฑิ ต ประชาชนมีการประกอบศาสนกิจตามวัน
สาคัญของพุทธศาสนา และยังเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของชุมชน
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ด้ า นประเพณี ว ัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ประเพณี วัฒ นธรรมที่ ยึ ด ถื อ กัน มาได้ แ ก่
ประเพณี ซ่ ึ งเป็ นงานนักขัตฤกษ์ เช่ น วันสงกรานต์ การจัดงานบุญ สรงน้ าพระ และรดน้ าดาหัว
ผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น นอกจากนี้ ก็มีประเพณี ที่สาคัญที่ชาวตาบลสามบัณฑิตยึดถือกันมาอย่างยาวนาน
คื อ ประเพณี ก ารท าบุ ญ กลางบ้า น(หน้า บ้านหลัง บ้าน) อบต.สามบัณ ฑิ ตยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการสื บค้นประเพณี ด้ งั เดิมที่สืบ ทอดมายาวนานคือประเพณี "กวนข้าวทิพย์" โดยจัดให้
มีการฟื้ นฟูประเพณี การกวนข้าวทิพย์ที่วดั สามบัณฑิตและวัดดอนพุดซา การฟื้ นฟูประเพณี การ
แข่งขันเรื อประเพณี ช่วงออกพรรษา

