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 การวิจัยครั 9งนี 9เป็นการวิจัยและพัฒนา มีจุดประสงค์เพื&อพัฒนาเว็บไซต์วัดบวรมงคลราช
วรวิหารให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ และเพื&อศกึษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างที&มีตอ่เว็บไซต์วดับวร
มงคลราชวรวิหาร  
 เครื&องมือที&ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แบบประเมิน
คณุภาพเว็บไซต์ ดําเนินการประเมินคณุภาพโดยผู้ เชี&ยวชาญ ด้านเนื 9อหา 5 ท่าน และด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 5 ท่าน และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบออนไลน์  ทําการสอบถามความพึงพอใจ     
กบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 40 คน  
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจด้านเนื 9อหา อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.46) 
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.43) และด้านการใช้งาน อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.35) 
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 This thesis was research and development. The purposes of this research were to 
development of Watborwornmongkol  Website for has a criteria quality and studied satisfaction of 
Samples to The Watborwornmongkol Website.  
 The instruments of this research were The Watborwornmongkol Website, Quality 
Assessment Form that  quality of contents  were assessed by 5 specialists and quality of 
website educational technology were assessed by 5 specialists too; and Online Satisfaction 
Questionnaire that  was assessed satisfaction by 40 samples 
 The research results showed that satisfaction of samples in website contents were 
high quality ( x  = 4.46), in website design was high quality ( x  = 4.43) and website usability 
was high quality ( x  = 4.35) 
  



 

 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์เล่มนี 9สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์    ธีรบุญฤทธิ.       
ควรหาเวช อาจารย์ที&ปรึกษาสารนิพนธ์  อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดบัเวทย์ ที&ได้ให้คําปรึกษาเสนอแนะ
ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นผู้ เชี&ยวชาญและกรรมการสอบปากเปล่า และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์อลิศรา เจริญวานิช  ที&รับเป็นกรรมการสอบปากเปล่า ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณในความ
เอื 9อเฟื9อของทา่นอยา่งยิ&ง 

 ขอขอบพระคณุพระเมธีธรรมสาร อาจารย์รณิดา จนัทร์หอม นายแก้ว ชิดตะขบ  นายพิศาล 
แช่มโสภา อาจารย์สทุธิพงศ์ ธรรมพิทกัษ์ ที&ได้กรุณารับเป็นผู้ เชี&ยวชาญด้านเนื 9อหา นายบญุเชิด  กิตติ
ธรางกรู อาจารย์ชตุิมา ศิรธรรมขนัติ อาจารย์ปณิดา วรรณบตุร นางสาวนพวรรณ คงทน ผู้ เชี&ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ อาจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี 
อาจารย์เรณู สายะเสวี ผู้ เชี&ยวชาญด้านจิตวิทยาในการตรวจสอบข้อคําถาม ตลอดจนให้คําแนะนํา   
ในการดําเนินการวิจยัอย่างดียิ&ง ขอขอบคณุนางสาวพรรณนิภา สงัข์ทอง ที&เอื 9อเฟื9อแนะนําทางด้านสถิติ
ในการวิจยั เป็นอยา่งดี  

 และขอกราบขอบพระคณุอย่างสุดซึ 9งกับพระเทพมงคลญาณผู้ ที&เปี& ยมด้วยเมตตาให้ได้พกั
อาศยัเพื&อการศกึษา ณ วดับวรมงคลราชวรวิหาร และกราบขอบพระคณุครูบาอาจารย์ทกุท่านที&ได้ให้
กําลงัใจและสนบัสนนุด้านการศกึษาด้วยดีตลอดมา  

 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์เล่มนี 9 ขอบูชาแด่พระรัตนตรัย และมอบเป็น
กตเวทิตาคณุแดบ่พุการีผู้ เคารพรัก และบรูพาจารย์ผู้ มีพระคณุทกุทา่น   
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปัจจบุนัสื
ออินเทอร์เน็ตถือเป็นสื
อสําคญั ไม่แพ้สื
อหนงัสือพิมพ์ หรือโทรทศัน์ เวลาเราคิดจะ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ต้องคิดถึงสื
ออินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบัต้น ๆ เสมอ จนปัจจบุนัสื
อรูปแบบต่าง ๆ 
ได้พยายามเปลี
ยนรูปแบบไปสู่อินเทอร์เน็ตมากขึ 2นเรื
อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษ เป็น
หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ ทีวีจอตู้ เปลี
ยนเป็นทีวีออนไลน์ หลายสื
อพยายามผนวกเข้ากบัอินเทอร์เน็ต ด้วย
ข้อดีที
ราคาถูกและดูได้ทั
วโลก ไม่จํากัดเพียงแค่บางจุด บางประเทศเหมือนสื
อทั
วไป (พันจันทร์ 
ธนวฒันเสถียร. 2551) 
 เว็บไซต์ถือเป็นอีกหนึ
งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน ที
 มี
ประสิทธิภาพสงู และได้รับความนิยมมาก เหตทีุ
เว็บไซต์เข้ามามีบทบาทสําคญัและจําเป็นตอ่ธุรกิจใน
ปัจจุบัน ด้วยเหตุที
ว่าชีวิตประจําวันของคนส่วนมากในเมืองใหญ่ล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตในการทํางานสื
อสาร ค้นหาข้อมลู กนัแทบทั 2งสิ 2น ซึ
งข้อมลูข่าวสารเหล่านั 2นจะปรากฏอยู่ใน
รูปแบบหน้าเว็บเพจ หรืออาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในเรื
องของขนาดในการแสดงผลเช่นผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ Pocket PC  มือถือ  แตเ่หล่านี 2ล้วนแล้วแตเ่ป็นเทคโนโลยีที
ออกมารองรับการใช้งาน
เว็บไซต์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กนัทั 2งนั 2น  เว็บไซต์จึงไม่ได้เป็นเพียงแคแ่ผ่นพบัหรือใบปลิวเพื
อให้
ผู้คนเข้ามาเปิดอา่นอีกตอ่ไป  

 เว็บไซต์สว่นมากในปัจจบุนัเปรียบเสมือนงานบริการของธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน ที
กลา่ว
อยา่งนี 2ไมไ่ด้เกินความจริงไปแม้แตน้่อย ลองมองดวูา่รอบ ๆ ตวัเรา เดีFยวนี 2เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์เข้ามามีบทบาทอยา่งไรบ้าง การทําธุรกรรมด้านการเงินผา่นหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร (Internet 
Banking) เชน่ การโอนเงินไปบญัชีอื
นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชําระคา่นํ 2า-ไฟ โทรศพัท์ ผา่น
ระบบ, การชําระคา่สินค้า-บริการทางหน้าจอเว็บไซต์ (E-Commerce), การติดตอ่สื
อสารกบัเพื
อน หรือ
ลกูค้าผา่นหน้าเว็บไซต์ (Public E-mail), การค้นหาสินค้า-บริการที
ต้องการด้วยเว็บไซต์ค้นหาและเว็บ
สารบญั (Search Engines & Directories), การซื 2อ-ขายหุ้นออนไลน์ (Online Stock Exchange 
Trading), การอา่นหนงัสือพิมพ์และตดิตามข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ (Online Newspaper &           
E-magazine) ที
กลา่วมาทั 2งหมดเป็นแคบ่างสว่นที
พฤติกรรมของผู้บริโภคยคุไร้สายได้เปลี
ยนไป และ
เว็บไซต์ได้กลายเป็นสว่นหนึ
งในชีวิตประจําวนัของพวกเขาเหลา่นั 2นไปแล้ว  
 ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน แม้กระทั
ง องค์กรในทางพระพุทธศาสนา อย่างเช่น สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ที
มีแผนแม่บทนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารของสํานักงาน



2 

พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิพ.ศ.2553 – 2556 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารเข้ามาประยกุต์ใช้
ในการปฏิบตัิงาน ก็เพื
อพฒันาองค์กรให้ทนักระแสความเปลี
ยนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวฒัน์ โดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารมาเป็นเครื
องมือในการพฒันาองค์กร ให้เพิ
มคณุภาพ การ
ให้บริการและเป็นวิถีทางที
จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั 2งสนองงาน
คณะสงฆ์เพื
อความดํารงสถาพรของพระพุทธศาสนา โดยกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื
อพฒันากิจการพระพทุธศาสนา สนองงาน
คณะสงฆ์ และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั
วถึงและทกุเวลา” และพฒันาให้มีหลกัสตูรใน
ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-Learning โครงสร้างพื 2นฐานเครือข่ายสารสนเทศ ครอบคลมุ
ทกุพื 2นที
ของสํานกังาน โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้สงักัดสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีระบบ
เครือข่ายการ สื
อสารรองรับการเชื
อมโยงข้อมูลระหว่างกัน คณะสงฆ์มีโครงสร้างพื 2นฐานเครือข่าย
สารสนเทศของครอบคลมุทกุพื 2นที
 สถาบนัสงฆ์มีระบบเครือข่ายการสื
อสารรองรับการเชื
อมโยงข้อมลู
ระหว่างกัน และส่งเสริมการเผยแผ่หลกัพุทธธรรมสู่วิถีชีวิตของปวงชน รวมทั 2งพฒันาสื
อและช่องทาง
เผยแผ่ด้านองค์ความรู้พระพทุธศาสนาและ ประชาสมัพนัธ์ให้ทั
วถึง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื
อสารมาบูรณาการพุทธมณฑล เพื
อความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (สํานักงาน
พระพทุธศาสนาแหง่ชาต.ิ 2553:  ออนไลน์) 

