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กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีจะส าเร็จลงมิไดถ้า้หากไม่ไดรั้บการสนับสนุนทุนวิจยัจากมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา และความช่วยเหลือจากคณาจารยใ์นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ท่าน ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าและแก้ปัญหาต่างๆ จนงานวิจยัฉบบัน้ีถูกตอ้งสมบรูณ์ ผูเ้ขียนกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 2554 ท่ีเป็นผูช่้วยในงานวิจยั ได้
ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา 

  สุดท้ายน้ี ผูจ้ ัดท าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี หากงานวิจัยฉบับน้ีมี
ประโยชน์และความดีอยูบ่า้ง  ขอมอบความดีน้ีให้แก่บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีให้ค  าปรึกษา 
ใหก้ าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือจนประสบผลส าเร็จ 

        รงรอง  แรมสิเยอ 



ข 

 

ค ำน ำ 

 การจดัท ารายงาน วิจยัการพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกตรอง ต. 
สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การเสนอรายงานวิจยัไดมี้มาตรฐาน
เดียวกันส าหรับโครงการวิจัยทุกเร่ืองท่ีได้รับอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อนักวิจยัในการจดัเตรียม
ขอ้มูลเพื่อการน าเสนอผลท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั ทั้งจะท าให้ผูม้าศึกษารายงานการวิจยั ได้เขา้ใจ
ระบบการอา้งอิง การสืบคน้ท่ีเป็นแบบมาตรฐานเดียวกนัท าให้การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์มี
ความสะดวกและถูกตอ้งมากข้ึน        
       

 

รงรอง แรมสิเยอ 

 14 ธนัวาคม 2556 
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หัวข้อโครงการวจัิย : การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบล
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผู้วจัิย : รงรอง แรมสิเยอ 
สาขาวชิา   : เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาสภาพการสารสนเทศของฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต 
อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาความตอ้งการใชส้ารสนเทศของฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต 
อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยาและเพื่อพฒันาเว็บไซต์ให้กบัฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากศึกษาและพฒันา
พฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาแลว้นั้น ไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์โดยใชผู้ต้อบ
แบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ผูต้อบระบุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61 
ระบุเป็นเพศชาย ร้อยละ 39 ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 82.5 ปริญญา
ตรีร้อยละ 11.25 ปริญญาโท 6.25 และระดับสูงกว่าปริญญาโท 0 ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 86.25 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5 อาชีพพนกังานเอกชน 
ร้อยละ 2.75 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.5 

โดยดา้นขอ้มูล ในเวบ็ไซต ์ในส่วนของขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลไดช้ดัเจนได้
ค่าเฉล่ีย 4.15 ขอ้มูลมีความทนัสมยั น่าสนใจไดค้่าเฉล่ีย 4.00 ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบั
ความตอ้งการไดค้่าเฉล่ีย 3.95 ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์ในส่วนของจดัรูปแบบหนา้จอ รูปภาพ และ
สี มีความเหมาะสมไดค้่าเฉล่ีย 4.55 ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจนไดค้่าเฉล่ีย 3.0 ดา้นการใชง้าน ในส่วน
ของความรวดเร็วในการเขา้ถึงหน้าเว็บเพจได้ค่าเฉล่ีย 4.00 ใช้งานง่ายและสะดวกในการคน้หา
ขอ้มูลไดค้่าเฉล่ีย 4.15 และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะไดค้่าเฉล่ีย 3.65 ความ
พึงพอใจโดยรวม ในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเวบ็ไซตไ์ดค้่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตเ์วบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสาม
บณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดค้่าเฉล่ียเป็น 4.00 ซ่ึงถือว่ามีความพึงพอใจอย่าง
มากต่อเวบ็ไซต ์

 
ค าส าคัญ   : เวบ็ไซต์ฝ่ายปกครอง, ต าบลสามบณัฑิต, พระนครศรีอยุธยา, อยุธยา, 

เวบ็ไซต,์ สารสนเทศ 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

    การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานราชการกบัเวบ็ไซต์ในปัจจุบนั เร่ิมจากการท่ีแต่ละองค์กร

ตอ้งการน าหน้าองค์กรอ่ืนด้วยเทคโนโลยี ซ่ึงเข้ามามีบทบาทและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

องคก์รใหน่้าเช่ือถือมากข้ึน จึงมีการจา้งบุคคลท่ีช านาญเฉพาะทางเวบ็ไซตส่์วนตวัและแต่ละองคก์ร 

ดงันั้นจึงท าให้เกิดบริษทัรับจดัท าเว็บไซต์เกิดข้ึน เพื่อรองรับตลาด ในช่วงยุคท่ีมีการริเร่ิมสร้าง

เวบ็ไซต ์แต่ก็จะมีองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีมีเวบ็ไซต์เป็นของตนเอง เพราะราคาในการจดัท าอยู่

ในเกณฑท่ี์สูง ส่วนองคก์รขนาดยอ่มไม่สามารถมีเวบ็ไซตไ์ด ้จนต่อมาในประเทศไทยไดมี้ผูช้  านาญ

หรือศึกษาเฉพาะดา้นเก่ียวกบัเวบ็ไซตเ์พิ่มมากข้ึน จึงท าให้ราคาการในการจดัท าเวบ็ไซตล์ดลง และ

ส่งผลใหห้น่วยงานทุกระดบัมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเอง 

 ปัจจุบนัเวบ็ไซตไ์ดมี้บทบาทส าคญัในการช่วยตดัสินใจให้บริการหรือเผยแพร่ขอ้มูลมาก

ข้ึน ท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบดว้ย  10 หมู่บา้น ซ่ึงมีความ

ตอ้งการในการพฒันาระบบบริการจดัการสารสนเทศรวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายมากยิง่ข้ึน  

 ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เพราะตอ้งการศึกษาถึงสภาพการสารสนเทศในปัจจุบนั

และความตอ้งการใชส้ารสนเทศของฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อน าไปจดัท าเวบ็ไซด์และอบรมวิธีการดูแลเวบ็ไซต์ เพื่อให้ผูใ้หญ่บา้นสามารถเป็นผูดู้แลระบบ

ไดต่้อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาหาสภาพการสารสนเทศของฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อศึกษาความตอ้งการใชส้ารสนเทศของฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยธุยา 
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3. เพื่อพฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บัฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 
 

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 

1. กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตจ์  านวน 400 คน 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรตน้  สภาพทางสารสนเทศของฝ่ายปกครอง ต.สามบณัฑิต อ.อุทยั จ.

พระนครศรีอยธุยา 

 ตวัแปรตาม การพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง 

ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

   ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการของฝ่าย

ปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

3. เวลาท่ีท าการวจิยั 

 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเอกสารรายงานการวจิยั โปสเตอร์ หรือตีพิมพล์งวารสารทางวชิาการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 หมู่บ้าน  

เป็นรูปแบบการปกครองลกัษณะปกครองทอ้งท่ี นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กท่ีสุด
ของประเทศไทย โดยแบ่งยอ่ยออกจากต าบลอีกทีหน่ึง จากขอ้มูลเม่ือปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมี
หมู่บา้น 74,944 หมู่บา้น และจากขอ้มูลส ามะโนประชากรเม่ือปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บา้นมี
ประชากรโดยเฉล่ีย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บา้นไม่จ  าเป็นจะตอ้งครอบคลุมถ่ินฐานหน่ึง
ทั้งหมดก็ได ้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บา้น ขณะท่ีชุมชนขนาดเล็ก
สามารถรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหมู่บา้นหน่ึง ๆ ได ้ค าวา่ "หมู่บา้น" มกัจะถูกยอ่เหลือเป็น "บา้น" ในช่ือ
หมู่บา้น  