2.3 เว็บไซต์
1. บทบาทและความสาคัญของเว็บไซต์ต่อธุ รกิจ
ในปั จจุบนั เว็บไซต์มีความสาคัญต่อธุ รกิจมาก เนื่ องจากแต่ละบริ ษทั ต้องการที่จะ
นาเทคโนโลยีตวั นี้ เข้ามาส่ งเสริ มให้เหนื อคู่แข่งขัน และเทคโนโลยีทางด้านเว็บไซต์ก็มี การพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นระบบตัวอย่างสิ นค้า ระบบข่าวสารต่างๆทาให้การติดต่อ ของบริ ษทั
ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น เพียงแค่เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตเท่านั้น และนี่ ก็เป็ นส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าจากทางบริ ษทั ที่แต่ละบริ ษทั ต่างพยายามทาให้ดีกว่าคู่แข่ง
ในธุ รกิ จบางประเภทนั้นต้องมี การเคลื่ อนไหวของข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ก็
สามารถใช้เว็บไซต์เป็ นสื่ อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ หรื อจะเป็ นธุ รกิจ ประเภทที่ตอ้ งติดต่อ
กับลูกค้าหรื อสมาชิกโดยไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เช่น แผนดาเนินการของ องค์กร ก็สามารถที่จะใช้
ระบบส่ วนตัวของเว็บไซต์มาดาเนินการได้
กล่าวโดยรวมคือปั จจุบนั เว็บไซต์เปรี ยบได้กบั ส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั เพราะ สามารถ
บอกถึงวิสัยทัศน์ ภาพรวมขององค์กรได้ และการที่ปัจจุบนั การแข่งขันทาง การตลาดนั้นสามารถทา
ได้ในหลายช่องทาง เว็บไซต์ก็เป็ นหนึ่ งในทางเลือกต้นๆ ของการทาตลาด และเมื่อปี ที่ผา่ นมาทาง
รัฐบาลได้สนับสนุ นการใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ทาให้ธุรกิจในส่ วนของ เว็บไซต์น้ นั ยิ่งแข่งขันกัน
มากยิง่ ขึ้น
2. ความหมายของเว็บไซต์
หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ งเชื่ อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ ลิงค์ ส่ วนใหญ่
จัดท าขึ้ น เพื่ อ นาเสนอข้อ มู ล ผ่า นคอมพิ วเตอร์ โดยถู ก จัดเก็ บ ไว้ใ นเวิล ด์ไ วด์เ ว็บ หน้า แรกของ
เว็บไซต์ที่ เก็บไว้ที่ ชื่อหลักจะเรี ยกว่า โฮมเพจ เว็บ ไซต์โดยทัว่ ไปจะให้บริ การต่อผูใ้ ช้ฟรี แต่ใ น
ขณะเดี ยวกันบางเว็บ ไซต์จาเป็ นต้องมี การสมัค รสมาชิ กและเสี ย ค่าบริ ก าร เพื่ อที่ จะดู ขอ้ มูล ใน
เว็บไซต์น้ นั ซึ่ งได้แก่ขอ้ มูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลสื่ อต่างๆ ผูท้ าเว็บไซต์มี
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หลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้ างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึ งระดับเว็บไซต์สาหรับธุ รกิ จหรื อองค์กรต่างๆ
การเรี ยกดูเว็บไซต์โดยทัว่ ไปนิยมเรี ยกดูผา่ นซอฟต์แวร์ ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์
3. ความหมายของอินเตอร์เน็ท
เป็ นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตรวดเร็ ว ที่ สุ ด และปั จ จุ บ ัน เป็ น
เครื อข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนสาคัญของอินเทอร์ เน็ตสามารถนาเสนอข้อมูลใน
รู ป ของสื่ อ ประสม (multimedia) จ านวนเว็บ ไซต์มี อ ัต ราการเพิ่ ม ที่ ร วดเร็ ว นัก วิ ช าการและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์แนวโน้มของอินเทอร์ เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ (world Wide Web) ในอนาคต
ไว้ดงั นี้ (Shelly Gary,1997)
- หน่วยงานธุ รกิจจะใช้เว็บสาหรับการทาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
- ภายในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า เว็บจะมีความเร็ วถึง 100-1,000 เท่าเมื่อเทียบกับ
ความเร็ วที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
- ความสามารถของเว็บเบราเซอร์ จะถูกรวมเข้าในซอฟต์แวร์ ประยุกต์แทบทุ ก
ประเภท
- การใช้เว็บจะถูกรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับ
- ความสามารถของโปรแกรมเพื่อการค้นหาข้อมูล (Web search) จะมีความฉลาด
มากขึ้น
จากตัวอย่างแนวโน้มของอินเทอร์ เน็ตข้างต้นจะเห็นได้วา่ การใช้อินเทอร์ เน็ตจะ
เป็ นส่ วนประกอบที่ สาคัญอย่างหนึ่ งในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การทาธุ รกิ จต่าง ๆ จะมีการนา
อินเทอร์ เน็ตเช้ามาประยุกต์ใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อการทาธุ รกิจและบริ การ
ความหมายของอิ นเทอร์ เน็ ต การสื่ อสารข้อมู ล และเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ได้
อธิ บ ายความหมายของเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer networks) ซึ่ งหมายถึ ง กลุ่ ม ของ
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อสื่ อสารด้วย ฮาร์ ดแวร์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่สองเครื อข่ายขึ้ นไปที่
เชื่อมต่อกัน จะเรี ยกว่า internetwork หรื อ internet (สังเกตว่าจะใช้ i ตัวเล็ก) แต่ในภาษาอังกฤษคาว่า
the Internet (ตัว I ใหญ่) จะหมายถึ งกลุ่มของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทวั่ โลกที่เชื่ อมต่อเข้าด้วยกัน
และอนุญาตให้มีการเข้าถึงสารสนเทศและการบริ การในรู ปแบบของสาธารณะ (public access)
2.4 ระบบบริ หารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
ระบบบริ หารจัดการเนื้ อหาเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) คือ
โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษสคริ ปต์ ทางานอยู่บนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน่
นัน่ คือเป็ นแอปพลิ เคชัน่ ที่ทางานผ่านเว็บด้วยการแสดงผลในหน้าต่างของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์
CMS เป็ นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์แบบสาเร็ จรู ป พร้อมกับมีเครื่ องมือสาหรับบริ หารจัดการเนื้ อหา
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และองค์ประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างครบถ้วน CMS มีคุณสมบัติในการจัดการกับเนื้ อหาของ
เว็บไซต์ในปริ มาณมากๆ ได้อย่างยืดหยุน่ ตามความต้องการของผูด้ ูแลเว็บไซต์ ภาษาสคริ ปต์ที่ถูก
นามาสร้างเป็ นโปรแกรม CMS ส่ วนใหญ่คือภาษา PHP, ASP และ JAVA และระบบ CMS จะ
จัดเก็บข้อมูลเนื้ อหาไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล เช่น MySQL, Protégé SQL และ Microsoft SQL เป็ นต้น
นอกจากนี้ CMS ยังได้นาเทคโนโลยีของภาษา XML (Extensible Markup Language) เข้ามาช่วยใน
การจัดการประเภทของข้อมูลอีกด้วย