 ทกุวนันี 2จงึเห็นเว็บไซต์ตา่ง ๆ ของหนว่ยงานในทางพระพทุธศาสนา อย่างเช่นเว็บไซต์ของวดั
ต่าง ๆ ที
สร้างขึ 2นด้วยความตั 2งใจบ้างและเพื
อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบ้าง แต่การพัฒนาเว็บไซต์ขึ 2นมาสักแห่งหนึ
งนั 2น 
จะต้องมีเป้าหมายที
แน่นอน ไม่ใช่เพราะคนอื
นมีกันเลยอยากมีกับเค้าบ้าง หรืออาจจําเป็นต้องสร้าง
เว็บไซต์ขึ 2นมาตามคําสั
งของผู้บงัคบับญัชา โดยไมมี่เป้าหมายที
ชดัเจน ซึ
งจะทําให้เว็บนั 2นไม่มีประโยชน์
อะไรกบัผู้ ใช้และไม่มีใครเข้ามาใช้บริการ และถ้าสร้างขึ 2นมาแล้วแต่ไม่สนใจคอยมาดแูลปรับปรุงให้ดี
ขึ 2นอยูเ่สมอ เว็บนั 2นก็จะยิ
งมีความหมายลดลงไปเรื
อย ๆ  การยึดหลกัในการออกแบบเว็บไซต์ที
ถกูต้อง 
ตั 2งแต่ขั 2นตอนแรกในการกําหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ไปจนถึงการใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็น
ปัจจยัสําคญัที
ชว่ยให้เว็บไซต์นั 2นประสบความสําเร็จได้ตามที
หวงัไว้ 

 นอกจากจะมีเว็บไซต์อยูม่ากมายแล้วก็ยงัมีเว็บเกิดขึ 2นใหมท่กุวนั ผู้ ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ 2นที
จะเข้า
ไปทดลองใช้บริการในเว็บต่าง ๆ เพื
อนํามาเปรียบเทียบหาเว็บที
ถูกใจมากที
สดุแทนที
จะทนอยู่ในเว็บที
ดแูล้ว
สบัสน ไม่น่าพอใจจากประสบการณ์การท่องเว็บที
ผ่านมา ความรู้สึกที
ได้รับจากแต่ละเว็บไซต์คงแตกตา่งกัน
ออกไป ซึ
งแน่นอนว่าทุกคนคงชอบเว็บที
ออกแบบมาอย่างสวยงามและมีการใช้งานที
สะดวกมากกว่าเว็บที
ดู
สบัสนวุน่วาย มีข้อมลูมากมายเตม็หน้าจอแตห่าอะไรไมเ่จอ แถมยงัใช้เวลาแสดงผลแตล่ะหน้านานจน ไม่อยาก
รอ สิ
งเหลา่นี 2ล้านเป็นผลมาจากความแตกตา่งในการออกแบบเว็บไซต์นั
นเอง (ธวชัชยั ศรีสเุทพ. 2544: 12) 
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 เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (http://www.watbm.com) เป็นเว็บไซต์ที
พฒันาขึ 2นเพื
อ
เผยแพร่ความรู้เกี
ยวกับประวตัิความเป็นมาของวดับวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี
ขนั เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร ร่วมทั 2งความรู้ทางด้านธรรมะ ข่าวสารวงการคณะสงฆ์ที
 เป็นแหล่งเรียนรู้บน
อินเทอร์เน็ต ซึ
งยงัขาดการดแูลและการพฒันาอยา่งตอ่เนื
อง ทําให้เป็นอปุสรรคในการใช้งาน ผู้ ที
เข้าชม
เว็บไซต์ ไม่ได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร  เพราะว่ากระบวนการการออกแบบและ
พฒันาเว็บที
ไม่ได้เป็นไปตามขั 2นตอนและหลักการพัฒนาเว็บไซต์ที
ดี  ซึ
งเป็นเหตุให้ผู้ เข้ามาใช้ได้รับ
ประโยชน์น้อย จากการสอบถามผู้ ใช้ และผู้ วิจยัได้เข้าเยี
ยมชมเว็บไซต์ของวดั พบเห็นปัญหาตา่ง ๆ ที

ยงับกพร่องอยู่ เช่น ข้อมลูล้าสมยัไม่เป็นปัจจบุนั โฮมเพจขาดความสวยงามไม่ดงึดดูความสนใจ การ
เชื
อมโยงยงัมีผิดพลาดบางส่วน การจดัวางองค์ประกอบที
สับสน และยงัขาดการให้การติดต่อหรือ
ข้อเสนอแนะเกี
ยวกบัเว็บไซต์ อนัเกิดจากการพฒันาเว็บ เพื
อให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทของสํานกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นสมควรที
จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพื
อให้ข้อมูลข่าวสาร เนื 2อหาที

ทนัสมยัเข้าไปยงัเว็บไซต์อยู่เสมอ รวมทั 2งการติดตามและการประเมินผลการใช้บริการในเว็บไซต์ที
เป็น
ส่วนสําคญัในการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้งานของผู้ ที
เข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ ตลอดจนความ
ต้องการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์ สิ
งเหล่านี 2เป็นข้อมลูช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
ความเหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้งานยิ
งขึ 2น 
 ดงันั 2นผู้ วิจยัจึงมีความสนใจทําการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เรื
อง 
“การพัฒนาเว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร” เพื
อนําเอาความรู้และหลักการออกแบบและพัฒนา
อยา่งเป็นระบบ นํามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการพฒันาโครงสร้าง รูปแบบและองค์ประกอบตาม
หลกัการการออกแบบเว็บไซต์ โดยศกึษาข้อมลูจากเว็บไซต์เดิม แล้วนํามาพฒันาเพื
อให้ได้เว็บไซต์ที
มี
คุณภาพ และให้เกิดความความพึงพอใจของผู้ ที
เข้ามาใช้บริการ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ใช้ ซึ
ง
ผลการวิจยันี 2สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการผลิตสื
อเว็บไซต์ของวดัและเว็บไซต์อื
น ๆ 
ที
เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ให้โอกาสในการค้นคว้าข้อมลูเพื
อการศกึษา และเป็นช่องทางการเผยแพร่
ธรรมะบนสื
ออินเทอร์เน็ตตอ่ไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครั 2งนี 2 ผู้ วิจยัได้ตั 2งความมุง่หมายไว้ดงันี 2 
 1. เพื
อพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ 
 2. เพื
อศกึษาความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งที
มีตอ่เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
 
ความสาํคัญของการวิจัย 
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 1. ได้เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ที
มีคุณภาพทางด้านเนื 2อหาและด้านเทคโนโลยี
การศกึษาตามหลกัเกณฑ์การประเมินจากผู้ เชี
ยวชาญแล้ว 
 2. ได้เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ที
มีรูปแบบเป็นที
พึงพอใจตอ่การใช้งานของผู้ ที
เข้ามา
ใช้บริการ  
 3. วดับวรมงคลราชวรวิหารสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เป็นที
ให้ความรู้ประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่ธรรมะ ขา่วสารข้อมลูของวดัและวงการคณะสงฆ์ที
ไมมี่ขีดจํากดั 
 4. ได้แนวทางในการพฒันาเว็บไซต์ที
ได้คณุภาพและมีระดบัความพึงพอใจของผู้ ที
เข้ามาใช้
บริการ แก่เว็บไซต์อื
น ๆ ที
จะพฒันาตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที
ใช้ในการวิจยัครั 2งนี 2  เป็นผู้ ที
เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวรวิหาร 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งที
ใช้ในการวิจยัครั 2งนี 2 เป็นผู้ ที
เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน จากผู้ ทําการตอบแบบสอบถามที
ครบถ้วนทั 2งหมด 
 
 เนื $อหาที�ใช้ในการวิจัย 
  เนื 2อหาที
ใช้ในการวิจยัครั 2งนี 2 เป็นเนื 2อหาเกี
ยวกบัวดับวรมงคลราชวรวิหาร ได้แก่ ประวตัิ
ความเป็นมาของวดั, การปกครองของวดั, บคุลากรของวดั, การศกึษาของวดั, สื
อมลัตมีิเดียธรรมะ กิจกรรม
และขา่วสารข้อมลูที
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต  
  