การปกครองหมู่บา้น ในการปกครองหมู่บา้น จะเป็นไปตามพระราชบญัญติัลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 โดยก าหนดให้หมู่บา้น มี ผู้ใหญ่บ้าน ท าหนา้ท่ีปกครองหมู่บา้น 
และมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น โดยผูใ้หญ่บา้นจะถูกเลือกข้ึนมาจากประชากรในหมู่บา้นนั้น แลว้จึงไดรั้บ
แต่งตั้งจากนายอ าเภอทอ้งท่ี ผูใ้หญ่บา้นมีผูช่้วยสองคน คนหน่ึงรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคน
หน่ึงรับผดิชอบกิจการความมัน่คง นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากสมาชิกใน
หมู่บา้น ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาของหมู่บา้นนั้น ซ่ึงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นนั้นจะยกเลิกมิได ้

ในอดีตไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผูใ้หญ่บา้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 
ไดก้ าหนดให้ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัของผูใ้หญ่บา้นอีกคร้ัง ในปี พ.ศ. 2525 โดยก าหนดใหผู้ใ้หญ่บา้นมีอายุ 25 ปีข้ึนไป แต่ไม่
เกิน 60 ปี กระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 ไดมี้การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น โดยก าหนด
เพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทว)ิ ใหก้ านนั ผูใ้หญ่บา้น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 
2551 ไดมี้การปรับปรุงวาระการด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปล่ียนมาเป็น
การประเมินทุก 5 ปีแทน 

ในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครจะไม่มีหมู่บา้น แต่จะเรียกวา่ "ชุมชน" แทน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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2.2 ต าบลสามบัณฑิต 

ประวติัความเป็นมา  

           ปี พุทธศกัราช 2309 กองทพัพม่าเขา้ลอ้มกรุงศรีอยุธยา โดยตั้งค่ายอยู่ ณ   ค่ายโพธ์ิ

สามตน้     ทางกรุงศรีอยุธยาไดส่้งกองก าลงัออกไปสู้รบแต่ก็พ่ายแพก้ลบัมาทุกคร้ัง    ท าให้ตอ้งตั้ง

มัน่รักษาพระนครไว ้ 

            พระยาตากสิน(พระบาทสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช)    ขณะนั้นด ารงพระยศเป็น

พระยา    วชิรปราการ  ไดรั้บพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ   ใหป้กครองเมืองก าแพงเพชร  และลงมา

ช่วยรบท่ีกรุงศรีอยุธยา     พระองคท์รงเล็งเห็นความแตกแยกและการขาดความสามคัคีของคนไทย

และคงตอ้งเสีย   กรุงแก่พม่าอยา่งแน่นอน  จึงตดัสินใจตีฝ่าวงลอ้มพม่า   เพื่อหาท่ีมัน่แลว้ค่อยกอบกู้

เอกราชในภายหลงั  

              ดงันั้นในวนัเสาร์ ข้ึน 4 ค  ่า  เดือนยี่ ปีจอ อฐัศก จุลศกัราช 1128  ตรงกบัวนัท่ี  3    

มกราคม     พุทธศกัราช 2309  พระยาตากสิน  พร้อมดว้ยทหารเอก 4 นาย  ประกอบดว้ย   หลวง

พิชยัอาสา  หลวงพรมเสนา     หลวง ขนุอภยัภกัดี  และหม่ืนราชเสนา และทหารราว 500 นาย    ตีฝ่า

วงลอ้มกองทพัพม่าจากค่ายวดัพิชยัสงครามมุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัออก การตีฝ่าวงลอ้มของพระยา

ตากสินมีการปะทะและสู้รบกับทหารพม่าเร่ือยมาจนถึงบริเวณคลองชนะ    ซ่ึงกองก าลังของ

พระองค์ได้รับชัยชนะ จึงเป็นนามและท่ีมาของคลองชนะ   การสู้รบด าเนินอย่างต่อเน่ือง     

กล่าวคือ  เม่ือถึงบา้นชายสิงห์  มีต านานเล่าวา่     มีกลุ่มชายฉกรรจจ์ากหมู่บา้นออกมาช่วยพระองค์

รบจนทหารพม่าแตกพา่ยไป                              

                กองก าลงัของพระยาตากสินถอยร่นเร่ือยมาจนถึงบา้นแห่งหน่ึง  ซ่ึงเป็นเวลาเช้า

พอดี     ต่อมาภายหลงัจึงเรียกบา้นดงักล่าววา่  บา้นอุทยั  หรือบริเวณท่ีตั้งอ าเภออุทยัในปัจจุบนัการ

สู้พลางถอยพลางของกองก าลงัพระยาตากสินกบักองทพัทหารพม่ายงัคงด าเนินต่อไปกระทัง่ถึง 

หมู่บา้นแห่งหน่ึง     ทหารและไพร่พลของพระองคท่ี์ตอ้งสู้รบมาโดยตลอดเกิดความอ่อนลา้    พระ

ยาตากสินจึงมีค าสั่งใหห้ยดุและหลบซ่อนจาการติดตามของทหารพม่า  

                 ณ  หมู่บ้านแห่งนั้ น  พระยาตากสินได้พบกับผูเ้ฒ่า 3 คน     ซ่ึงได้ค  าแนะน า

พระองคว์่าไม่ควรหยุดพกัทพัท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี  เน่ืองจากเป็นท่ีโล่งแจง้ ชยัภูมิไม่เหมาะสม  ทหาร

พม่าสามารถพบเห็นไดง่้าย  สมควรไปพกัท่ีบา้นพรานนก  ต าบลโพสาวหาญ     จะปลอดภยักว่า
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พระยาตากสินจึงค าสั่งใหห้ยดุพกัและหลบซ่อนจากการติดตามของทหาร พม่า     พระยาตากสินจึง

มีค าสั่งเคล่ือนพลไปยงับา้นพรานนกตามค าแนะน าของผูเ้ฒ่า  3 คน  

                  ณ บา้นพรานนกน้ีเอง  เม่ือทพัพม่าติดตามกองก าลงัของพระยาตากสิน     ได้มี

หญิงสาวชาวบา้นช่ือ  นางโพธ์ิ  ไดน้ าชาวบา้นเขา้ช่วยรบกบัทพัพม่าจนไดรั้บชยัชนะ     และพราน

ต่อนกได้บอกทางหลบหนีไปยงัเมืองจนัทบุรีเพื่อรวมไพร่พลกลบัมากอบกู้    อิสรภาพกรุงศรี

อยธุยาจากพม่าไดใ้นเวลาต่อมา  

              เพื่ อ เ ป็นเ กียรติและย ังความภาคภู มิใจแก่อนุชนรุ่นหลัง      ภายหลัง เ ม่ือ

พระบาทสมเด็จพระเจา้ตากสินทรงข้ึนครองราชสมบติั     จึงมีการตั้งช่ือหมู่บา้นท่ีนางสาวโพธ์ิ

ออกมาช่วยรบว่า  บา้นโพสาวหาญ     และบา้นท่ีพรานต่อนกบอกทางไปสู่จนัทบุรี  ว่าบา้นพราน

นก ปัจจุบนัตั้งอยูต่  าบลโพสาวหาญ  อ าเภออุทยั     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

                      ส่วนหมู่บา้นท่ีพระองคพ์บผูเ้ฒ่า 3  คน     ผูแ้นะน าแก่พระองคใ์ห้รอดปลอดภยั

จากการติดตามของพม่าและสามารถเคล่ือนกอง ก าลงัสู่จงัหวดัจนัทบุรี     จึงมีการตั้งช่ือหมู่บา้น

แห่งน้ีวา่ "บา้นสามบณัฑิต"  ตั้งอยูท่ี่  ต  าบลสามบณัฑิต  อ าเภออุทยั     จงัหวดัพระศรีอยุธยา  และ

เรียกขานสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั  

 สภาพทัว่ไป  

ต าบลสามบณัฑิต ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของอ าเภออุทยั มีหมู่บา้นทั้งหมด 10 หมู่บา้น 

พื้นท่ีทั้งหมดจ านวน มีพื้นท่ี     21,771 ไร่ หรือ 17.17  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นเน้ือท่ีท าการเกษตร  

19,187 ไร่  ท่ีอยูอ่าศยั 1,500 ไร่  และอ่ืนๆ    1,054  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลบา้นหีบและต าบลหนองไมซุ้ง อ าเภออุทยั 

ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลหนองน ้าส้ม อ าเภออุทยั 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลโพสาวหาญ อ าเภออุทยั 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลอุทยั อ าเภออุทยั 