องค์ประกอบของ ระบบบริ หารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
ระบบบริ หารจัดการเนื้ อหาเว็บไซต์ หรื อ CMS ใดๆ ก็ตาม อย่างน้อยจะต้องมี
องค์ประกอบอยู่ 3 ส่ วนด้วยกัน จึงจะทาหน้าที่เป็ น CMS ได้อย่างสมบูรณ์ นัน่ คือ
1) เครื่ องมือจัดการเนื้อหา (Content Management Application : CMA)
มี หน้าที่ จดั การเนื้ อหาทุ ก ชนิ ดบนหน้าเว็บ เพจไปตลอดอายุข องเนื้ อหานั้น เริ่ ม
ตั้งแต่การสร้าง การรักษา และการลบทิ้งออกไปจากที่จดั เก็บข้อมูล ซึ่ งอาจจะเป็ นในไฟล์ฐานข้อมูล
หรื อแยกออกมาเป็ นไฟล์ต่างหาก อย่างเช่น รู ปประกอบต่างๆ ก็ได้ กระบวนการจัดการเนื้ อหาโดย
ธรรมชาติ แ ล้วจะอยู่ใ นแบบที่ เป็ นล าดับ ขั้นตอนและส าเร็ จลงได้ด้วยการท างานตามล าดับ งาน
(Workflow) ด้วยเช่นกัน ในส่ วนของ CMA ยังช่วยให้นกั เขียนของเว็บไซต์ที่ไม่มีความรู ้ในภาษา
HTML ภาษาสคริ ปต์ หรื อโครงสร้างของเนื้ อหาเว็บไซต์ สามารถสร้ างเนื้ อหาได้โดยง่าย ช่ วยให้
งานในการสร้างและดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์ไม่ตอ้ งการความรู ้ระดับของเว็บมาสเตอร์ อีกต่อไป การ
ดูแลเนื้ อหาของเว็บไซต์ในเวลาหนึ่ งๆ อาจจะมีผดู ้ ูแลเนื้ อหาเข้ามาทางานพร้อมๆ กันหลายๆ คนก็
ได้
2) เครื่ องมือจัดการข้อมูลของเนื้ อหา (Metacontent Management Application :
MMA)
ข้อมูลของเนื้ อหา (Metacontent) หรื อข้อมูลของข้อมูล (Metadata) เป็ นข้อมูลที่ใช้
อธิ บายข้อมูลอีกทีหนึ่ ง เช่ นข้อมูลที่อธิ บายว่า “เนื้ อหา” ชิ้ นหนึ่ งถูกสร้ างขึ้นเมื่อไหร่ โดยใคร ถูก
จัดเก็บไว้ที่ไหน ถูกใช้งานบนหน้าเว็บเพจไหน และจัดวางบนหน้าเว็บเพจนั้นอย่างไร เป็ นต้น การ
จัดการข้อมูลของเนื้ อหายังช่ วยให้การควบคุ มเวอร์ ชันของชิ้ นส่ วนเนื้ อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ เป็ น
เรื่ อ งที่ ง่ า ยขึ้ นกว่า เดิ ม อี ก ด้วย MMA เป็ นแอปพลิ เคชั่นที่ ใ ช้ส าหรั บ จัดการวงจรทั้ง หมดของ
Metacontent เช่นเดียวกันกับ CMA ที่จดั การกับวงจรชี วิตของเนื้ อหาเว็บไซต์ (Content) ทั้งหมด
นั้นเอง
3) เครื่ องมือนาเสนอเนื้อหา (Content Delevery Application : CDA)
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มีหน้าที่ ดึงชิ้ นส่ วนเนื้ อหา ออกมาจากที่ เก็บ และจัดเรี ยงลงบนหน้าเว็บเพจด้วย
รายละเอียดจาก MMA เพื่อนาเสนอต่อผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ โดยส่ วนใหญ่แล้วผูใ้ ช้งาน CMS สร้าง
เว็บไซต์มกั จะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ ยวกับ CDA มากนัก นอกจากขั้นตอนการติ ดตั้ง และการกาหนด
รู ปแบบการแสดงผล หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ CDA ทางานไปตามกระบวนการ นั้นคือ ข้อมูลของ
เนื้ อหา เป็ นสิ่ งที่บอกต่อ CDA ว่า อะไรคือสิ่ งที่จะต้องนามาแสดง และถูกแสดงอย่างไร ไม่วา่ จะ
เป็ น การจัดวาง สี ช่ องว่า ง ฟอนต์ ลิ ง ค์ และอื่ นๆ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า ผูด้ ู แลสามารถเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะได้อย่างยืดหยุน่ โดยการเปลี่ยนเฉพาะในส่ วนของข้อมูลเนื้ อหา ไม่ตอ้ งไปปรับเปลี่ยนที่
ตัวเนื้ อหาโดยตรง คุ ณสมบัติขอ้ นี้ ทาให้เว็บไซต์สามารถเปลี่ ยนดี ไซน์ท้ งั หมดได้ท้ งั กับเนื้ อหาที่
สร้างมานานแล้ว และกับเนื้ อหาที่กาลังจะสร้ างขึ้นใหม่ โดยไม่กระทบต่อการทางานทั้งหมดของ
เว็บไซต์
ประโยชน์ของ ระบบบริ หารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
ประโยชน์ เ บื้ องต้นที่ ผูใ้ ช้ง านจะได้รับ เมื่ อน า CMS เข้ามาสร้ างและดู แ ล
เว็บไซต์ มีดงั นี้
1) ควบคุ ม รู ป แบบของเว็บ ไซต์ไ ด้ดี ผูด้ ู แลเว็บ ไซต์ส ามารถก าหนดรู ป แบบ
มาตรฐานของเว็บได้ง่าย
2) อัปเดตเว็บไซต์ได้จากทุกๆ ที่ สามารถเข้าถึงเครื่ องมือบริ หารจัดการเว็บไซต์
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต จึงทาให้สามารถทางานที่ไหนก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
3) ไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรม การเข้าใช้งาน CMS ต้องการเพียงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มี
การต่อเชื่ อมอิ นเทอร์ เน็ต กับโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เท่านั้น ไม่ตอ้ งมี การติ ดตั้งโปรแกรมลงบน
เครื่ องใด
4) ไม่ตอ้ งมีความรู ้ ภาษา HTML และ Script สามารถบริ หารจัดการเนื้ อหาด้วย
เครื่ องมือ CMS ที่จดั เตรี ยมให้
5) รองรับการทางานจากผูใ้ ช้งานหลายคนได้พร้อมกัน CMS เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่
แบบ Client – Server จึงรองรับการเข้าใช้งานเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จากผูใ้ ช้งานหลายๆ คนได้ในเวลา
เดียวกัน
6) เพิม่ ศักยภาพในการร่ วมมือกันทางาน เพราะใน CMS มีเครื่ องมือในการควบคุม
ชิ้นส่ วนเนื้อหา รองรับการทางานร่ วมกันของผูด้ ูแลเว็บไซต์และผูใ้ ช้งาน
7) การนาชิ้นส่ วนเนื้ อหากลับมาใช้ใหม่ เพราะระบบ CMS มีการแยกชิ้นส่ วนของ
เนื้อหาออกจากกัน ทาให้การนากลับมาใช้งานใหม่เป็ นเรื่ องที่ง่าย
การประยุกต์ใช้งาน ระบบบริ หารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
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1) การนา CMS มาช่ วยในการสร้ างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุ รกิ จบันเทิง
หนังสื อพิ มพ์ การเงิ น การธนาคาร หุ ้นและการลงทุ น อสังหาริ มทรั พย์ งานบุ คคล งานประมูล
สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริ การลูกค้า
2) การนา CMS มาช่วยในหน่วยงานของรัฐบาล อาทิ งานข่าว งานประชาสัมพันธ์
การนาเสนองานต่าง ๆขององค์กร
3) การนา CMS มาช่วยในการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดย
วิธีการแบ่งงานกันทา เป็ นส่ วนๆ ทาให้เกิดความสามัคคี ทางานมีการทางานที่เป็ นทีมเวิร์คมากขึ้น
4) การนา CMS มาช่วยในการสร้างเว็บไซต์สาหรับธุ รกิจ เอสเอ็มอี โดยเฉพาะ
สิ นค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรื อ OTOP ที่กาลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นขณะนี้
5) การนา CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิ ทธิ์ อื่น ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและง่าย
ต่อการพัฒนา
6) การนา CMS มาช่วยในการทา เว็บไซต์อินทราเน็ต ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ภายใน
องค์กร