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร หมายถึง เว็บไซต์ที
นําเนื 2อหาเกี
ยวกับวัดบวร
มงคลราชวรวิหาร มาพฒันาตามหลกักระบวนการพฒันาเว็บไซต์ 5 ขั 2น (กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพนัธุ์. 
2550: 2-11) และจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) ที
 http://www.watbm.com 
  2. ผู้เชี�ยวชาญด้านเนื $อหา หมายถึง ผู้ ที
มีความรู้ ความสามารถในด้านพระพทุธศาสนา 
เพื
อทําการตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง พร้อมทั 2งให้คําแนะนําการนําเสนอเนื 2อหาที
ใช้      
ในการพฒันาเว็บไซต์ 
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  3. ผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผู้ ที
มีความรู้ความสามารถและ        
มีประสบการณ์ ในการทํางานด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเกี
ยวข้อง โดยมีเกณฑ์ ดังนี 2 ปริญญาตรี             
มีประสบการณ์ 10 ปี ปริญญาโท มีประสบการณ์ 5 ปี และปริญญาเอก มีประสบการณ์ 2 ปี 
  4. ผู้เชี�ยวชาญด้านจิตวิทยา หมายถึง ผู้ มีความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยา ที
สามารถ
แนะนํา ตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกี
ยวการออกข้อคําถามที
ใช้ในการประเมินเว็บไซต์ 
  5. การประเมินคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบความเหมาะสม   ความถูกต้องของ
เนื 2อหาที
นํามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์  และตรวจสอบวิธีการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในการ
ออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ 
  6. คุณภาพ หมายถึง คณุลักษณะของเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ที
ผ่านการ
ประเมินจากผู้ เชี
ยวชาญด้านเนื 2อหาและผู้ เชี
ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศกึษาแล้ว มีคณุภาพระดบั
ดีขึ 2นไป 
  7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจของกลุ่มตวัอย่างที
มีต่อเว็บไซต์วดับวร
มงคลราชวรวิหารในด้านเนื 2อหา, ด้านการออกแบบเว็บไซต์และด้านการใช้งาน  
 



บทที� 2 
เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี  
  1. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
  2. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัเว็บไซต์ 
  3. เอกสารที�เกี�ยวกบัวดับวรมงคลราชวรวิหาร 
  4. เอกสารที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจ 
  5. งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
เอกสารที�เกี�ยวข้องกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
  ฝ่ายผลิตหนังสือตําราวิชาการคอมพิวเตอร์ (255: 252) ได้บอกความหมายของ
อินเทอร์เน็ตไว้ว่า อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มหึมา ซึ�งประกอบด้วยเครือข่าย
ย่อยต่าง ๆ ที�เชื�อมโยงถึงกันทั�วโลก ดงันั นจึงถือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที�มีขนาดใหญ่
ที�สดุ ซึ�งคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�เชื�อมโยงถึงกัน สามารถมีสถาปัตยกรรมที�แตกตา่งกัน
ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ระดบัเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ และพีซีคอมพิวเตอร์ โดยความ
แตกต่างของคอมพิวเตอร์นั น จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื�อสารแต่อย่างใด และที�สําคญั เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะใช้มาตรฐานการสื�อสารข้อมูลด้วยชุดโปรโตคอล TCP/IP ซึ�งปัจจุบนัเครือข่ายภายใน
หรือเครือขา่ยแลนทั�วไปที�นอกจากจะเชื�อมโยงเพื�อนําไปใช้งานภายในองค์กรแล้ว ยงัสามารถเชื�อมโยง
เข้ากับเครือข่ายภายนอกอย่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และด้วยสาเหตุนี เอง จึงทําให้โปรโตคอล 
TCP/IP จดัเป็นโปรโตคอลที�นิยมใช้กันอยู่ทั�วไปทั งเครือข่ายภายในและภายนอก อันเนื�องมากจาก
อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลนี เป็นโปรโตคอลหลกัในการสื�อสารนั�นเอง 
 โอภาส เอี�ยมสิริวงศ์ (255: 305) อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ�ง
ประกอบด้วยเครือข่ายตา่ง ๆ ที�เชื�อมโยงถึงกนัและโยงใยกันทั�วโลก คอมพิวเตอร์ที�ใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถมีได้หลากหลาย ตั งแตร่ะดบัเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ จนถึงพีซีคอมพิวเตอร์ ถึงแม้
คอมพิวเตอร์เหล่านั นจะมีความแตกต่างกันในสถาปัตยกรรม แต่นั�นมิได้สร้างข้อจํากัดในด้านการ
สื�อสารเลย ทั งนี บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะใช้มาตรฐานการสื�อสารด้วยโปรโตคอล TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  
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 วิทยา เรืองพรวิสทุธิS (2542: 14) กลา่ววา่อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที�เกิดจากการ
เชื�อมต่อเครือข่ายย่อยจํานวนมาก โดยเชื�อมโยงการสื�อสารระหว่างกันด้วยระบบโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี 
ดงันั น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย
จํานวนมากซึ�งกระจายอยูเ่กือบทั�วทกุมมุโลก เครือขา่ยยอ่ยเหลา่นี อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกามากที�สดุ  
 วิโรจน์ ชยัมลู; และ สพุรรษา ยวงทอง (2552: 208)  ได้กล่าวว่า ใคร ๆ ก็รู้จกัและมีโอกาส
เข้าใช้อินเทอร์เน็ต โดยมองเสมือนเป็นที�รวมของข้อมูลมหาศาล ทั งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ 
โปรแกรม และอื�น ๆ นอกจากนี ยงัเป็นช่องทางติดตอ่สื�อสารกันด้วยข้อมลูตา่ง ๆ เหล่านั น โดยสะดวก
รวดเร็ว แต่ความจริงแล้วอินเทอร์เน็ตมิได้เป็นเจ้าของสิ�งต่าง ๆ เหล่านั น เป็นเพียง “ช่องทาง” หรือ
เครือข่ายที�จะเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ทั งโลกเข้าด้วยกัน ให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ คอมพิวเตอร์
ทั งหลายที�เชื�อมต่อกันตา่งหากที�เป็นเจ้าของข้อมลูหรือผู้ ให้บริการของตนเอง ถ้าจะเทียบกบัธุรกิจอื�น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็คือศนูย์การค้า ส่วนคอมพิวเตอร์ ทั งหลายที�มาตอ่ก็คือผู้ ที�มาเช่าพื นที�เปิดร้าน  
ส่วนผู้ ใช้ทั งหลายก็คือลูกค้าที�เข้ามาเดินช้อปปิง เข้าร้านโน้น ออกร้านนี   บ้างก็จบัจ่ายซื อของ บ้างก็
เดนิตากแอร์ ดแูตต่าจะตา่งกนัก็เพียงศนูย์การค้านี เก็บคา่ผ่านประต ูคือคา่บริการเชื�อตอ่อินเทอร์เน็ตที�
บรรดาศนูย์บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP (Internet Service Provider) เก็บจากทกุคนที�เชื�อมตอ่นั�นเอง 
 ISP หรือ Internet Service Provider เป็นหน่วยงานที�ให้บริการเชื�อต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือพูดอีกนยัหนึ�ง คือ ทําหน้าที�เสมือนเป็นประตูเปิดการเชื�อมต่อให้บุคคลหรือองค์กร
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ สําหรับในประเทศไทยมีหน่วยงานที�ให้บริการด้านนี อยู่ 2 ประเภท
ด้วยกนัคือ ผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (commercial ISP) และผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับ
สถาบนัการศกึษา การวิจยัและหน่วยงานของรัฐ (non-commercial ISP) ซึ�งปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ ให้
บริการอินเทอร์เน็ตมากกวา่ 20 ราย 