การแบ่งเขตการปกครอง ต าบลสามบณัฑิตแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บา้น คือ 

หมู่ท่ี 1 บา้นลาดสาลี 

หมู่ท่ี 2 บา้นตลาด 

หมู่ท่ี 3 บา้นตลาด 
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หมู่ท่ี 4 บา้นกลาง 

หมู่ท่ี 5 บา้นปากร่อง 

หมู่ท่ี 6 บา้นกุ่มแต ้

หมู่ท่ี 7 บา้นหนองกะพงั 

หมู่ท่ี 8 บา้นเสาตะพาน 

หมู่ท่ี 9 บา้นสนามเพง็ 

หมู่ท่ี 10 บา้นดอนพุทรา 

สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม  พอถึงฤดูฝนน ้ าท่วมขงั  และมีคลองชลประทานไหลผ่าน  

ไดแ้ก่คลอง 7 ขวา     และคลองธรรมชาติ เช่น คลองกะพงั  และคลองกุ่มแต ้ 

จ านวนประชากร  

 ประชากร ทั้งส้ิน  5,199  คน  แยกเป็นชาย  2,570  คน   หญิง  2,529  คน  ความหนาแน่น

เฉล่ีย     164 คน/ตารางเมตร  จ  านวน 1,054 ครัวเรือน  ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  

 สภาพทางดา้นเศรษฐกิจ  

              โครง สร้างทางเศรษฐกิจ  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     รองลงมา

คืออาชีพรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม  และรับจา้งทัว่ไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นท่ี     

และอุตสาหกรรมในพื้นท่ีซ่ึงในปัจจุบนัมีการด าเนินการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี

ต าบลสามบณัฑิต    คือโรงงานอุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3    ซ่ึงก าลงั

ด าเนินการก่อสร้างอยู่จ  านวนหลายโรงงาน     และหากด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะมี

แนวโนม้วา่ราษฎรในพื้นท่ีจะ    ประกอบอาชีพรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีมากข้ึน   

สภาพทางสังคม  

                ด้านการศึกษา   พื้นท่ีต าบลสามบณัฑิตมีสถานศึกษาในต าบล  3  แห่ง ได้แก่     

โรงเรียนวดัสามบณัฑิต  โรงเรียนวดักุ่มแต ้ โรงเรียนวดัดอนพุดซา  ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส     

มีการเรียนการสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ประชาชนส่วนใหญ่จบมธัยมศึกษาตอนตน้  

             ด้านการศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวดัในต าบลจ านวน  3  

แห่ง     คือวดัดอนพุดซา  วดักุ่มแต ้ และวดัสามบณัฑิต  ประชาชนมีการประกอบศาสนกิจตามวนั

ส าคญัของพุทธศาสนา    และยงัเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชุมชน  
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              ด้านประเพณีว ัฒนธรรมท้องถ่ิน  ประเพณี  ว ัฒนธรรมท่ียึดถือกันมาได้แก่    

ประเพณีซ่ึงเป็นงานนักขตัฤกษ์ เช่น วนัสงกรานต์  การจดังานบุญ  สรงน ้ าพระ  และรดน ้ าด าหัว

ผูสู้งอาย ุเป็นตน้    นอกจากน้ีก็มีประเพณีท่ีส าคญัท่ีชาวต าบลสามบณัฑิตยึดถือกนัมาอยา่งยาวนาน    

คือประเพณีการท าบุญกลางบ้าน(หน้าบ้านหลังบ้าน)  อบต.สามบณัฑิตยงัมีการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการสืบคน้ประเพณีดั้งเดิมท่ีสืบ ทอดมายาวนานคือประเพณี     "กวนขา้วทิพย"์ โดยจดัให้

มีการฟ้ืนฟูประเพณีการกวนขา้วทิพยท่ี์วดัสามบณัฑิตและวดัดอนพุดซา     การฟ้ืนฟูประเพณีการ

แข่งขนัเรือประเพณีช่วงออกพรรษา 

2.3 เวบ็ไซต์ 

 1. บทบาทและความส าคญัของเวบ็ไซตต่์อธุรกิจ  
ในปัจจุบนัเวบ็ไซตมี์ความส าคญัต่อธุรกิจมาก เน่ืองจากแต่ละบริษทั ตอ้งการท่ีจะ

น าเทคโนโลยีตวัน้ีเขา้มาส่งเสริมให้เหนือคู่แข่งขนั และเทคโนโลยีทางดา้นเวบ็ไซตก์็มี การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นระบบตวัอยา่งสินคา้ ระบบข่าวสารต่างๆท าให้การติดต่อ ของบริษทั
ใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากข้ึน เพียงแค่เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น และน่ีก็เป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้จากทางบริษทัท่ีแต่ละบริษทัต่างพยายามท าใหดี้กวา่คู่แข่ง  

ในธุรกิจบางประเภทนั้นตอ้งมีการเคล่ือนไหวของขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลา ก็
สามารถใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นส่ือกลางในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารได ้หรือจะเป็นธุรกิจ ประเภทท่ีตอ้งติดต่อ
กบัลูกคา้หรือสมาชิกโดยไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นรับรู้ เช่น แผนด าเนินการของ องคก์ร ก็สามารถท่ีจะใช้
ระบบส่วนตวัของเวบ็ไซตม์าด าเนินการได ้ 

กล่าวโดยรวมคือปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ปรียบไดก้บัส่วนหน่ึงของบริษทัเพราะ สามารถ
บอกถึงวสิัยทศัน์ ภาพรวมขององคก์รได ้และการท่ีปัจจุบนัการแข่งขนัทาง การตลาดนั้นสามารถท า
ไดใ้นหลายช่องทาง เวบ็ไซตก์็เป็นหน่ึงในทางเลือกตน้ๆ ของการท าตลาด และเม่ือปีท่ีผา่นมาทาง
รัฐบาลไดส้นบัสนุนการใชค้อมพิวเตอร์มากข้ึน ท าให้ธุรกิจในส่วนของ เวบ็ไซตน์ั้นยิ่งแข่งขนักนั
มากยิง่ข้ึน 

2. ความหมายของเวบ็ไซต ์
หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผ่านทางไฮเปอร์ลิงค ์ส่วนใหญ่

จดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของ
เว็บไซต์ท่ีเก็บไวท่ี้ช่ือหลกัจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทัว่ไปจะให้บริการต่อผูใ้ช้ฟรี แต่ใน
ขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ  าเป็นต้องมีการสมคัรสมาชิกและเสียค่าบริการ เพื่อท่ีจะดูขอ้มูล ใน
เวบ็ไซตน์ั้น ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลส่ือต่างๆ ผูท้  าเวบ็ไซต์มี
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หลากหลายระดบั ตั้งแต่สร้างเวบ็ไซต์ส่วนตวั จนถึงระดบัเวบ็ไซต์ส าหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ 
การเรียกดูเวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปนิยมเรียกดูผา่นซอฟตแ์วร์ในลกัษณะของ เวบ็เบราวเ์ซอร์ 

3. ความหมายของอินเตอร์เน็ท 
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็วท่ีสุดและปัจจุบันเป็น

เครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นส่วนส าคญัของอินเทอร์เน็ตสามารถน าเสนอขอ้มูลใน
รูปของส่ือประสม (multimedia) จ านวนเว็บไซต์มีอัตราการเพิ่มท่ีรวดเร็ว นักวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญไดว้ิเคราะห์แนวโนม้ของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เวบ็ (world Wide Web) ในอนาคต
ไวด้งัน้ี (Shelly Gary,1997) 

      - หน่วยงานธุรกิจจะใชเ้วบ็ส าหรับการท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
      - ภายในระยะเวลา 10 ปีขา้งหนา้ เวบ็จะมีความเร็วถึง 100-1,000 เท่าเม่ือเทียบกบั

ความเร็วท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
      - ความสามารถของเว็บเบราเซอร์จะถูกรวมเข้าในซอฟต์แวร์ประยุกต์แทบทุก