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
หัวข้อโครงการวิจยั
ผูว้ จิ ยั
สาขาวิชา
บทคัดย่อ

: การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยใช้เทคนิค Google Maps API
: สุ วรรณ อาจคงหาญ
: เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ส ารสนเทศโรตี ส ายไหม ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา เป็ นแหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ ของโรตี ส ายไหม ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธ ยา รวมถึ งศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากศึก ษาและพัฒนา
เว็บไซต์สารสนเทศโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยใช้เทคนิค Google Maps API แล้ว
นั้น และได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้ผตู ้ อบแบบสอบถามมี
จานวนทั้งสิ้ น 400 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ผูต้ อบระบุเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61 ระบุเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 39 ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 82.5 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 11.25
ปริ ญญาโท 6.25 และระดับสู งกว่าปริ ญญาโท 0 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อย
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ละ 86.25 อาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ ร้อยละ 8.5 อาชี พพนักงานเอกชน ร้ อยละ 2.75 และอื่นๆ
ร้อยละ 2.5
โดยด้านข้อมูล ในเว็บไซต์ ในส่ วนของข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธิ บายข้อมูลได้ชดั เจนได้
ค่าเฉลี่ย 4.15 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจได้ค่าเฉลี่ย 4.00 ข้อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับ
ความต้องการได้ค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านรู ปแบบของเว็บไซต์ ในส่ วนของจัดรู ปแบบหน้าจอ รู ปภาพ และ
สี มีความเหมาะสมได้ค่าเฉลี่ย 4.55 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 3.0 ด้านการใช้งาน ในส่ วน
ของความรวดเร็ วในการเข้าถึ งหน้าเว็บเพจได้ค่าเฉลี่ ย 4.00 ใช้งานง่ ายและสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย 4.15 และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะได้ค่าเฉลี่ย 3.65 ความ
พึงพอใจโดยรวม ในส่ วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริ การเว็บไซต์ได้ค่าเฉลี่ ย 4.00 ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เว็บไซต์สารสนเทศโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้
ค่าเฉลี่ยเป็ น 4.00 ซึ่ งถือว่ามีความพึงพอใจอย่างมากต่อเว็บไซต์
หัวข้อโครงการวิจยั

ผูว้ จิ ยั

: การวิจยั และพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการพัฒนาขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในเขตพี้นที่จงั หวัดเลย: ศึกษากรณี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเพิ่ม อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วชั ริ นทร์ สายสาระ
อาจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
นายธี ระวัฒน์ มะเริ งสิ ทธิ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาบริ บทชุ มชน และพัฒนาศักษภาพในการบริ หาร
จัดการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเพิ่ม อาเภอผาขาว จังหวัดเลย ให้สามารถบูรณาการ
กลไกในการบริ หารจัดการ แผนงาน โครงการต่างๆ ในท้องถิ่ นให้ครอบคลุ มตามบทบาทหน้าที่
โดยเฉพาะการพัฒนาอาชี พ พัฒนาวิสาหกิจชุ มชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR : Participatory Action
Research) โดยทาการศึกษาในหน่วยระดับตาบล พื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเพิ่ม อาเภอผา
ขาว จังหวัดเลย ซึ่ งมีจานวน 9 หมู่บา้ น ทาการศึกษาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2547
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ผลจากการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ บทตาบล กลุ่มคนจน ความยากจนในพื้นที่ พบว่ามีกลุ่มคนจน 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคน
จนโดยกาเนิ ด ได้แก่ กลุ่มที่ถือกาเนิ ดมาในสภาพความเป็ นอยู่ในตาบลบ้านเพิ่มทางครอบครัวไม่มี
ที่ดินทากิ น ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและพึ่งพิงกลุ่มทุนในตาบลและในเมืองในรู ปแบบการ
ขายแรงงาน เมื่อตัวเองแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่จึงเป็ นครอบครัวยากจน กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ยงั อยู่
ในวัยหนุ่มสาว (2) กลุ่มคนจนใหม่ ได้แก่ กลุ่มที่ขายที่ดิน และใช้เงินหมด ตัวเองจึงต้องกลายเป็ น
แรงงานรับจ้าง กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นวัยกลางคนถึงค่อนข้างชรา (3) กลุ่มคนจนอพยพ ได้แก่ กลุ่มที่
อพยพมาจากจังหวัดอื่น แต่เมื่อเข้ามาแล้วไม่สามารถมีที่ดินทากิ นเป็ นของตัวเองได้ จึงต้องรับจ้าง
ทัว่ ไป กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นวัยกลางคนถึงค่อนข้างชรา
2. ศักยภาพในการบริ หารจัดการพัฒนาของ อบต. บ้านเพิ่ม อาเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีอยู่
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความยากจนได้อย่างยัง่ ยืน
3. การพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการพัฒนาของ อบต. พบว่า มีข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้ ที่
สาคัญ คือ ระยะที่หนึ่ ง การปรับกระบวนทัศน์ของสมาชิ ก อบต. และกลุ่มคนจน และระยะที่สอง
การปฏิบตั ิการตามแนวทางที่วเิ คราะห์และการปฏิบตั ิการประชาพิจยั (PR&D)
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ได้บทเรี ยนว่า การให้สมาชิ ก อบต. และกลุ่มคนจน มีส่วนร่ วมเรี ยนรู้ใน
กระบวนการวิจยั ทุกขั้นตอนทาให้สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนได้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนจน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จุดกาเนิ ดของระบบงานโดยปกติจะกาเนิ ดขึ้นจากผูใ้ ช้ระบบ เนื่ องจากผูใ้ ช้ระบบเป็ นผูท้ ี่
ต้องการหาข้อมู ล นักวิเคราะห์ ระบบจึ งเริ่ มเข้ามามี บทบาทในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่ อใช้ในการ
บริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ระบบ
สารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชี วิตที่ เหมื อนกันตั้งแต่เกิ ดจนตายวงจรนี้ จะเป็ นขั้นตอน ที่ เป็ นลาดับ
ตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จเรี ยบร้อย เป็ นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่ งนักวิเคราะห์ระบบต้องทาความเข้าใจให้ดีวา่ ใน
แต่ละขั้นตอนจะต้องทาอะไร และทาอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ดว้ ยกัน 5 ขั้น ด้วยกัน
คือ
1. รวมรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์
3. ออกแบบเว็บไซต์
4. พัฒนาเว็บไซต์
5. วัดผลความพึงพอใจ
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รวบรวมข้อมูล