   
 จากการให้ความหมายคําว่า “อินเทอร์เน็ต” ของนกัการศกึษาหลาย ๆ ท่าน สามารถสรุปได้ 
วา่ อินเทอร์เน็ต คือ เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ซึ�งประกอบด้วยเครือขา่ยยอ่ยตา่ง ๆ ที�เชื�อมโยงถึงกนัทั�วโลก 
โดยใช้มาตรฐานการสื�อสารข้อมูลด้วยชุดโปรโตคอล TCP/IP IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) และมี ISP หรือ Internet Service Provider เป็นหน่วยงานที�ให้บริการ
เชื�อตอ่เข้ากบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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 ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
  เวชยันต์ สังข์จุ้ ย (2552: 18) ได้บอกถึงความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตว่า เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที�ถูกสร้างขึ นมาตั งแต่สมัยที�อเมริกายังทําสงครามเย็นกับรัสเซีย พ.ศ. 2510 โดย
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเบื องต้นนั นมีวตัถุประสงค์เพียงแค่ป้องกันความเสียหาย
ของระบบสื�อสารหากถกูรัสเซียโจมตี โดยออกแบบให้เป็นเครือข่ายแบบกระจาย ด้วยเหตผุลที�ว่าหาก
จดุใดจดุหนึ�งถกูโจมตี จะไม่ทําให้ระบบทั งหมดเสียหายไป จนกระทั�งปี พ.ศ. 2512 จึงได้มีการทดลอง
เชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาสี�แห่ง ที�ใช้เครื�องคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการที�แตกต่างกันสี�แห่งเข้าด้วยกัน มีชื�อเรียกระบบดงักล่าวว่า ARPANET (Advanced 
Research Project Agency) หลงัจากนั นก็มีการพฒันาเรื�อยมาจนกระทั�งปี 2525 ได้มีการพฒันา
มาตรฐานการเชื�อตอ่ที�มีชื�อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ�งเป็น
โปรโตคอล  (protocol) ที�เป็นมาตรฐานในการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั จนกระทั�งปี 2532       
จงึเรียกเครือขา่ยนี ในชื�อวา่ Internet ซึ�งยอ่มาจาก Inter Connection Network 
  อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เริ�มต้นจากการใช้งานทางด้านวิชาการของนักวิชาการ      
ในประเทศไทยตั งแต ่ปี 2529 โดย อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต จากสถานบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) และอาจารย์โทโมโนริ คมิรูะ ร่วมกนัสร้างเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ซึ�งในช่วงแรกนั นเป็นเพียงการใช้
งาน เพื�อส่ง อีเมล   (E-mail) และรับส่งข้อมูลระหว่างนักวิชาการในประเทศไทยกับบริษัทและ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ�งอีเมลฉบับแรกที�ถูกส่งออกจากประเทศไทยนั นถูกส่งไปที�บริษัท 
UUNET ที�สหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์กาญจนา กาญจนสตุ จึงนบัว่าอาจารย์กาญจนา กาญจนสตุ นั น
เป็นผู้ ที�สง่อีเมลเป็นคนแรกของประเทศไทย 
  หลงัจากนั นก็ได้มีการวิจยัและพฒันาเครือข่ายดงักล่าวในแวดวงของนกัวิชาการและ
มหาวิทยาลยั เรื�อยมาจนกระทั�งปี 2538 รัฐบาลไทย โดยการสื�อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศพัท์
แห่งประเทศไทย และสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ก่อตั ง บริษัท
อินเทอร์เน็ตแหง่ประเทศไทย จํากดั เพื�อให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเป็นครั งแรก  
 
 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

 เวชยนัต์ สงัข์จุ้ย (2552: 25) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตว่า อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที�มีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน การสอน การ
ค้นคว้าหาความรู้ โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี  
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  1. ด้านธุรกิจ อินเทอร์เน็ตก็สามารถเป็นเครื�องมือให้กบัธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้
ในการโฆษณาประชาสมัพันธ์ ด้านการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต หรือที�เรียกกันคุ้นหู ว่า อีคอม
เมิร์ช (e-commerce) นอกจากนี ก็ยงัมีธุรกิจที�เกิดขึ นจากผลพวงของอินเทอร์เน็ตอีกมากมาย 
  2. ด้านสงัคม อินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีสว่นด้านสงัคมมากยิ�งขึ น ดงัจะเห็นได้จากเว็บไซต์
ตา่ง ๆที�มีคนเข้าไปร่วมพบปะแลกเปลี�ยนความคดิเห็น มีการพบปะสงัสรรค์ มีผู้คนมากมายที�มีสงัคม
อีกสงัคมหนึ�งบนอินเทอร์เน็ต 
  3. ด้านความบันเทิง ดูจะเป็นด้านที�เห็นได้ชัดที�สุดในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ความ
บันเทิงในอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกใช้บริการกันมากมาย อยากดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หาเพื�อนคุย 
สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตได้ทั งสิ น  
  พรชยั จนัทรศภุแสง (2546: 28) ได้บอกถึงประโยชน์ที�จะได้รับจากอินเทอร์เน็ต ดงันี  

  1. ใช้เพื�อการสื�อสาร โดยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสื�อสารกบัผู้ อื�นได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้
หรือไกลเพียงใด เชน่ การสง่อีเมล การ์ดอวยพรที�มีทั งภาพเคลื�อนไหว และเสียงไปให้เพื�อนซึ�งอยู่ไกลอีก
ซีกโลก หรือจะเป็นการสนทนาพดูคยุกบัเพื�อนผ่านโปรแกรมแชทตา่ง ๆ เช่น ICQ, MSN Messenger 
นอกจากนี บริษัทห้างร้านยังสามารถใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเพื�อการติดต่อสื�อสารระหว่าง
หนว่ยงานซึ�งอยูห่า่งไกลกนั  
   2. เป็นแหลง่รวมสินค้าที�คณุสามารถเลือกซื อสินค้าได้ตลอด 24 ชั�วโมง โดยไม่ต้อง
ฝ่าฝนหรือการจารจรที�ติดขดัไปซื อสินค้าที�ห้างสรรพสินค้า นบัเป็นแหลง่จบัจา่ยสินค้ายคุใหม่ที�สนอง
ความต้องการได้เป็นอย่างดี 
   3. เป็นช่องทางธุรกิจแนวใหม่ ที�สามารถสร้างธุรกิจของตนเองในการขายสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จําเป็นต้องเช่าสถานที�หน้าร้าน หรือว่าจ้างพนกังานขาย เหมาะสําหรับคนยุค
ใหมที่�ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองแตมี่เงินลงทนุไมส่งูมาก  
   4. คือแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ ที�สามารถเข้าไปค้นคว้าและนํามาใช้ได้ โดยข้อมูล
เหล่านี มีทั งที�เป็นข้อความธรรมดา จนถึงข้อมูลที�มีทั งภาพและเสียง รวมทั งยงัเป็นแหล่งข่าวสารและ
ความบนัเทิงที�สามารถตดิตามได้ ตลอด 24 ชั�วโมง 
   5. ที�รวมสารพดัโปรแกรมและเกมที�สามารถนํามาใช้ประโยชน์ โดยบริการที�ว่านี คือ 
FTP ซึ�งย่อมาจาก File Transfer Protocol เป็นบริการถ่ายโอนข้อมลูหรือไฟล์จากเครื�องคอมพิวเตอร์
เครื�องหนึ�งไปอีกเครื�องหนึ�งผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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 โทษของอินเทอร์เน็ต 
 เวชยนัต์ สงัข์จุ้ย (2552: 26) ยงัได้พูดถึงโทษของการใช้อินเทอร์เน็ตว่า อินเทอร์เน็ตมี

คณุอนนัต์ก็มีโทษมหนัต์เช่นกัน เนื�องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที�เชื�อมโยงคนทั งโลกเข้าด้วยกัน 
ตา่งชาติ ตา่งศาสนา ตา่งสงัคม ตา่งความคิด มีคนดี คนเลวปะปนกนัไป ย่อมเกิดปัญหา ย่อมเกิดการ
ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางผิด ๆ ทําให้เกิดโทษได้เชน่กนั โดยมีลกัษณะดงันี  
  1. การเผยแพร่ข้อมูลที�ไม่เหมาะสมก็ถือเป็นโทษที�เห็นได้ชดับนอินเทอร์เน็ต เนื�องจาก
อินเทอร์เน็ตเป็นพื นที�ที�คอ่นข้างเป็นสาธารณะ นอกจากสาธารณะแล้วยงัเป็นที�ที�สามารถระบตุวับคุคล
ได้ยาก จงึทําให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที�ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตมากมาย เช่น สื�อลามก ความรุนแรง
ด้านตา่ง ๆ การใสร้่ายป้ายสี การเผยแพร่ข้อมลูที�เป็นเท็จเพื�อทําให้ผู้ อื�นเสียหาย ซึ�งอินเทอร์เน็ตเองก็ยงั
ไมมี่ระบบควบคมุป้องกนัเยาวชนจากข้อมลูเหลา่นี  
  2. นอกจากนี อินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่งที�ใช้ปล่อยไวรัสได้เป็นอย่างดี เนื�องจากเครื�อง
คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตถกูเชื�อมตอ่เข้าถึงกนั การแพร่กระจายไวรัสบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว นอกจากไวรัสแล้ว ด้วยการใช้งานอินเทอร์เน็ตที�ต้องเชื�อมตอ่เครื�องคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกนั จงึเป็นชอ่งทางที�เหลา่มิจฉาชีพใช้เป็นชอ่งทางในการโจรกรรมข้อมลูตา่ง ๆ เพื�อใช้ในทางทจุริต 
เชน่ ข้อมลูบตัรเครดติ ข้อมลูสว่นบคุคล ความลบัทางราชการ ฯลฯ 
  
 การนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ 
  โอภาส เอี�ยมสิริวงศ์ (255: 310) ได้ยกตวัอย่างการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมา
ประยกุต์ใช้งานในด้านตา่ง ๆ ดงันี  
  1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  เป็นการส่งจดหมายถึงผู้ รับ แต่เป็นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หลายคนมักจะมี
เมลบ็อกซ์เป็นของตนเอง ซึ�งสามารถลงทะเบียนใช้งานตามเว็บไซต์ที�ให้บริการ เช่น hotmail, yahoo 
รวมถึงเมลบอ็กซ์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที�ให้บริการอยู ่เป็นต้น 
  2. ห้องสนทนา (Chat Rooms) เป็นการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ�งคูส่นทนา
สามารถสนทนาด้วยการสื�อสารผ่านการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด นอกจากนี ก็ยงัสามารถสื�อสารด้วยการใช้
เสียง สนทนาผา่นกล้องวิดีโอ เป็นต้น 
  3. เว็บบอร์ด (Webboard) เป็นบอร์ดที�มีกระทู้ คําถามหรือประกาศตา่ง ๆ ทั�วไป ซึ�งเว็บ
บอร์ดสว่นใหญ่จะเป็นบอร์ดสาธารณะที�เปิดโอกาสให้บคุคลทั�วไปสามารถตั งกระทู้และตอบกระทู้แยก
ตามหวัข้อตามเรื�องตา่ง ๆ เชน่ เว็บบอร์ดใน เว็บไซต์ pantip.com เป็นต้น 