ประเภท 
      - การใชเ้วบ็จะถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทุกระดบั 
      - ความสามารถของโปรแกรมเพื่อการคน้หาขอ้มูล (Web search) จะมีความฉลาด

มากข้ึน 
  จากตวัอยา่งแนวโนม้ของอินเทอร์เน็ตขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การใช้อินเทอร์เน็ตจะ

เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การท าธุรกิจต่าง ๆ จะมีการน า
อินเทอร์เน็ตเชา้มาประยกุตใ์ช ้ไม่วา่จะเป็นการใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือการท าธุรกิจและบริการ 

  ความหมายของอินเทอร์เน็ต การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
อธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer networks) ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของ
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อส่ือสารด้วย ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครือข่ายข้ึนไปท่ี
เช่ือมต่อกนั จะเรียกวา่ internetwork หรือ internet (สังเกตวา่จะใช ้i ตวัเล็ก) แต่ในภาษาองักฤษค าวา่ 
the Internet (ตวั I ใหญ่) จะหมายถึงกลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั 
และอนุญาตใหมี้การเขา้ถึงสารสนเทศและการบริการในรูปแบบของสาธารณะ (public access) 

2.4 ระบบบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์
ระบบบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์(Content Management System : CMS) คือ

โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดว้ยภาษสคริปต์ ท างานอยู่บนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชัน่ 
นัน่คือเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีท างานผา่นเวบ็ดว้ยการแสดงผลในหน้าต่างของโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ 
CMS เป็นโปรแกรมสร้างเวบ็ไซตแ์บบส าเร็จรูป พร้อมกบัมีเคร่ืองมือส าหรับบริหารจดัการเน้ือหา
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และองคป์ระกอบต่างๆ บนเวบ็ไซต์อยา่งครบถว้น CMS มีคุณสมบติัในการจดัการกบัเน้ือหาของ
เวบ็ไซต์ในปริมาณมากๆ ไดอ้ย่างยืดหยุน่ตามความตอ้งการของผูดู้แลเวบ็ไซต์ ภาษาสคริปต์ท่ีถูก
น ามาสร้างเป็นโปรแกรม CMS ส่วนใหญ่คือภาษา PHP, ASP และ JAVA และระบบ CMS จะ
จดัเก็บขอ้มูลเน้ือหาไวใ้นไฟล์ฐานขอ้มูล เช่น MySQL, Protégé SQL และ Microsoft SQL เป็นตน้
นอกจากน้ี CMS ยงัไดน้ าเทคโนโลยีของภาษา XML (Extensible Markup Language) เขา้มาช่วยใน
การจดัการประเภทของขอ้มูลอีกดว้ย 

องคป์ระกอบของ ระบบบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์
     ระบบบริหารจดัการเน้ือหาเว็บไซต์ หรือ CMS ใดๆ ก็ตาม อย่างน้อยจะตอ้งมี

องคป์ระกอบอยู ่3 ส่วนดว้ยกนั จึงจะท าหนา้ท่ีเป็น CMS ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ นัน่คือ 
      1) เคร่ืองมือจดัการเน้ือหา (Content Management Application : CMA) 

มีหน้าท่ีจดัการเน้ือหาทุกชนิดบนหน้าเว็บเพจไปตลอดอายุของเน้ือหานั้น เร่ิม
ตั้งแต่การสร้าง การรักษา และการลบทิ้งออกไปจากท่ีจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงอาจจะเป็นในไฟล์ฐานขอ้มูล 
หรือแยกออกมาเป็นไฟล์ต่างหาก อยา่งเช่น รูปประกอบต่างๆ ก็ได ้กระบวนการจดัการเน้ือหาโดย
ธรรมชาติแล้วจะอยู่ในแบบท่ีเป็นล าดับขั้นตอนและส าเร็จลงได้ด้วยการท างานตามล าดับงาน 
(Workflow) ดว้ยเช่นกนั ในส่วนของ CMA ยงัช่วยให้นกัเขียนของเวบ็ไซตท่ี์ไม่มีความรู้ในภาษา 
HTML ภาษาสคริปต์ หรือโครงสร้างของเน้ือหาเวบ็ไซต ์สามารถสร้างเน้ือหาไดโ้ดยง่าย ช่วยให้
งานในการสร้างและดูแลเน้ือหาของเวบ็ไซตไ์ม่ตอ้งการความรู้ระดบัของเวบ็มาสเตอร์อีกต่อไป การ
ดูแลเน้ือหาของเวบ็ไซตใ์นเวลาหน่ึงๆ อาจจะมีผูดู้แลเน้ือหาเขา้มาท างานพร้อมๆ กนัหลายๆ คนก็
ได ้

      2) เคร่ืองมือจดัการขอ้มูลของเน้ือหา (Metacontent Management Application : 
MMA) 

ขอ้มูลของเน้ือหา (Metacontent) หรือขอ้มูลของขอ้มูล (Metadata) เป็นขอ้มูลท่ีใช้
อธิบายขอ้มูลอีกทีหน่ึง เช่นขอ้มูลท่ีอธิบายว่า “เน้ือหา” ช้ินหน่ึงถูกสร้างข้ึนเม่ือไหร่ โดยใคร ถูก
จดัเก็บไวท่ี้ไหน ถูกใชง้านบนหนา้เวบ็เพจไหน และจดัวางบนหนา้เวบ็เพจนั้นอยา่งไร เป็นตน้ การ
จดัการขอ้มูลของเน้ือหายงัช่วยให้การควบคุมเวอร์ชันของช้ินส่วนเน้ือหาต่างๆ บนเวบ็ไซต์ เป็น
เร่ืองท่ีง่ายข้ึนกว่าเดิมอีกด้วย MMA เป็นแอปพลิเคชั่นท่ีใช้ส าหรับจัดการวงจรทั้งหมดของ 
Metacontent เช่นเดียวกนักบั CMA ท่ีจดัการกบัวงจรชีวิตของเน้ือหาเวบ็ไซต ์(Content) ทั้งหมด
นั้นเอง 

     3) เคร่ืองมือน าเสนอเน้ือหา (Content Delevery Application : CDA) 
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มีหน้าท่ีดึงช้ินส่วนเน้ือหา ออกมาจากท่ีเก็บ และจดัเรียงลงบนหน้าเว็บเพจด้วย
รายละเอียดจาก MMA เพื่อน าเสนอต่อผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ โดยส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ช้งาน CMS สร้าง
เว็บไซต์มกัจะไม่ค่อยได้ยุ่งเก่ียวกบั CDA มากนัก นอกจากขั้นตอนการติดตั้งและการก าหนด
รูปแบบการแสดงผล หลงัจากนั้นก็ปล่อยให้ CDA ท างานไปตามกระบวนการ นั้นคือ ขอ้มูลของ
เน้ือหา เป็นส่ิงท่ีบอกต่อ CDA วา่ อะไรคือส่ิงท่ีจะตอ้งน ามาแสดง และถูกแสดงอยา่งไร ไม่วา่จะ
เป็น การจดัวาง สี ช่องว่าง ฟอนต์ ลิงค์ และอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ผูดู้แลสามารถเปล่ียนแปลง
คุณลกัษณะไดอ้ยา่งยดืหยุน่ โดยการเปล่ียนเฉพาะในส่วนของขอ้มูลเน้ือหา ไม่ตอ้งไปปรับเปล่ียนท่ี
ตวัเน้ือหาโดยตรง คุณสมบติัขอ้น้ีท าให้เว็บไซต์สามารถเปล่ียนดีไซน์ทั้งหมดได้ทั้งกบัเน้ือหาท่ี
สร้างมานานแลว้ และกบัเน้ือหาท่ีก าลงัจะสร้างข้ึนใหม่ โดยไม่กระทบต่อการท างานทั้งหมดของ
เวบ็ไซต ์
ประโยชน์ของ ระบบบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์

     ประโยชน์เบ้ืองต้นท่ีผูใ้ช้งานจะได้รับ เม่ือน า CMS เข้ามาสร้างและดูแล
เวบ็ไซต ์มีดงัน้ี 