วัดผลความพึง
พอใจ

พัฒนาเว็บไซต์

วิเคราะห์

ออกแบบ
เว็บไซต์

ภาพที่ 3.1 วงจรการพัฒนาระบบ

3.1 ขั้นตอนการรวมรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลในพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ครั้งนี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ในการพัฒนาการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ดังนี้
1.1 การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องโดย การสัมภาษณ์ผใู ้ หญ่บา้ น
1.2 การอ่านและศึกษาค้นคว้า เป็ นการรวบรวมข้อมูล ตาบลสามบัณฑิ ตจากงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
1.3 การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตาบลสามบัณฑิต

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์
จากการเก็บรวมรวมตาบลสามบัณฑิตแล้วนามาวิเคราะห์ และแบ่งข้อมูลสารสนเทศ
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
3.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปตาบลสามบัณฑิต
เป็ นข้อมูลประวัติความเป็ นมา สภาพทัว่ ไป การแบ่งเขตการปกครอง จานวนประชากร
สภาพทางด้านเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม
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3.2.2 ข้อมูลสารสนเทศ ตาบลสามบัณฑิตในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

3.3 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซท์มีส่วนสาคัญในการสร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ และทาให้
อยากกลับเข้ามาใช้อีกในอนาคต หรื อดึงดูดผูใ้ ช้ให้อยูก่ บั เว็บตลอดไปการออกแบบเว็บไซท์น้ นั
ไม่ได้หมายถึงลักษณะหน้าตาของเว็บไซท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
3.3.1 การแบ่งส่ วนการใช้งานของเว็บไซต์
- การกาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์
- การจัดระบบข้อมูล
- การสร้างระบบเนวิเกชัน่
- การออกแบบหน้าเว็บ
- การใช้กราฟิ ก
- การเลือกใช้สี และการจัดรู ปแบบตัวอักษร
- ชนิดและรุ่ นของบราวเซอร์
- การคานึงถึงความแตกต่างของสื่ อกลางในการแสดงผลเว็บไซท์ดว้ ย
- ขนาดของหน้าจอมอมิเตอร์ และความละเอียดของสี ในระบบ Plug – in ชนิดต่างๆ
3.3.2 หลักการออกแบบในเว็บไซต์
-แบบเรี ยงลาดับ (Sequence) เว็บไซต์ที่มีจานวนเว็บเพจไม่มากนัก หรื อที่มีการนาเสนอ
ข้อมูลแบบทีละขั้นตอน
-แบบระดับชั้น (Hierarchy) เว็บไซต์ที่มีจานวนเว็บเพจมากขึ้น พบได้ทวั่ ไป
- แบบผสม (Combination) เว็บไซต์ที่ซบั ซ้อนเป็ นการนาข้อดีของ 2 รู ปแบบมาผสมกัน
3.3.3 รู ปแบบการจัดแบ่งพื้นที่หน้า Homepage
ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต์ที่นิยมมี 3-4 แบบ แบ่ง
พื้นที่ใช้งานออกเป็ น 3 ส่ วน ,แบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็ น 2 ส่ วน,แบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็ น 1
ส่ วน
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3.4 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
แนวทางหลักการออกแบบการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง
ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุ ทยั จัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยา สามารถแบ่ งออกเป็ นขั้นตอนต่ าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ ริ่ มต้นใช้เป็ นแนวทาง ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์
การวางแผน การวางแผนนับว่ามีความสาคัญมากในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้การทางานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ มีแนว ทางที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ิได้ตามที่ต้ งั เป้ าไว้ ซึ่ งประกอบด้วย
การกาหนดเนื้ อหาและจุ ดประสงค์ของเว็บไซต์ การ กาหนดเนื้ อหาและจุดประสงค์ของ
เว็บไซต์ที่จะสร้าง นับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากในการเริ่ มต้นสร้างเว็บไซต์เลยทีเดียว เพื่อให้เห็นภาพ
ว่าเราต้องการนาเสนอข้อมูลแบบใด เช่น เว็บไซต์เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร การบริ การด้านต่าง ๆ หรื อ
ขายสิ นค้า เป็ นต้น เมื่ อ สามารถก าหนดจุ ดประสงค์ข องเว็บ ไซต์ไ ด้แล้ว เงื่ อนไขเหล่ า นี้ จะเป็ น
ตัวกาหนดโครง สร้างรู ปแบบรวมถึงหน้าตา และสี เว็บไซต์ของเราด้วย
การกาหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อให้ก ารสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับ ความนิ ย ม การ
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายในการเข้า ชมเว็บ ไซต์ก็ นับ ว่า มี ส่ วนส าคัญไม่ น้อ ย เช่ น เว็บ ไซต์ส าหรั บ
เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาในการค้นหาข้อมูล หรื อเว็บไซต์สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่เข้าไปใช้บริ การ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
การเตรี ยมข้อมูล เนื้ อหาหรื อข้อมูลจัดว่าเป็ นสิ่ งที่เชิ ญชวนให้ผอู ้ ื่นเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