11 

  4. วิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ (Videoconferencing) วิดีโอคอนเฟอเร็นซ์เป็นการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และวิดีโอมาใช้ประชมุทางไกลร่วมกนั ซึ�งผู้ เข้าร่วมประชมุอาจอยู่ตา่งพื นที�กนัไม่ว่าจะอยู่
คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จึงสามารถทําให้ผู้ เข้าร่วมประชุมไม่
จําเป็นต้องพบกันโดยตรง แต่เป็นการพบปะกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ที�นอกจากเห็นหน้าผู้สนทนา
ระหว่างกันแล้ว ยังสามารถโต้ตอบด้วยกันได้ โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะมีคอมพิวเตอร์ กล้อง วิดีโอ 
ไมโครโฟน ลําโพง อปุกรณ์สื�อสารและซอฟต์แวร์ที�ใช้ในการจดัการเพื�อให้สามารถสื�อสารระหว่างกัน 
นอกจากการใช้วิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ในการประชมุทางไกลแล้ว ในปัจจบุนัการเรียนการสอนทางไกลก็ได้
นําเทคโนโลยีนี มาใช้งานด้วย 
   
 บริการบนอินเทอร์เน็ต 
  พิรพร หนนุสนิท; และวนัวิสาข์ วิชา (2551: 6) ได้ยกตวัอย่างบริการตา่ง ๆ ที�นิยมนํามาใช้
งานผา่นอินเทอร์เน็ต ดงันี  
   1. World Wide Web (WWW) เป็นบริการการนําเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตซึ�งกําลงัเป็นที�นิยมและแพร่หลายอย่างมากในปัจจบุนั เนื�องจากผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ทั�วโลก
สามารถรับรู้ขา่วสารเหมือนกนั 
   2. จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือเรียกสั น ๆ ว่า “อีเมล (E-mail)” 
เป็นการติดตอ่สื�อสารโดยใช้ อีเมล สามารถทําได้โดยสะดวก และประหยดัเวลา หลกัการทําของอีเมล
คล้ายกบัการสง่จดหมาย คือ จะต้องระบทีุ�อยูป่ลายทางของผู้ รับให้ชดัเจน ซึ�งที�อยู่ในที�นี หมายถึง อีเมล
แอดเดรส   (E-mail address) ในปัจจบุนัผู้ ให้บริการรับสมคัรอีเมลฟรีหลายแห่ง เช่น Hotmail, Yahoo 
Mail หรือ Gmail เป็นต้น 
   3. บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol) เป็นบริการที�เกี�ยวข้องกับการ
โอนย้ายไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งการโอนย้ายไฟล์ เป็น 2 ชนิด คือ 1. การดาวน์โหลด (Download) 
ไฟล์ เพื�อรับไฟล์ข้อมลูจากเครื�องผู้ให้บริการมาเก็บไว้ที�เครื�องของผู้ ใช้ และ 2. การอพัโหลด (Upload) ไฟล์ 
เพื�อนําไฟล์ข้อมลูจากเครื�องผู้ใช้ไปเก็บยงัเครื�องผู้ให้บริการ 
   4. บริการค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต เป็นบริการสืบค้นข้อมลูตา่ง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
ปัจจบุนัมีเว็บไซต์ผู้ให้บริการดงักลา่วจํานวนมาก เชน่ google.com หรือ yahoo.com เป็นต้น 
   5. บริการกระดานข่าว หรือเว็บบอร์ด (Web Board) เป็นศนูย์กลางในการแสดง
ความคดิเห็น มีการตั งกระทู้ถาม-ตอบในหวัข้อที�สนใจ 
   6. ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นรูปแบบการสนทนาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการ
สง่ข้อความถึงกนั การสนทนาจะต้องเข้าไปยงัเว็บไซต์ที�ให้บริการห้องสนทนา เชน่ www.sanook.com เป็นต้น 
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 นอกจากนี  ศกัดิSระพี นิลพนัธ์ (2551: 2-6) ยงัได้บอกถึงบริการตา่ง ๆ บนอินเทอร์เน็ต อีก ได้แก่  
  1. สนทนาออนไลน์ (Instant Messaging) เป็นบริการที�ใช้สําหรับสื�อสารและพดูคยุกนั
ในแบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซึ�งสามารถสนทนาแบบ เห็นหน้าและเสียงของคูส่นทนา ด้วยโปรแกรม 
IM ที�นิยมใช้งานกนั คือ Window Live Messenger และ Cam frog Video Chat  
  2. บริการเกมออนไลน์ (Game Online) เป็นการเล่นเกมผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์            
ที�ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ เล่นสามารถร่วมเล่นเกมกับ ผู้ เล่นคนอื�นที�เล่นเกมออนไลน์
เดียวกนัได้ 
  3. บริการซื อสินค้าออนไลน์ (E-Shop) เป็นบริการทางเว็บไซต์เปิดร้านขายสินค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตที�มีสินค้ามากมาย และหลากหลายชนิดให้เลือก โดยสามารถเลือกซื อและโอนเงิน 
เพื�อชําระคา่สินค้าผ่านทางธนาคาร ทําให้ผู้ ที�ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเลือกซื อของได้ตามความต้องการ
โดยที�ไม่ต้องออกไปไหนไกล เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ที�เปิดให้บริการสั�งซื อสินค้าออนไลน์ก็สามารถ
เลือกซื อของที�ต้องการได้ 
  4. บริการประมูลสินค้าออนไลน์   เป็นบริการขายสินค้าออนไลน์อีกประเภทหนึ�ง          
ที�ผู้สนใจสินค้าต้องลงราคาสินค้าที�ตวัเองต้องการ และให้ผู้ ที�ราคาสงูสดุจะมีสิทธิSเป็นเจ้าของสินค้านั น 
  5. จองตั�วบนอินเทอร์เน็ต เดี�ยวนี บริการอินเทอร์เน็ต เปิดให้เราจองตั�วต่าง ๆ              
ได้ลว่งหน้าอาทิเชน่ ตั�วหนงั ตั�วคอนเสิร์ต ซึ�งจะทําให้ได้ที�นั�งที�สามารถมองเห็นได้ชดัเจน นอกจากนี ยงั
สามารถที�จะจองตั�วรถหรือตั�วเครื�องบนิผา่นทางอินเทอร์เน็ตลว่งหน้าได้ เชน่กนั 
  6. บริการนิตยสารออนไลน์ มีเรื�องราวมากมายหลากหลาย เหมือนนิตยสารเล่มที�
วางขายตามท้องตลาด พร้อมเรื�องย่อ ที�สามารถหาอ่านได้ ฟรีและนําเสนอข้อมูลของหนงัสือออกใหม ่
เพียงแคเ่ข้าไปในเว็บไซต์ที�เกี�ยวกบันิตยสาร หรือสํานกัพิมพ์ที�ต้องการ 
  7. บริการแผนที�บนอินเทอร์เน็ต บริการแผนที�มากมายบนอินเทอร์เน็ตที�มีทั งของไทย 
และของตา่งประเทศ ผ่านทางโปรแกรม Google Earth โดยสามารถดแูผนที�ผ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
หรือภาพถ่ายผ่านดาวเทียมทุกพื นที�ทั�วโลกอ้างอิง โดยระพิกัดละติจูดลองติจูด โดย Google Earth     
จะรันอยูบ่นเครื�องของผู้ใช้งาน 
  8. บริการส่งข้อความไปยงัมือถือผ่านอินเทอร์เน็ต การส่ง SMS หรือ Short Message 
ผา่นทางอินเทอร์เน็ตสามารถสง่ข้อความได้รวดเร็วกวา่การกดสง่ SMS ผา่นทางมือถือมาก 
  9. บริการใช้มือถือท่องเน็ตด้วย WAP และ GPRS เราสามารถใช้มือถือออนไลน์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื�อเข้าไปในเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้           
แตโ่ทรศพัท์ที�ใช้ต้องมีการรองรับ WAP หรือ GPRS และจะต้องมีการเปิดบริการ WAP และ GPRS จาก
ระบบเครือขา่ยที�ให้บริการพร้อมทั งต้องมีคา่ใช้จา่ยขณะใช้งาน 
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 คาํศัพท์ที�เกี�ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต  
  ฝ่ายผลิตหนงัสือตําราวิชาการคอมพิวเตอร์ (2551: 256-258); พิรพร หนนุสนิท; และ   
วนัวิสาข์ วิชา (2550: 8); และ โอภาส เอี�ยมสิริวงศ์ (2551: 315-322) ได้เรียบเรียงคําศพัท์ที�เกี�ยวข้อง    
กบัอินเทอร์เน็ต ไว้ดงันี  
  TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol) คือโปรโตคอล 
มาตรฐานที�ใช้สําหรับสื�อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายท้องถิ�น ทําหน้าที�ในการกําหนด
ตําแหนง่ที�อยูข่องเครื�อง และตรวจสอบการสง่ผ่านข้อมลูให้ดําเนินการได้อย่างถกูต้อง รวมถึงมีกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดจากการรับสง่ข้อมลูบนเครือขา่ย 