     1) ควบคุมรูปแบบของเว็บไซต์ได้ดี ผูดู้แลเว็บไซต์สามารถก าหนดรูปแบบ
มาตรฐานของเวบ็ไดง่้าย 

     2) อปัเดตเวบ็ไซต์ไดจ้ากทุกๆ ท่ี สามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือบริหารจดัการเวบ็ไซต ์
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต จึงท าใหส้ามารถท างานท่ีไหนก็ไดท่ี้มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

     3) ไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรม การเขา้ใชง้าน CMS ตอ้งการเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
การต่อเช่ือมอินเทอร์เน็ต กบัโปรแกรมเว็บเบราเซอร์เท่านั้น ไม่ตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรมลงบน
เคร่ืองใด 

     4) ไม่ตอ้งมีความรู้ภาษา HTML และ Script สามารถบริหารจดัการเน้ือหาดว้ย
เคร่ืองมือ CMS ท่ีจดัเตรียมให ้

     5) รองรับการท างานจากผูใ้ชง้านหลายคนไดพ้ร้อมกนั CMS เป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่
แบบ Client – Server  จึงรองรับการเขา้ใชง้านเวบ็เซิร์ฟเวอร์จากผูใ้ช้งานหลายๆ คนไดใ้นเวลา
เดียวกนั 

     6) เพิ่มศกัยภาพในการร่วมมือกนัท างาน เพราะใน CMS มีเคร่ืองมือในการควบคุม
ช้ินส่วนเน้ือหา รองรับการท างานร่วมกนัของผูดู้แลเวบ็ไซตแ์ละผูใ้ชง้าน 

     7) การน าช้ินส่วนเน้ือหากลบัมาใชใ้หม่ เพราะระบบ CMS มีการแยกช้ินส่วนของ
เน้ือหาออกจากกนั ท าใหก้ารน ากลบัมาใชง้านใหม่เป็นเร่ืองท่ีง่าย 
การประยกุตใ์ชง้าน ระบบบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์
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     1)   การน า CMS มาช่วยในการสร้างเวบ็ไซต์สถาบนัการศึกษา ธุรกิจบนัเทิง 
หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล 
สถานท่ีท่องเท่ียว งานใหบ้ริการลูกคา้ 

     2)   การน า CMS มาช่วยในหน่วยงานของรัฐบาล อาทิ งานข่าว งานประชาสัมพนัธ์ 
การน าเสนองานต่าง ๆขององคก์ร 

     3)   การน า CMS มาช่วยในการสร้างเวบ็ไซตส่์วนตวั ชมรม สมาคม สมาพนัธ์ โดย
วธีิการแบ่งงานกนัท า เป็นส่วนๆ ท าใหเ้กิดความสามคัคี ท างานมีการท างานท่ีเป็นทีมเวร์ิคมากข้ึน 

     4)   การน า CMS มาช่วยในการสร้างเวบ็ไซตส์ าหรับธุรกิจ เอสเอ็มอี โดยเฉพาะ
สินคา้ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์หรือ OTOP ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะน้ี 

     5)   การน า CMS มาใชแ้ทนโปรแกรมลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายและง่าย
ต่อการพฒันา 
       6)   การน า CMS มาช่วยในการท า เวบ็ไซตอิ์นทราเน็ต ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ใชภ้ายใน
องคก์ร   

 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

หวัขอ้โครงการวจิยั : การพฒันาเวบ็ไซตส์ารสนเทศโรตีสายไหม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    
 โดยใชเ้ทคนิค Google Maps API 

ผูว้จิยั   : สุวรรณ อาจคงหาญ 
สาขาวชิา   : เทคโนโลยสีารสนเทศ 
บทคดัยอ่ 

งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศโรตีสายไหม ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ของโรตีสายไหม ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จากศึกษาและพฒันา

เวบ็ไซตส์ารสนเทศโรตีสายไหม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยใชเ้ทคนิค Google Maps API แลว้

นั้น และได้ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ โดยใช้ผูต้อบแบบสอบถามมี

จ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ผูต้อบระบุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61 ระบุเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 39 ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 82.5 ปริญญาตรีร้อยละ 11.25 

ปริญญาโท 6.25 และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท 0 ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อย
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ละ 86.25 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5 อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 2.75 และอ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.5 

โดยดา้นขอ้มูล ในเวบ็ไซต ์ในส่วนของขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลไดช้ดัเจนได้

ค่าเฉล่ีย 4.15 ขอ้มูลมีความทนัสมยั น่าสนใจไดค้่าเฉล่ีย 4.00 ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบั

ความตอ้งการไดค้่าเฉล่ีย 3.95 ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต ์ในส่วนของจดัรูปแบบหนา้จอ รูปภาพ และ

สี มีความเหมาะสมไดค้่าเฉล่ีย 4.55 ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจนไดค้่าเฉล่ีย 3.0 ดา้นการใชง้าน ในส่วน

ของความรวดเร็วในการเขา้ถึงหน้าเว็บเพจได้ค่าเฉล่ีย 4.00 ใช้งานง่ายและสะดวกในการคน้หา

ขอ้มูลไดค้่าเฉล่ีย 4.15 และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะไดค้่าเฉล่ีย 3.65 ความ

พึงพอใจโดยรวม ในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเวบ็ไซตไ์ดค้่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึง

กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตเ์วบ็ไซต์สารสนเทศโรตีสายไหม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้

ค่าเฉล่ียเป็น 4.00 ซ่ึงถือวา่มีความพึงพอใจอยา่งมากต่อเวบ็ไซต ์

 

หวัขอ้โครงการวจิยั : การวจิยัและพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการพฒันาขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อแกปั้ญหาความยากจน ในเขตพี้นท่ีจงัหวดัเลย: ศึกษากรณี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพิ่ม อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

ผูว้จิยั   :     ผูช่้วยศาสตราจารยว์ชัรินทร์ สายสาระ 
          อาจารยส์มพงษ ์ดุลยอนุกิจ 
          นายธีระวฒัน์ มะเริงสิทธ์ิ 
บทคดัยอ่    

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาบริบทชุมชน และพฒันาศกัษภาพในการบริหาร

จดัการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพิ่ม อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ให้สามารถบูรณาการ

กลไกในการบริหารจดัการ แผนงาน โครงการต่างๆ ในทอ้งถ่ินให้ครอบคลุมตามบทบาทหน้าท่ี

โดยเฉพาะการพฒันาอาชีพ พฒันาวิสาหกิจชุมชนเพื่อแกปั้ญหาความยากจนตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 วิธีด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR : Participatory Action 

Research) โดยท าการศึกษาในหน่วยระดบัต าบล พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพิ่ม อ าเภอผา

ขาว จงัหวดัเลย ซ่ึงมีจ านวน 9 หมู่บา้น ท าการศึกษาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์-พฤศจิกายน 2547 
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 ผลจากการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 1. บริบทต าบล กลุ่มคนจน ความยากจนในพื้นท่ี พบวา่มีกลุ่มคนจน 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคน

จนโดยก าเนิด ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีถือก าเนิดมาในสภาพความเป็นอยู่ในต าบลบา้นเพิ่มทางครอบครัวไม่มี

ท่ีดินท ากิน ตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและพึ่งพิงกลุ่มทุนในต าบลและในเมืองในรูปแบบการ

ขายแรงงาน เม่ือตวัเองแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่จึงเป็นครอบครัวยากจน กลุ่มน้ีส่วนใหญ่ยงัอยู่

ในวยัหนุ่มสาว (2) กลุ่มคนจนใหม่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีขายท่ีดิน และใชเ้งินหมด ตวัเองจึงตอ้งกลายเป็น

แรงงานรับจา้ง กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นวยักลางคนถึงค่อนขา้งชรา (3) กลุ่มคนจนอพยพ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี

อพยพมาจากจงัหวดัอ่ืน แต่เม่ือเขา้มาแลว้ไม่สามารถมีท่ีดินท ากินเป็นของตวัเองได ้จึงตอ้งรับจา้ง

ทัว่ไป กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นวยักลางคนถึงค่อนขา้งชรา 

 2. ศกัยภาพในการบริหารจดัการพฒันาของ อบต. บา้นเพิ่ม อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ท่ีมีอยู่

ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 3. การพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการพฒันาของ อบต. พบว่า มีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ี

ส าคญั คือ ระยะท่ีหน่ึง การปรับกระบวนทศัน์ของสมาชิก อบต. และกลุ่มคนจน และระยะท่ีสอง 

การปฏิบติัการตามแนวทางท่ีวเิคราะห์และการปฏิบติัการประชาพิจยั (PR&D) 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ีไดบ้ทเรียนว่า การให้สมาชิก อบต. และกลุ่มคนจน มีส่วนร่วมเรียนรู้ใน

กระบวนการวจิยัทุกขั้นตอนท าใหส้ามารถบูรณาการแผนงาน โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนได้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มคนจน 

  



 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใช้ในการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสาม

บณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โดยผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จุดก าเนิดของระบบงานโดยปกติจะก าเนิดข้ึนจากผูใ้ช้ระบบ เน่ืองจากผูใ้ช้ระบบเป็นผูท่ี้

ตอ้งการหาขอ้มูล นักวิเคราะห์ระบบจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการพฒันาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ

บริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา    ระบบ

สารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกนัตั้งแต่เกิดจนตายวงจรน้ีจะเป็นขั้นตอน ท่ีเป็นล าดบั

ตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบท่ีใชง้านได ้ซ่ึงนกัวเิคราะห์ระบบตอ้งท าความเขา้ใจให้ดีวา่ใน

แต่ละขั้นตอนจะตอ้งท าอะไร และท าอย่างไร ขั้นตอนการพฒันาระบบมีอยู่ดว้ยกนั 5 ขั้น ดว้ยกนั 

คือ 

1. รวมรวมขอ้มูล 

2. วเิคราะห์  

3. ออกแบบเวบ็ไซต ์

4. พฒันาเวบ็ไซต ์

5. วดัผลความพึงพอใจ 
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ภาพท่ี 3.1 วงจรการพฒันาระบบ 

 

3.1 ขั้นตอนการรวมรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลในพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบล

สามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  คร้ังน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีเพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ในการพฒันาการพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง 

ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โดยการรวบรวมขอ้มูล 3 วธีิ  ดงัน้ี 

1.1 การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดย การสัมภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น 

1.2 การอ่านและศึกษาคน้ควา้ เป็นการรวบรวมขอ้มูลต าบลสามบณัฑิตจากงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  

1.3 การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัต าบลสามบณัฑิต 

3.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ 

 จากการเก็บรวมรวมต าบลสามบณัฑิตแลว้น ามาวิเคราะห์ และแบ่งขอ้มูลสารสนเทศ

ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 3.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปต าบลสามบณัฑิต 

 เป็นขอ้มูลประวติัความเป็นมา สภาพทัว่ไป การแบ่งเขตการปกครอง จ านวนประชากร 

สภาพทางดา้นเศรษฐกิจ  สภาพทางสังคม 

รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ 

ออกแบบ
เว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ 

วัดผลความพึง
พอใจ 
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 3.2.2 ขอ้มูลสารสนเทศ ต าบลสามบณัฑิตในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

3.3 ขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต์ 

การออกแบบเวบ็ไซทมี์ส่วนส าคญัในการสร้างความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ และท าให้

อยากกลบัเขา้มาใชอี้กในอนาคต หรือดึงดูดผูใ้ชใ้หอ้ยูก่บัเวบ็ตลอดไปการออกแบบเวบ็ไซทน์ั้น

ไม่ไดห้มายถึงลกัษณะหนา้ตาของเวบ็ไซทเ์พียงอยา่งเดียวเท่านั้น  

3.3.1 การแบ่งส่วนการใชง้านของเวบ็ไซต ์

- การก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต ์                     

- การจดัระบบขอ้มูล                                              

- การสร้างระบบเนวิเกชัน่ 

- การออกแบบหนา้เวบ็                                         

- การใชก้ราฟิก 

- การเลือกใชสี้ และการจดัรูปแบบตวัอกัษร         

- ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ 

- การค านึงถึงความแตกต่างของส่ือกลางในการแสดงผลเวบ็ไซทด์ว้ย  

- ขนาดของหนา้จอมอมิเตอร์ และความละเอียดของสีในระบบ Plug – in ชนิดต่างๆ 

3.3.2 หลกัการออกแบบในเวบ็ไซต์ 

-แบบเรียงล าดบั (Sequence)  เวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจไม่มากนกั หรือท่ีมีการน าเสนอ

ขอ้มูลแบบทีละขั้นตอน                     

-แบบระดบัชั้น (Hierarchy)  เวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจมากข้ึน พบไดท้ัว่ไป                      

- แบบผสม (Combination)  เวบ็ไซตท่ี์ซบัซอ้นเป็นการน าขอ้ดีของ 2 รูปแบบมาผสมกนั 

3.3.3 รูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีหนา้ Homepage 

ไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวั ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาและการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์นิยมมี 3-4 แบบ   แบ่ง
พื้นท่ีใชง้านออกเป็น 3 ส่วน ,แบ่งพื้นท่ีใชง้านออกเป็น 2 ส่วน,แบ่งพื้นท่ีใชง้านออกเป็น 1 
ส่วน 
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3.4 ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต์ 

แนวทางหลกัการออกแบบการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง 

ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ 

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ร่ิมตน้ใชเ้ป็นแนวทาง ในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ 

การวางแผน การวางแผนนบัวา่มีความส าคญัมากในการสร้างเวบ็ไซต ์เพื่อให้การท างานใน

ขั้นตอนต่าง ๆ มีแนว ทางท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย  

การก าหนดเน้ือหาและจุดประสงค์ของเวบ็ไซต์ การ ก าหนดเน้ือหาและจุดประสงค์ของ

เวบ็ไซตท่ี์จะสร้าง นบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากในการเร่ิมตน้สร้างเวบ็ไซตเ์ลยทีเดียว เพื่อให้เห็นภาพ

วา่เราตอ้งการน าเสนอขอ้มูลแบบใด เช่น เวบ็ไซตเ์พื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร การบริการดา้นต่าง ๆ หรือ

ขายสินค้า เป็นต้น เม่ือสามารถก าหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ได้แล้ว เง่ือนไขเหล่าน้ีจะเป็น

ตวัก าหนดโครง สร้างรูปแบบรวมถึงหนา้ตา และสีเวบ็ไซตข์องเราดว้ย  

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม การ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าชมเว็บไซต์ก็นับว่ามีส่วนส าคัญไม่น้อย เช่น เว็บไซต์ส าหรับ

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาในการคน้หาขอ้มูล หรือเวบ็ไซต์ส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ไปใช้บริการ

ต่าง ๆ เป็นตน้  

การเตรียมขอ้มูล เน้ือหาหรือขอ้มูลจดัว่าเป็นส่ิงท่ีเชิญชวนให้ผูอ่ื้นเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์

และตอ้งทราบวา่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถน ามาจากแหล่งใดบา้ง เช่น การคิดน าเสนอขอ้มูลดว้ย

ตวัเอง หรือน าขอ้มูลท่ีน่าสนใจมาจากส่ืออ่ืน เช่น หนงัสือพิมพ ์แมกกาซีน เวบ็ไซต ์และท่ีส าคญั ขอ

อนุญาตเจา้ของบทความก่อนเพื่อป้องกนัเร่ืองลิขสิทธ์ิดว้ย  

การเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น ในการออกแบบเวบ็ไซต์ตอ้งอาศยัความสามารถต่าง ๆ เช่น 

โปรแกรมส าหรับสร้าง เวบ็ไซต ์ภาพเคล่ือนไหว มลัติมีเดีย การจดโดเมนเนม การหาผูใ้ห้บริการรับ

ฝากเวบ็ไซต ์(Web Hosting) เป็นตน้  

การจัดโครงสร้างข้อมูล เม่ือได้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ก าหนดเน้ือหาและจุดประสงค์ของ

เว็บไซต์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมขอ้มูล การเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นจากขั้นแรก