และต้องทราบว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถนามาจากแหล่งใดบ้าง เช่น การคิดนาเสนอข้อมูลด้วย
ตัวเอง หรื อนาข้อมูลที่น่าสนใจมาจากสื่ ออื่น เช่น หนังสื อพิมพ์ แมกกาซี น เว็บไซต์ และที่สาคัญ ขอ
อนุญาตเจ้าของบทความก่อนเพื่อป้ องกันเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ดว้ ย
การเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ น ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งอาศัยความสามารถต่าง ๆ เช่ น
โปรแกรมสาหรับสร้าง เว็บไซต์ ภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย การจดโดเมนเนม การหาผูใ้ ห้บริ การรับ
ฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็ นต้น
การจัด โครงสร้ า งข้อ มู ล เมื่ อได้ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น ก าหนดเนื้ อหาและจุ ด ประสงค์ข อง
เว็บ ไซต์ การก าหนดกลุ่ มเป้ าหมาย การเตรี ย มข้อมู ล การเตรี ย มสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ จาเป็ นจากขั้นแรก
เรี ยบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ เราจะจัดระบบเพื่อใช้เป็ นกรอบสาหรับการออกแบบและดาเนิ นการใน
ขั้นตอนต่อไป ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
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- โครงสร้างและสารบัญของเว็บไซต์
- การใช้ระบบนาผูเ้ ข้าชมไปยังส่ วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์หรื อที่เราเรี ยกว่าระบบนาทาง
(Navigation)
- องค์ประกอบที่ตอ้ งนามาใช้ เช่น สื่ อมัลติมีเดีย ภาพกราฟิ ก แบบฟอร์ มต่าง ๆ
- การกาหนดรู ปแบบและลักษณะของเว็บเพจ
- การกาหนดฐานข้อมูล ภาษาสคริ ปต์หรื อแอปพลิเคชันที่นามาใช้ในเว็บไซต์
- การบริ การเสริ มต่าง ๆ
- การออกแบบเว็บไซต์ นับเป็ นขั้นตอนในการออกแบบรู ปร่ าง โครงสร้างและลักษณะ
ทางด้า นกราฟิ กของหน้า เว็บ เพจโดย โปรแกรมที่ เ หมาะสมในการออกแบบคื อ
Photoshop หรื อ Fireworks ซึ่ งจะช่ ว ยในการสร้ า งเค้า โครงของหน้า เว็บ และ
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่ น ชื่ อเว็บไซต์ โลโก้ รู ปไอคอน ปุ่ มไอคอน ภาพเคลื่ อนไหว
แบนเนอร์โฆษณา เป็ นต้น
- ใน การออกแบบเว็บไซต์น้ นั ยังต้องคานึ งถึงสี สันและรู ปแบบของส่ วนประกอบต่าง ๆ
ที่ ไม่ใช่ ภาพกราฟิ ก เช่ น ขนาดของตัวอักษร สี ของข้อความ สี พ้ืน ลวดลายของเส้ น
กรอบเพื่อความสวยงามและดึงดูดผูเ้ ยีย่ มชมด้วย
เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้น่าสนใจต้องพิจารณา 3 ประการ คือ
- ออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นเนื้ อหา เว็บไซต์บางประเภทจะเน้นเนื้ อหา หรื อข้อความเป็ นหลัก
ภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย ตัวหนังสื อ มีภาพประกอบบ้างแต่ไม่มาก เช่น เอ็นไซโคพีเดีย
ดิกชันนารี ฯลฯ
- ออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิ ก
- ออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นทั้งภาพและเนื้อหา
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3.5 วัดผลความพึงพอใจ
การวัดผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของ
ฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เก็บจาก
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ได้ผวู ้ ิจยั ได้จดั การประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดทาเว็บไซด์ข้ ึน
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2557 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ ผูใ้ หญ่บา้ นจากหมู่
ต่างๆ

และนักศึกษาช่วยงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

โดยมีรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม

ประชุม เรื่ องสารสนเทศตาบลสามบัณฑิตและแนวทางในการจัดทาเว็บไซต์ ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-สกุล
นายธวัช สุ ดศรี
นายยงยุทธ พบร่ มเย็น
นายทองเริ่ ม บุญญิกา
นายวิโรจน์ พบพิพกั
นายอานวย บัวผัน
นายชูชาติ มณี เจียร
นายทวิช สุ วรรณสิ ทธิ์
นายสมพิศ มงคลเกตุ
นายภานริ นทร์ บารุ งวงษ์
นายสุ ทธินาท คงสมทอง
นางรงรอง แรมสิ เยอ
น.ส.ปรี ยานุช พัฒนานนท์

ตาแหน่ ง
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 1
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 2
กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 5
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 6
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 7
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 8
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 9
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 10
อาจารย์
นักศึกษาช่วยงาน

ในในการสร้างพื้นที่ Hosting ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการเช่า Hosting พื้นที่ 10 GB และสามารถ
โอนถ่ ายข้อมูลได้ไม่จากัด Unlimited Data transfer และจดโดเมนชื่ อ www.3bandit.com
www.hostinglotus.com ตามรายละเอียดดังนี้
การกาหนด Name Server
Primary Name Server
Nameserver 1 : ns109.hostinglotus.net