  Browser คือ โปรแกรมที�ใช้สําหรับเปิดเว็บไซต์ เพื�อจะได้ทอ่งไปตามเว็บไซต์ตา่ง ๆ ได้ 

  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) คือ วิธีการกําหนดหมายเลขไอพี
แอดเดรสให้กบัคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยแบบอตัโนมตัิ 
  Firewall คือ ระบบป้องกนัความปลอดภยัให้กบัเครือขา่ย โดยทําหน้าที�ป้องกนัไมใ่ห้
บคุคลภายนอกลกัลอบเข้ามาใช้งานเครือขา่ยได้โดยมิชอบ 

  FTP (File Transfer Protocol) คือ โปรโตคอลที�นํามาใช้สําหรับการรับสง่ไฟล์ผา่น
อินเทอร์เน็ต ซึ�งการรับสง่ไฟล์ผา่น FTP จะมีความเร็วสงูกวา่การรับสง่ข้อมลูในรูปแบบทั�วไป 

  PPP (Point-to-Point Protocol) คือ โปรโตคอลที�กําหนดให้มีการส่งข้อมูลแบบ 
TCP/IP เพื�อข้ามไปเพื�อการเชื�อมต่อแบบจุดต่อจุดได้ ซึ�งนํามาใช้งานกับการเชื�อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศพัท์ทําให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที�บ้านได้เหมือนกบัการเชื�อมต่อเข้ากับ
เครือขา่ยโดยตรง 
  Download คือ การถ่ายโอนข้อมลูจากเครื�องแมข่า่ยมาเก็บไว้ในเครื�องของตน 

  Upload คือ การถ่ายโอนข้อมลูจากเครื�องของตนไปยงัเครื�องแมข่า่ย 

  Bandwidth คือ แถบความถี�ของชอ่งสญัญาณ ที�เกี�ยวข้องกบัความเร็วในการรับส่ง
ข้อมลู หากแถบความถี�สงู นั�นหมายถึงมีความกว้างของชอ่งสญัญาณเพิ�มขึ น ก็จะทําให้การรับสง่
ข้อมลูมีประสิทธิภาพสงูขึ นด้วย 

  URL (Uniform Resource Locator) คือตําแหนง่ที�เก็บเว็บเพจ ทําให้จดจําตําแหนง่
เว็บนั นง่ายขึ น แทนที�จะใช้หมายเลขไอพี ซึ�งทําให้ยากตอ่การจดจํา เชน่ www.yahoo.com 

  Web page คือ คําที�ใช้เรียกหน้าเอกสารแตล่ะหน้าที�ใช้แสดงข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ 
บนเว็บไซต์โดยข้อมลูจะถกูสร้างขึ นจากภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ซึ�งเป็นภาษา
มาตรฐานที�ถกูกําหนดขึ นเพื�อใช้เขียนคําสั�งควบคมุการสร้างเว็บเพจ 
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  Home Page คือ เว็บเพจที�ถูกกําหนดให้แสดงเป็นเพจแรกของเว็บไซต์ มัก
ประกอบด้วยเมนู หรือเรื�องราวต่าง ๆ เพื�อบอกถึงนโยบายของเว็บไซต์นั น ๆ ดงันั น จึงเปรียบหน้า
โฮมเพจได้กบัหน้าปกหนงัสือ  
  IP Address คือ หมายเลขไอพีที�ใ ช้ กําหนดตําแหน่งที�อยู ่สําหรับติดต่อก ับ
อินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ทกุเครื�องบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขไอพีเพื�อสามารถระบทีุ�
อยูข่องเครื�องได้ ซึ�งหมายเลขดงักลา่วจะไมซํ่ ากนั 

  Domain Name System (DNS) คือ ระบบการตั งชื�อบนอินเทอร์เน็ต ซึ�งปกติเครื�อง
คอมพิวเตอร์จะมีหมายเลข IP เป็นหมายเลขประจําตวัที�ใช้ในการติดตอ่ แตห่มายเลขดงักล่าวยากตอ่การ
จดจํา ดงันั นจงึนิยมตั งเป็นชื�อที�เป็นตวัอกัษรขึ นมาแทน เพื�อง่ายตอ่การจดจําและสะดวกตอ่การใช้งาน 

  ISP (Internet Service Provider) คือ บริษัทที�ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต หากไม่มี ISP 
ก็จะทําให้เราไมส่ามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้  
  Search Engine คือ เว็บไซต์ที�เปิดบริการให้ค้นหาแหล่งข้อมลูหรือข่าวสารตา่ง ๆ ใน
อินเทอร์เน็ต ตวัอย่างเว็บไซต์ ดงักลา่ว เชน่ www.google.com 

  World Wide Web คือ เว็บตา่ง ๆ ที�เขียนขึ น ซึ�งอาจพฒันาด้วยภาษา HTML หรือ
สคริปต์และรวมทั งเครื�องมือตา่ง ๆ เมื�อเว็บดงักลา่วถกูสร้างและนํามาใช้งานบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
ก็จะทําให้ผู้คนทั�วโลกสามารถเข้าแวะชมเว็บนี ได้ ซึ�งก็คือ World Wide Web นั�นเอง  
  
 เอกสารเกี�ยวกับอินเทอร์เน็ตที�ได้รวบรวมมาทั งหมดนี เป็นพื นฐานเกี�ยวกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) เพื�อให้เห็นถึงลกัษณะของอินเทอร์เน็ต ที�ถือได้ว่ากําลงัได้รับความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบนั เนื�องจากมีบริการต่าง ๆ มากมายที�รองรับการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต และหนึ�งใน
บริการที�ได้รับความนิยม และแพร่หลายอยา่งมาก คือ World Wide Web (WWW) หรือเว็บไซต์นั�นเอง 
 
เอกสารที�เกี�ยวข้องกับเว็บไซต์ 
 ประเภทของเว็บไซต์ 
  บรรณาธิการ (2551: 6) ได้แบง่ประเภทของเว็บไซต์ไว้ดงันี  
  1. เว็บไซต์สว่นตวั  
   เป็นเว็บไซต์ที�ออกแบบและสร้างขึ นเพื�อนําเสนอข้อมลูของเจ้าของเว็บไซต์เป็นหลกั 
โดยส่วนใหญ่มกันําเสนอผลงาน หรือที�เรียกวา่ Portfolio นั�นเอง จดุประสงค์หลกัของเว็บไซต์ลกัษณะนี 
จะใช้เพื�อสมคัรงาน หรือต้องการโชว์ผลงานให้แก่กลุม่ผู้ เข้าใช้เว็บไซต์บางกลุม่ 
  2. เว็บไซต์ประเภทบนัเทิง 
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   เป็นเว็บไซต์ที� เน้นความ Entertain เป็นหลักที�นําเสนอข่าวเกี�ยวกับดารา, 
ภาพยนตร์, เพลง, และอื�น ๆ มากมาย กลุ่มของผู้ ที�เข้าชมเว็บลกัษณะนี มกัจะเป็นขาประจํา และต้อง
เข้ามาแบบเป็นกิจวตัรประจําวนัเลยทีเดียว เพราะเนื อหาของเว็บมีการปรับปรุงตลอดเวลา 
  3. เว็บไซต์ประเภทให้ความรู้ 
   เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมลูที�เป็นประโยชน์ตา่ง ๆ ที�มุง่เน้นการเปิดเผยและให้ข้อมลู
ที�ถกูต้อง เชน่ เว็บเกี�ยวกบัการศกึษา, คอมพิวเตอร์, สขุภาพ และอื�น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี ก็รวมไป
ถึงเว็บที�อนญุาตให้ผู้ใช้แลกเปลี�ยนความคดิเห็นกนัได้อย่างอิสระ 
  4. เว็บไซต์ประเภทให้บริการ 
   เป็นเว็บไซต์ที�ให้บริการเกี�ยวกับเรื�องราวต่าง ๆ เว็บไซต์เกี�ยวกับการท่องเที�ยว, 
เว็บไซต์เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ และซื อ-ขายของผา่นอินเทอร์เน็ตเป็นต้น  
  5. เว็บไซต์ประเภทข้อมลูทั�วโลก (Search Engine) 
   เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมใช้กนัมากที�สดุ เพราะชว่ยให้ผู้ใช้เว็บสามารถสืบค้นข้อมลู
จากเว็บไซต์ตา่ง ๆ ได้ทั�วโลก ไมว่า่จะเป็นรูปภาพ, เว็บไซต์ หรือโปรแกรมฟรีตา่ง ๆ ที�ต้องการ 
 