เรียบร้อยแลว้ ในขั้นตอนน้ี เราจะจดัระบบเพื่อใชเ้ป็นกรอบส าหรับการออกแบบและด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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- โครงสร้างและสารบญัของเวบ็ไซต ์ 

- การใชร้ะบบน าผูเ้ขา้ชมไปยงัส่วนต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซตห์รือท่ีเราเรียกวา่ระบบน าทาง 

(Navigation)  

- องคป์ระกอบท่ีตอ้งน ามาใช ้เช่น ส่ือมลัติมีเดีย ภาพกราฟิก แบบฟอร์มต่าง ๆ  

- การก าหนดรูปแบบและลกัษณะของเวบ็เพจ  

- การก าหนดฐานขอ้มูล ภาษาสคริปตห์รือแอปพลิเคชนัท่ีน ามาใชใ้นเวบ็ไซต ์ 

- การบริการเสริมต่าง ๆ  

- การออกแบบเวบ็ไซต ์นบัเป็นขั้นตอนในการออกแบบรูปร่าง  โครงสร้างและลกัษณะ

ทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจโดย โปรแกรมท่ีเหมาะสมในการออกแบบคือ  

Photoshop หรือ Fireworks ซ่ึงจะช่วยในการสร้างเค้าโครงของหน้าเว็บและ

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ช่ือเว็บไซต์ โลโก้ รูปไอคอน ปุ่มไอคอน ภาพเคล่ือนไหว 

แบนเนอร์โฆษณา เป็นตน้  

- ใน การออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นยงัตอ้งค านึงถึงสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ 

ท่ีไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น ขนาดของตวัอกัษร สีของขอ้ความ สีพื้น ลวดลายของเส้น

กรอบเพื่อความสวยงามและดึงดูดผูเ้ยีย่มชมดว้ย  

เทคนิคการออกแบบเวบ็ไซต ์ 

 การออกแบบการพฒันาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสาม

บณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ใหน่้าสนใจตอ้งพิจารณา 3 ประการ คือ  

-  ออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้เน้ือหา เวบ็ไซตบ์างประเภทจะเนน้เน้ือหา หรือขอ้ความเป็นหลกั 

ภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ย ตวัหนงัสือ มีภาพประกอบบา้งแต่ไม่มาก เช่น เอ็นไซโคพีเดีย  

ดิกชนันารี ฯลฯ  

- ออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้ภาพกราฟิก  

- ออกแบบเวบ็ไซตท่ี์เนน้ทั้งภาพและเน้ือหา  
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3.5 วดัผลความพงึพอใจ 

การวดัผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการบริหารจดัการของ

ฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เก็บจาก

 กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตจ์  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม 

 



บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 
 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีไดผู้ว้ิจยัไดจ้ดัการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจดัท าเวบ็ไซด์ข้ึน

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2557 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งคือ ผูใ้หญ่บา้นจากหมู่

ต่างๆ และนกัศึกษาช่วยงานจากมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา โดยมีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม เร่ืองสารสนเทศต าบลสามบณัฑิตและแนวทางในการจดัท าเวบ็ไซต์ ดงัน้ี 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายธวชั สุดศรี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 
2. นายยงยทุธ พบร่มเยน็ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
3. นายทองเร่ิม  บุญญิกา ก านนั 
4. นายวโิรจน์ พบพิพกั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
5. นายอ านวย  บวัผนั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 
6. นายชูชาติ  มณีเจียร ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 6 
7. นายทวชิ  สุวรรณสิทธ์ิ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 
8. นายสมพิศ  มงคลเกตุ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
9. นายภานรินทร์  บ ารุงวงษ ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 
10. นายสุทธินาท คงสมทอง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
11. นางรงรอง แรมสิเยอ อาจารย ์
12. น.ส.ปรียานุช พฒันานนท ์ นกัศึกษาช่วยงาน 

 

ในในการสร้างพื้นท่ี Hosting ทางผูว้ิจยัไดท้  าการเช่า Hosting พื้นท่ี 10 GB และสามารถ

โอนถ่ายขอ้มูลได้ไม่จ  ากดั Unlimited Data transfer และจดโดเมนช่ือ www.3bandit.com  ท่ี 

www.hostinglotus.com  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

การก าหนด Name Server 

Primary Name Server  

Nameserver 1     : ns109.hostinglotus.net 
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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 

สามารถเขา้ใชง้าน Direct Admin Control Panel เพื่อสร้าง Email Account / Database / 

Subdomain ไดท่ี้ 

https://119.59.120.23:2222/ หรือ https://www.3bandit.com:2222/ 

Username: banditco 

Password: ********* (ขอสงวนรหสัผา่นส าหรับ admin เท่านั้น) 

โดยมีคู่มือการเขา้ใชง้าน Direct Admin Control Panel 

http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/6/Contol-Panel-DirectAdmin 

FTP Server 

สามารถอพัโหลดเวบ็ไซตม์าท่ี server ดว้ยโปรแกรม FTP Client ต่างๆ 

โดยใชค้่าดงัต่อไปน้ีในการล็อกอิน 

FTP Hostname: ftp.3bandit.com 

FTP Username: banditco 

FTP Password: : ********* (ขอสงวนรหสัผา่นส าหรับ admin เท่านั้น) 

FTP Port : 2002 

โดยน าขอ้มูลเวบ็ไซตไ์ปไวใ้นโฟลเดอร์ส าหรับเวบ็ไซต ์: public_html 

คู่มือ การ Upload File ข้ึน Server ผา่น FTP Client โดยใช ้โปรแกรม FileZilla 

http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/4 1 / -FTP-File--Server--Program-

Filezilla.html 

 

คู่มือ การ Upload File ข้ึน Server ผา่น FTP Client โดยใช ้Windows Explore 
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http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/4 2 / -FTP-File--Server--

Browser.html 

ระยะเวลาการเช่าเน้ือท่ี Host มีก าหนด 1 ปี เร่ิมจากวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 4 กรกฎาคม 

2557 ซ่ึงทางผูว้จิยัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเช่า Host และค่าจดโดเมนเนมในปีแรก และทาง

ผูใ้หญ่บา้นต าบลสามบณัฑิตซ่ึงเป็นผูดู้แลเวบ็ไซด์ต่อไปจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายและดูแลเวบ็ไซด์ใน

ปีถดัๆไป 

ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม FileZilla ในการ upload โปรแกรม Joomla ลงไปท่ีเน้ือท่ีของ server 

และได้ท าการจดัสร้างฐานขอ้มูลส าหรับ Joomla และ install โปรแกรม Joomla เพื่อใช้เป็น

โปรแกรมส าหรับจดัการกบัเวบ็ไซดต่์อไป 

ผูว้จิยัไดจ้ดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลเวบ็ไซดก์บัทางผูใ้หญ่บา้นต าบลสามบณัฑิต

เพื่อใหส้ามารถดูแลเวบ็ไซด์ดว้ยตนเองไดใ้นต่อไป เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556โดยมีรายช่ือ

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม การเป็นผูดู้แลระบบเวบ็ไซตต์ าบลสามบณัฑิตดงัน้ี 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายธวชั สุดศรี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 
2. นายยงยทุธ พบร่มเยน็ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
3. นายทองเร่ิม  บุญญิกา ก านนั 
4. นายวโิรจน์ พบพิพกั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
5. นายอ านวย  บวัผนั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 
6. นายชูชาติ  มณีเจียร ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 6 
7. นายทวชิ  สุวรรณสิทธ์ิ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 
8. นายสมพิศ  มงคลเกตุ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
9. นายภานรินทร์  บ ารุงวงษ ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 
10. นายสุทธินาท คงสมทอง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
11. น.ส.ปรียานุช พฒันานนท์ นกัศึกษาช่วยงาน 
12. น.ส.เมนา ไวยรูป นกัศึกษาช่วยงาน 
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การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารศึกษาขอ้มูลความพึงพอใจของผูท่ี้ใชง้านเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้น

การบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  การ

วดัผลความพึงพอใจในการพฒันาเวบ็ไซต์ไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดย

การเลือกตวัอยา่งแบบง่าย จ านวน 400 ตวัอยา่ง ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2556 