ที่
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Nameserver 1 IP : 119.59.120.23
Secondary Name Server
Nameserver 2 : ns110.hostinglotus.net
Nameserver 2 IP : 119.59.120.23
Direct Admin Control Panel
สามารถเข้าใช้งาน Direct Admin Control Panel เพื่อสร้าง Email Account / Database /
Subdomain ได้ที่
https://119.59.120.23:2222/ หรื อ https://www.3bandit.com:2222/
Username: banditco
Password: ********* (ขอสงวนรหัสผ่านสาหรับ admin เท่านั้น)
โดยมีคู่มือการเข้าใช้งาน Direct Admin Control Panel
http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/6/Contol-Panel-DirectAdmin
FTP Server
สามารถอัพโหลดเว็บไซต์มาที่ server ด้วยโปรแกรม FTP Client ต่างๆ
โดยใช้ค่าดังต่อไปนี้ในการล็อกอิน
FTP Hostname: ftp.3bandit.com
FTP Username: banditco
FTP Password: : ********* (ขอสงวนรหัสผ่านสาหรับ admin เท่านั้น)
FTP Port : 2002
โดยนาข้อมูลเว็บไซต์ไปไว้ในโฟลเดอร์สาหรับเว็บไซต์ : public_html
คู่มือ การ Upload File ขึ้น Server ผ่าน FTP Client โดยใช้ โปรแกรม FileZilla
http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/4 1 / -FTP-File--Server--ProgramFilezilla.html
คู่มือ การ Upload File ขึ้น Server ผ่าน FTP Client โดยใช้ Windows Explore
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http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/4

2

/

-FTP-File--Server--

Browser.html
ระยะเวลาการเช่าเนื้อที่ Host มีกาหนด 1 ปี เริ่ มจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 4 กรกฎาคม
2557 ซึ่ งทางผูว้ จิ ยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่า Host และค่าจดโดเมนเนมในปี แรก และทาง
ผูใ้ หญ่บา้ นตาบลสามบัณฑิตซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลเว็บไซด์ต่อไปจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายและดูแลเว็บไซด์ใน
ปี ถัดๆไป
ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรม FileZilla ในการ upload โปรแกรม Joomla ลงไปที่เนื้ อที่ของ server
และได้ทาการจัดสร้ างฐานข้อมูลสาหรับ Joomla และ install โปรแกรม Joomla เพื่อใช้เป็ น
โปรแกรมสาหรับจัดการกับเว็บไซด์ต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ฝึ กอบรมให้ความรู ้ในการดูแลเว็บไซด์กบั ทางผูใ้ หญ่บา้ นตาบลสามบัณฑิต
เพื่อให้สามารถดูแลเว็บไซด์ดว้ ยตนเองได้ในต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556โดยมีรายชื่อ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม การเป็ นผูด้ ูแลระบบเว็บไซต์ตาบลสามบัณฑิตดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-สกุล
นายธวัช สุ ดศรี
นายยงยุทธ พบร่ มเย็น
นายทองเริ่ ม บุญญิกา
นายวิโรจน์ พบพิพกั
นายอานวย บัวผัน
นายชูชาติ มณี เจียร
นายทวิช สุ วรรณสิ ทธิ์
นายสมพิศ มงคลเกตุ
นายภานริ นทร์ บารุ งวงษ์
นายสุ ทธินาท คงสมทอง
น.ส.ปรี ยานุช พัฒนานนท์
น.ส.เมนา ไวยรู ป

ตาแหน่ ง
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 1
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 2
กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 5
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 6
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 7
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 8
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 9
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 10
นักศึกษาช่วยงาน
นักศึกษาช่วยงาน
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การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของผูท้ ี่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อใช้ใน
การบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา การ
วัดผลความพึงพอใจในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดย
การเลือกตัวอย่างแบบง่าย จานวน 400 ตัวอย่าง สารวจในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556
การนาเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งคาถามออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปขอผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริ การข้อมูลบนเว็บไซต์
โดยได้รายละเอียดดังนี้

4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
จากการสารวจด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้ น 400
ตัวอย่าง ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 สรุ ปผลการประเมินได้ดงั นี้
จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อย
ละ 100 ผูต้ อบระบุ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 61 ระบุ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 39 ผูต้ อบแบบสอบถามมี
การศึกษา ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 82.5 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 11.25 ปริ ญญาโท 6.25 และระดับสู ง
กว่าปริ ญญาโท 0 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 86.25 อาชี พ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5 อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 2.75 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5
ลักษณะ
จานวนทั้งหมด
เพศ
ชาย
หญิง
การศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สู งกว่าปริ ญญาโท

จานวน
400

ร้ อยละ
100

156
244

39
61

330
45
25
-

82.5
11.25
6.25
0
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อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อื่นๆ
ตารางที่ 4.1 สรุ ปข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ

345
34
11
10

86.25
8.5
2.75
2.5

4.2 ความพึงพอใจในการใช้ บริการข้ อมูลบนเว็บไซต์
จากการสารวจด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้ น 400
ตัวอย่าง ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 สรุ ปผลการประเมินได้ดงั นี้
จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100
ระดับความคิดเห็น (ร้ อยละ)
รายการ
1. ด้ านข้ อมูล ในเว็บไซต์
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธิ บายข้อมูลได้
ชัดเจน
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
ข้อมูลที่ นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับ
ความต้องการ
2. ด้ านรู ปแบบของเว็บไซต์
จัด รู ปแบบหน้ า จอ รู ปภาพ และสี มี
ความเหมาะสม
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
3. ด้ านการใช้ งาน
ความรวดเร็ วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้ ง านง่ า ยและสะดวกในการค้ น หา
ข้อมูล
มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สอบถามและให้