 สยามเว็บเมท (siamwebmat. 2553: ออนไลน์) ได้จดัประเภทของเว็บไซต์ ไว้ดงันี  
  1. เว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์องค์กร (Corporate Website) 
   จัดทําขึ นเพื�อนําเสนอข้อมูลและข่าวสารสําหรับองค์กร ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท 
(Company Profile), ข้อมูลสินค้าหรือบริการ (Products & Services), การผลิตและขั นตอนการ
ควบคมุคณุภาพ (Manufacturing & Production Process/Quality Control), เพื�อประชาสมัพนัธ์
บริษัทหรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้เกิดกับผู้ เข้าเยี�ยมชม (Visitor)  
โดยจดัทําในรูปแบบที�เรียบง่ายสวยงาม ดนู่าเชื�อถือ เป็น Static Page แตส่ามารถเพิ�มเติมในส่วนของ 
Dynamic Page เชน่ ในสว่นของข่าวสาร News & Events, F.A.Q. หรือ What’s New เป็นต้น  เว็บไซต์
เหล่านี จําเป็นจะต้องอาศัยการทําประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื�อให้ข้อมูลการนําเสนอเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายอยา่งแท้จริง และจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
  2. เว็บไซต์บริการหรือเว็บไซต์ชมุชน (Community & Service Website) 

 จดัทําขึ นด้วยวตัถปุระสงค์หลกัเป็นเครื�องมือในการสร้างชมุชน หรือให้บริการแก่
ลกูค้าหรือสมาชิกขององค์กรหรือบริษัทนั น ๆ นอกเหนือจากการนําเสนอข้อมลูเบื องต้น เชน่ ข้อมลู
เกี�ยวกบับริษัท (Company Profile), ข้อมลูสินค้าหรือบริการ (Products & Services), การผลิตและ
ขั นตอนการควบคมุคณุภาพ (Manufacturing & Production Process/Quality Control) แล้ว จะต้อง
ประกอบด้วยสว่นที�เป็น Interactive กบัผู้ เข้าเยี�ยมชม เช่น กระดานซื อขายแลกเปลี�ยนหรือแสดงความ
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คดิเห็น (Webboard) หรือระบบโปรแกรม ที�ให้บริการแก่สมาชิก หรือลกูค้า เชน่ ระบบราคาสินค้า
สําหรับตวัแทนจําหนา่ย (Price List for Dealer) ซึ�งอาจจะมีหลายระดบัราคา ขึ นอยู่กบัรหสัของ
สมาชิกเหลา่นั นในการ Log-in เข้ามาดรูาคา และราคาเหลา่นี ผู้ดแูลเว็บไซต์สามารถ update ได้
ตลอดเวลาผา่นเว็บไซต์, ระบบสั�งซื อสินค้าผ่านเว็บไซต์ (Order On-Line) ระบบนี ใช้ในเพื�ออํานวย
ความสะดวกให้กบัตวัแทนจําหนา่ย ซึ�งมีการลงทะเบียนหรือเป็นคูค้่ากนัอยูแ่ล้ว สามารถสั�งซื อสินค้า
ผา่นเว็บไซต์ เพื�อลดขั นตอนในการออกใบสั�งซื อ (Purchase Order) ที�เป็นเอกสารได้ โดยทั�วไปของ
เว็บไซต์ประเภทนี  การใช้งานในสว่นระบบหรือ Interactive จะต้องมีการลงทะเบียน สมคัรเป็นสมาชิก 
หรือเป็นลกูค้าขององค์กร หรือบริษัทนั นจงึจะใช้งานได้ การออกแบบมกัเน้นที�ระบบการใช้งาน ให้มี
ความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลกั เข้าถึงได้เร็ว การออกแบบ graphic จงึเป็น
องค์ประกอบสว่นน้อยในเว็บไซต์ประเภทนี  
  3. เว็บไซต์จําหนา่ยสินค้าหรือบริการออนไลน์ (E-Commerce Website) 

 จดัทําขึ นเพื�อใช้ในการทําตลาดหรือขายสินค้าหรือบริการผา่นเว็บไซต์คํานงึในเรื�อง
การรักษาความปลอดภยัของข้อมลู การออกแบบจดัทําเว็บไซต์ประเภทนี  จะต้องมีการวางแผนงานที�ดี
รวมถึงความพร้อมในการให้บริการของเจ้าของเว็บไซต์ อีกทั งยงัมีคา่ใช้จา่ยที�สงูในการจดัทํา 

4. เว็บไซต์นําเสนอสื�อผสม (Multimedia & Presentation Website)  
 เว็บไซต์ประเภทนี มีความคล้ายกบัเว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์องค์กร ในลกัษณะนําเสนอ

ข้อมูล และข่าวสารขององค์กรไปยงักลุ่มเป้าหมาย มีการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที�ทนัสมยัมาใช้ในการ
นําเสนอ เพื�อสร้างจดุเดน่และความน่าสนใจให้เกิดแก่เว็บไซต์ และทําลายข้อจํากดัในการนําเสนอด้วย 
ภาพเคลื�อนไหวและเสียง ที�มีความใกล้เคียงกับการนําเสนอจากหน้าจอโทรทศัน์ เช่น ภาพเคลื�อนไหว 
(Animation), เสียง (Sound), หรือ ภาพวีดีโอ (VDO Streaming) นําเสนอผ่านเว็บไซต์ มีการออกแบบที�
สวยงามและดึงดดูใจ จึงสร้างความสนใจแก่ผู้ เข้าเยี�ยมชมเว็บไซต์ได้โดยง่าย แต่มกั   มีปัญหาในเรื�อง
ขนาดไฟล์ที�ใหญ่และทําให้การเข้าชมต้องอาศยัเวลาในการโหลดข้อมูล การเปลี�ยนแปลงและ update 
ข้อมลูทําได้ยากรวมถึงคา่ใช้จา่ยในการจดัทําสงูมาก 
  
 แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
  1. การทํางานของ เว็บเซิร์ฟ (Web Server) และเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 
   พิรพร หนุนสนิท; และวนัวิสาข์ วิชา (2551: 10-14) ได้อธิบายถึงการทํางาน     
ของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ไว้ วา่ 

 การทํางานของเว็บไซต์เป็นการรับสง่ข้อมลูระหวา่งฝั�งเซิร์ฟเวอร์และฝั�งไคลเอนต์  
ลกัษณะการทํางานบนเว็บไซต์ มีดงันี  
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     1.1 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หรือเซิร์ฟเวอร์ คือ เครื�องผู้ให้บริการเว็บไซต์
บนอินเทอร์เน็ตผา่นโปรโตคอล HTTP เพื�อให้บริการข้อมลูตา่ง ๆ เชน่ ข่าวสาร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ 
เป็นต้น โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์จะต้องติดตั งโปรแกรมสําหรับทําหน้าที�เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น IIS (Internet 
Information System) หรือ Apache เป็นต้น และเพื�อให้บริการอย่างสมบรูณ์อาจต้องตดิตั งโปรแกรม
สําหรับบริการอื�น ๆ เสริม ได้แก่ ฐานข้อมลู เชน่ Microsoft Access, SQL Server หรือ Oracle หรือ 
ภาษาที�ใช้สําหรับประมวลผล เชน่ HTML, PHP หรือ ASP เป็นต้น 

  1.2. เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือบราวเซอร์ เป็นโปรแกรมที�ฝั� ง
ไคลเอนต์ใช้สําหรับเยี�ยมชม และโต้ตอบกับเว็บเพจที�ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยบราวเซอร์จะ
แปลภาษา HTML ที�ใช้สําหรับสร้างเว็บเพจเพื�อนําผลลพัธ์มาแสดงผลบนบราวเซอร์ จงึเกิดหน้าเว็บเพจ
ที�มีความสวยงาม ตวัอย่างโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที�ได้รับความนิยม ได้แก่ Internet Explorer (IE), 
Netscape, Mozilla Firefox และ Opera ทั งนี ขีดความสามารถในการทํางานของแต่ละโปรแกรม    
เว็บบราวเซอร์จะแตกตา่งกนั 
  2. หลกัการทํางานระหวา่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์ 
   กระบวนการทํางานจะเริ�มจากผู้ ใช้ในฝั� งไคลเอนต์กําหนด URL ของเว็บไซต์        
ที�ต้องการผ่าน URL Address ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เพื�อร้องขอ (Request) เว็บเพจไปยงัเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ โดยข้อมลูการร้องขอจะถกูส่งผ่านโปรโตคอล HTTP ซึ�งกําหนดไว้กบั URL เมื�อคําสั�งขอถกู
สง่มายงัเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะอ่านคําร้องขอ แล้วค้นหาเพจที�ถกูร้องขอ เมื�อพบก็จะพิจารณา
ว่าเพจนั นสามารถถูกประมวลผลจากฝั� งไคเอนต์ได้หรือไม่ เช่น ถ้าเพจนั น คือ เพจ HTML เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ก็จะสง่เพจดงักลา่วไปยงัไคลเอนต์ เพื�อให้เว็บบราวเซอร์แปลและประมวลผล แล้วนําผลลพัธ์
ที�ได้ไปแสดงบนเว็บบราวเซอร์ แตห่ากเพจที�ถกูร้องขอต้องถกูประมวลผลจากฝั�งเซิร์ฟเวอร์เท่านั น เว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์จะทําการประมวลผลก่อน เสร็จแล้วจึงส่งกลับไปยังเว็บบราวเซอร์ที� ร้องขอข้อมูล 
(Response)  ในรูปแบบภาษา HTML (รวมถึงไฟล์อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องด้วย) เมื�อเว็บบราวเซอร์ ได้รับ
คําสั�ง HTML จะทําการแปลคําสั�ง HTML แล้วนํามาเสนอผลบนบราวเซอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ข้อความ รูปภาพ และเสียง 
  3. ลกัษณะของเว็บเพจ 
  ลกัษณะของเว็บเพจ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 3.1 Static Web Page  
   ในยคุแรก การพฒันาเว็บเพจจะสร้างขึ นในรูปแบบของ Static Web Page ซึ�งเป็น