การน าเสนอผลการศึกษาในคร้ังน้ี แบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไปขอผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2    ความพึงพอใจในการใชบ้ริการขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

โดยไดร้ายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ 

จากการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 400 

ตวัอยา่ง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อย

ละ 100 ผูต้อบระบุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61 ระบุเป็นเพศชาย ร้อยละ 39 ผูต้อบแบบสอบถามมี

การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 82.5 ปริญญาตรีร้อยละ 11.25 ปริญญาโท 6.25 และระดบัสูง

กว่าปริญญาโท 0 ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 86.25 อาชีพรับราชการ/

รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 8.5 อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 2.75 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.5 

 

ลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนทั้งหมด 400 100 

เพศ 
     ชาย 156 39 
     หญิง 244 61 
การศึกษา 
     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 330 82.5 
     ปริญญาตรี 45 11.25 
     ปริญญาโท 25 6.25 
     สูงกวา่ปริญญาโท - 0 
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อาชีพ 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 345 86.25 
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 34 8.5 
     พนกังานเอกชน 11 2.75 
     อ่ืนๆ 10 2.5 
ตารางท่ี 4.1 สรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 

 

4.2 ความพงึพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเวบ็ไซต์ 

จากการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 400 

ตวัอยา่ง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ด้านข้อมูล ในเวบ็ไซต์ 
ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลได้
ชดัเจน 

55.0 5.0 40.0 0.0 0.0 4.15 ดีมาก 

ขอ้มูลมีความทนัสมยั น่าสนใจ 45.0 10.0 45.0 0.0 0.0 4.00 ดีมาก 
ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบั
ความตอ้งการ 

45.0 5.0 50.0 0.0 0.0 3.95 ดี 

2. ด้านรูปแบบของเวบ็ไซต์ 
จัดรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มี
ความเหมาะสม 

60.0 35.0 5.0 0.0 0.0 4.55 ดีมาก 

ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0 3.60 ดี 
3. ด้านการใช้งาน 
ความรวดเร็วในการเขา้ถึงหนา้เวบ็เพจ 45.0 10.0 45.0 0.0 0.0 4.00 ดีมาก 
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหา
ขอ้มูล 

55.0 5.0 40.0 0.0 0.0 4.15 ดีมาก 

มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ 10.0 50.0 35.0 5.0 0.0 3.65 ดี 
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ขอ้เสนอแนะ 
4. ความพงึพอใจโดยรวม 
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการ
เวบ็ไซต ์

45.0 10.0 45.0 0.0 0.0 4.00 ดีมาก 

ตารางท่ี 4.2 สรุปขอ้มูลความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 โดยดา้นขอ้มูล ในเวบ็ไซต ์ในส่วนของขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลไดช้ดัเจนได้

ค่าเฉล่ีย 4.15 ขอ้มูลมีความทนัสมยั น่าสนใจ 4.00 ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความ

ตอ้งการ ได ้3.95 ดา้นรูปแบบของเวบ็ไซต์ ในส่วนของจดัรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มีความ

เหมาะสม 4.55 ตวัอกัษรอ่านง่าย ชัดเจนได ้3.0 ดา้นการใช้งาน ในส่วนของความรวดเร็วในการ

เขา้ถึงหนา้เวบ็เพจได ้4.00 ใชง้านง่ายและสะดวกในการคน้หาขอ้มูล 4.15 และมีช่องทางการติดต่อ

สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะได ้3.65 ความพึงพอใจโดยรวม ในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมใน

การใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ด ้4.00 



 
 

บทที ่5 

บทสรุป 
 

จากการศึกษา และพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสาม

บณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  นั้นมีวตัถุประสงค์การวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุป

ผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1 สรุปวตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ

อุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

2. เพื่อนศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์

5.2 สรุปวธิีด าเนินการวจิัย 

5.21 ขั้นตอนการรวมรวมขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ

บ ริหารจัดการของ ฝ่ ายปกครอง  ต าบลสามบัณฑิต  อ า เภอ อุทัย   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  คร้ังน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์

ในการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต 

อ าเภออุทัย  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยการรวบรวมข้อมูล 3 วิธีเป็นแหล่ง

รวบรวมขอ้มูลในดา้นต่างๆ ของการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือ การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านและศึกษา

คน้ควา้ การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

5.22 ขั้นตอนการวิเคราะห์ จากการเก็บรวมรวมข้อมูลของการบริหารจดัการของฝ่าย

ปกครอง ต าบลสามบณัฑิต แลว้น ามาวเิคราะห์ ท าใหแ้บ่งขอ้มูลสารสนเทศออกเป็น 2 

ส่วนคือ ขอ้มูลทัว่ไปของการบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต และ 

ขอ้มูลสารสนเทศ การบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต 

5.23 ขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต ์โดยการแบ่งส่วนการใชง้านของเวบ็ไซต ์  หาหลกัการ

ออกแบบในเวบ็ไซต ์จดัรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีหนา้ Homepage 
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5.24 ขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต ์ แนวทางหลกัการออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อใชใ้นการบริหาร

จดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้ร่ิมตน้ใชเ้ป็นแนวทาง ใน

การสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์

5.25 วดัผลความพึงพอใจ การวดัผลความพึงพอใจของผูใ้ช้งานเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ

บ ริหารจัดการของ ฝ่ ายปกครอง  ต าบลสามบัณฑิต  อ า เภอ อุทัย   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตจ์  านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถาม 

5.3 สรุปผลการวจิัย 

ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ผูต้อบระบุเป็น

เพศหญิง ร้อยละ 61 ระบุเป็นเพศชาย ร้อยละ 39 ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษา ต ่ากว่า

ปริญญาตรีร้อยละ 82.5 ปริญญาตรีร้อยละ 11.25 ปริญญาโท 6.25 และระดบัสูงกวา่ปริญญา

โท 0 ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 86.25 อาชีพรับราชการ/

รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 8.5 อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 2.75 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.5 

โดยดา้นขอ้มูล ในเวบ็ไซต์ ในส่วนของขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลได้

ชดัเจนไดค้่าเฉล่ีย 4.15 ขอ้มูลมีความทนัสมยั น่าสนใจ 4.00 ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ 

ตรงกบัความตอ้งการ ได้ 3.95 ดา้นรูปแบบของเว็บไซต์ ในส่วนของจดัรูปแบบหน้าจอ 

รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม 4.55 ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจนได ้3.0 ดา้นการใชง้าน ใน

ส่วนของความรวดเร็วในการเขา้ถึงหน้าเวบ็เพจได้ 4.00 ใช้งานง่ายและสะดวกในการ

คน้หาขอ้มูล 4.15 และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะได ้3.65 ความพึง

พอใจโดยรวม ในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมในการใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ด ้4.00 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบนัการสืบคน้ขอ้มูลในเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีไดมี้การพฒันาไปอย่างรวดเร็วและ

เข้าถึงได้ง่าย  ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างจ าเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
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ก.1 ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่าย
ปกครอง ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่ายปกครอง 
ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
เพศ 

ชาย         หญิง 
 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกวา่ปริญญาโท 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานเอกชน 

อ่ืนๆ 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเวบ็ไซต์ 

 

 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ด้านข้อมูล ในเวบ็ไซต์ 
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธิบายข้อมูลได้
ชดัเจน 

     

ขอ้มูลมีความทนัสมยั น่าสนใจ      
ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความ
ตอ้งการ 

     

2. ด้านรูปแบบของเวบ็ไซต์ 
จัดรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มีความ
เหมาะสม 

     

ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน      

3. ด้านการใช้งาน 

ความรวดเร็วในการเขา้ถึงหนา้เวบ็เพจ      

ใชง้านง่ายและสะดวกในการคน้หาขอ้มูล      
มี ช่ อ งท า ง ก า ร ติ ด ต่ อสอบถ ามแล ะ ใ ห้
ขอ้เสนอแนะ 

     

4. ความพงึพอใจโดยรวม 
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บ ริการ
เวบ็ไซต ์

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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รูปภาพ หนา้เวบ็ ของระบบสารสนเทศต าบลสามบณัฑิต 
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