ปาน
น้ อย
น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด

ค่ าเฉลีย่

ระดับ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

55.0

5.0

40.0 0.0

0.0

4.15

ดีมาก

45.0
45.0

10.0
5.0

45.0 0.0
50.0 0.0

0.0
0.0

4.00
3.95

ดีมาก
ดี

60.0

35.0

5.0

0.0

0.0

4.55

ดีมาก

0.0

60.0

40.0 0.0

0.0

3.60

ดี

45.0
55.0

10.0
5.0

45.0 0.0
40.0 0.0

0.0
0.0

4.00
4.15

ดีมาก
ดีมาก

10.0

50.0

35.0 5.0

0.0

3.65

ดี
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ข้อเสนอแนะ
4. ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริ การ 45.0 10.0 45.0 0.0
เว็บไซต์
ตารางที่ 4.2 สรุ ปข้อมูลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม

0.0

4.00

ดีมาก

โดยด้านข้อมูล ในเว็บไซต์ ในส่ วนของข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธิ บายข้อมูลได้ชดั เจนได้
ค่าเฉลี่ ย 4.15 ข้อมูลมี ความทันสมัย น่ าสนใจ 4.00 ข้อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับความ
ต้องการ ได้ 3.95 ด้านรู ปแบบของเว็บไซต์ ในส่ วนของจัดรู ปแบบหน้าจอ รู ปภาพ และสี มีความ
เหมาะสม 4.55 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนได้ 3.0 ด้านการใช้งาน ในส่ วนของความรวดเร็ วในการ
เข้าถึงหน้าเว็บเพจได้ 4.00 ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล 4.15 และมีช่องทางการติดต่อ
สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะได้ 3.65 ความพึงพอใจโดยรวม ในส่ วนของความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้บริ การเว็บไซต์ได้ 4.00

บทที่ 5
บทสรุป
จากการศึกษา และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นั้นมีวตั ถุ ประสงค์การวิจยั วิธีดาเนิ นการวิจยั สรุ ป
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปวัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สารสนเทศการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อนศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์

5.2 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย
5.21 ขั้นตอนการรวมรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ
บริ หารจั ด การของฝ่ ายปกครอง ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา ครั้งนี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต
อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา โดยการรวบรวมข้อ มู ล 3 วิ ธี เ ป็ นแหล่ ง
รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ของการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ การสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ ยวข้อง การอ่านและศึกษา
ค้นคว้า การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
5.22 ขั้นตอนการวิเคราะห์ จากการเก็บ รวมรวมข้อมูลของการบริ หารจัดการของฝ่ าย
ปกครอง ตาบลสามบัณฑิต แล้วนามาวิเคราะห์ ทาให้แบ่งข้อมูลสารสนเทศออกเป็ น 2
ส่ วนคือ ข้อมูลทัว่ ไปของการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต และ
ข้อมูลสารสนเทศ การบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิต
5.23 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ โดยการแบ่งส่ วนการใช้งานของเว็บไซต์ หาหลักการ
ออกแบบในเว็บไซต์ จัดรู ปแบบการจัดแบ่งพื้นที่หน้า Homepage
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5.24 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ แนวทางหลักการออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริ หาร
จัดการของฝ่ ายปกครอง ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สามารถแบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ ริ่ มต้นใช้เป็ นแนวทาง ใน
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์
5.25 วัดผลความพึงพอใจ การวัดผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ
บริ หารจั ด การของฝ่ ายปกครอง ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา เก็บจากกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม

5.3 สรุปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ผูต้ อบระบุเป็ น
เพศหญิง ร้ อยละ 61 ระบุเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 39 ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึ กษา ต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 82.5 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 11.25 ปริ ญญาโท 6.25 และระดับสู งกว่าปริ ญญา
โท 0 ผูต้ อบแบบสอบถามมี อาชี พ นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา ร้ อยละ 86.25 อาชี พ รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5 อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 2.75 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5
โดยด้านข้อมูล ในเว็บไซต์ ในส่ วนของข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธิ บายข้อมูลได้
ชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย 4.15 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ 4.00 ข้อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์
ตรงกับความต้องการ ได้ 3.95 ด้านรู ปแบบของเว็บไซต์ ในส่ วนของจัดรู ปแบบหน้าจอ
รู ปภาพ และสี มีความเหมาะสม 4.55 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนได้ 3.0 ด้านการใช้งาน ใน
ส่ วนของความรวดเร็ วในการเข้าถึ งหน้าเว็บเพจได้ 4.00 ใช้งานง่ ายและสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล 4.15 และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะได้ 3.65 ความพึง
พอใจโดยรวม ในส่ วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริ การเว็บไซต์ได้ 4.00

5.4 ข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั การสื บค้นข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและ
เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย ดัง นั้นหน่ วยงานต่ า งๆ ไม่ ว่า ใหญ่ หรื อเล็ ก ต่ า งจาเป็ นต้องเผยแพร่ ข ้อมู ล
ข่าวสารผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
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ก.1 ตัวอย่ างแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการของฝ่ าย
ปกครอง ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการของฝ่ ายปกครอง
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย

หญิง

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สู งกว่าปริ ญญาโท
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อื่นๆ
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ บริการข้ อมูลบนเว็บไซต์
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1. ด้ านข้ อมูล ในเว็บไซต์
ข้อ มู ล ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น อธิ บ ายข้ อ มู ล ได้
ชัดเจน
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
ข้อมูลที่ นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับความ
ต้องการ
2. ด้ านรู ปแบบของเว็บไซต์
จัด รู ป แบบหน้ า จอ รู ป ภาพ และสี มี ค วาม
เหมาะสม
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
3. ด้ านการใช้ งาน
ความรวดเร็ วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ
4. ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึ ง พอใจโดยรวมในการใช้ บ ริ การ
เว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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รู ปภาพ หน้าเว็บ ของระบบสารสนเทศตาบลสามบัณฑิต
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