เพจที�สร้างขึ นจากภาษา HTML จึงถกูแปลและประมวลผลโดยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในฝั�งไคลเอนต์ 
มีรูปแบบการตอบสนองต่อการกระทําของผู้ ใช้ในรูปแบบที�จํากัด เนื�องจากการกระทําต่าง ๆ จะถูก
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กําหนดไว้ล่วงหน้า ดงันั นรูปแบบของเพจประเภทนี จึงยงัคงลกัษณะเดิมอยู่ไม่ว่าผู้ ที�เข้ามาเรียกใช้เว็บ
เพ็จนั นจะเป็นใคร หรือเวลาใด หรือเข้ามาดจูากที�ใด นอกจากจะมีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบเพจจากฝั�ง
เซิร์ฟเวอร์ เพจประเภทนี จงึมีข้อเสีย คือ ผู้ ใช้ไม่สามารถโต้ตอบกบัเพจได้ และไม่มีความยืดหยุ่นในการ
ใช้งาน เชน่ ไมส่ามาถแสดงเวลาปัจจบุนัของเว็บเซิร์ฟเวอร์ แตจ่ะยงัคงแสดงเวลาเมื�อเพจถกูโหลด หาก
ต้องการจะอพัเดทให้เป็นเวลาปัจจบุนัจะต้องรีเฟรช (Refresh) เพจใหม ่

   การเรียกใช้เว็บเพจแบบ Static จะเริ�มเมื�อใส่ URL ของเว็บไซต์ในช่อง URL 
Address เมื�อเว็บเซิร์ฟเวอร์ร้องขอเพจแล้วจะค้นหาเพจที�ร้องขอ แล้วส่งไปยงัฝั� งไคลเอนต์ เพื�อให้
บราวเซอร์ประมวลผลแล้วแสดงผลลพัธ์ จากนั นการติดตอ่ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์จะสิ นสดุลง 
ถ้ามีการร้องขอเพจใหมก็่จะสร้างเส้นทางการตดิตอ่สื�อสารขึ นใหม ่ 

  3.1.1 ข้อดีของเว็บแบบ Static 
  3.1.1.1 สร้างได้ง่ายเพียงแค่มีความรู้พื นฐานเกี�ยวกบัภาษา HTML หรือ

อาจใช้โปรแกรมชว่ยสร้างก็ได้ เชน่ FrontPage และ Dreamweaver เป็นต้น 
 3.1.1.2 ดแูลง่าย เนื�องจากไมมี่การเปลี�ยนแปลงมากนกั และไม่ต้องใช้ผู้ ที�มี

ความชํานาญสงู 
 3.1.1.3 ใช้เวลาในการเรียกเว็บเพจน้อยกว่าแบบอื�น ๆ เนื�องจากไม่มีการ

เรียกใช้โปรแกรมเพิ�มเตมิ 
  3.1.2 ข้อเสียของเว็บเพจแบบ Static 

 3.1.2.1 ถ้าเป็นข้อมูลที�ต้องการเปลี�ยนแปลงบ่อย ๆ จะทําให้เกิดความ          
ไม่สะดวก เนื�องจากต้องแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูอยู่ตลอดเวลา อาจทําให้การอพัเดทข้อมลูเกิดความ
ลา่ช้าได้ 

 3.1.2.2 ถ้ามีการอพัเดทข้อมลูที�เซิร์ฟเวอร์ ในขณะที�ผู้ ใช้เปิดใช้งานเว็บเพจ
นั นอยู ่จะทําให้ผู้ใช้ไมไ่ด้รับข้อมลูลา่สดุ 

 3.1.2.3 ไมมี่ความยืดหยุน่ 
 3.1.2.4 ไมส่ามารถสร้างการโต้ตอบระหวา่งผู้ใช้กบัเว็บเพจได้ 

   3.2 Dynamic Web Page 
    จากข้อจํากดัของเพจแบบ Static Web Page จึงมีการพฒันาเพจในรูปแบบที�
เรียกวา่ Dynamic Web Page ซึ�งมีโครงสร้างทั�วไปเหมือนกบั Static Web Page แตมี่ความยืดหยุ่นใน
การทํางานมากกว่า และผู้ ใช้สามารถโต้ตอบกับเว็บเพจได้ เช่น เขียนคําสั�งให้แสดงจํานวนสินค้า
ปัจจบุนัเมื�อผู้ใช้คลิกปุ่ ม “จํานวนสินค้า” หรือการใสชื่�อ และรหสัผ่านบนเพจเพื�อส่งไปตรวจสอบบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ จากนั นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะสง่ผลลพัธ์มายงัไคลเอนต์ 
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   Dynamic Web Page จะมีรูปแบบการเขียนคําสั�งที�ยุง่ยากกวา่ Static Web Page 
คือ จะมีชดุคําสั�งที�เรียกวา่ “โปรแกรมสคริปต์” เข้ามาควบคมุหรือกําหนดรูปแบบการทํางานร่วมกบั
ภาษา HTML สําหรับภาษาที�ใช้พฒันาโปรแกรมสคริปต์มีอยูห่ลายภาษา เชน่ VBScript, JavaScript, 
และ Jscript เป็นต้น เรียกภาษาเหลา่นี วา่ “ภาษาสคริปต์” ถึงแม้จะมีหลายภาษาสคริปต์ให้เลือก      
แตก่ารเลือกภาษามาใช้งานก็เป็นสิ�งจําเป็น เนื�องจากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์บางตวัไมร่องรับคําสั�ง
ของบางภาษาสคริปต์ เช่น บางคําสั�งของภาษา VBScript จะใช้ได้เฉพาะโปรแกรม Internet Explorer 
แบง่ประเภทของภาษาสคริปต์ได้ 2 ประเภท คือ Client-Side Script Language และ Server-Side 
Script Language 
   3.2.1 Client–Side Script Language เป็นภาษาสคริปต์ที�ถกูแปลและประมวลผล
โดยเว็บบราวเซอร์ โดยจะถูกจดัเป็นส่วนหนึ�งของเพจ HTML เนื�องจากคําสั�งจะถกูกําหนดอยู่ภายใน
ชดุคําสั�งของภาษา HTML ดงันั น เมื�อนําไฟล์ HTML ที�ประกอบด้วย Client-Side Language ไปรันบน
เว็บบราวเซอร์ คําสั�งต่าง ๆของ Client-Side Language จึงถูกแปลโดยเว็บบราวเซอร์ในลักษณะ
เดียวกับการแปลภาษา HTML ภาษาสคริปต์ที�ถูกนํามาประมวลผลบนเว็บบราวเซอร์ ได้แก่ 
JavaScript และ VBScript เป็นต้น 
   3.2.1 Server-Side Script Language เป็นภาษาสคริปต์ที�ถกูแปลและประมวลผล
โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดงันั นเมื�อเว็บเซิร์ฟเวอร์ค้นพบเพจที�ประกอบด้วย Server-Side Script Language ก็
จะทําการประมวลผลเฉพาะชดุคําสั�งดงักลา่ว ให้อยูใ่นรูปแบบของภาษา HTML แล้วสง่กลบัไปยงัเว็บ
บราวเซอร์เพื�อประมวลผลตอ่ ตวัอยา่งของภาษาสคริปต์ที�นิยมใช้ในปัจจบุนั เชน่ ASP.NET, PHP, และ 
JSP เป็นต้น 
 
 จากการศกึษาเอกสารเกี�ยวกบัลกัษณะของเว็บเพจแล้วทําให้ได้แนวทางในการเลือกรูปแบบ
เพื�อตดัสินใจในการพฒันาเว็บเพจให้มีคณุภาพและเพื�อตอบสนองการใช้งานอย่างที�หลากหลาย และ
เพื�อรองเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที�มีการแขง่กนัมากขึ นในปัจจบุนั 
 
 คุณลักษณะของเว็บไซต์ที�ดี 
  กรรรณิการ์ สวรรค์โพธิพนัธุ์ (2550: 16) กล่าวว่าปัญหาที�เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์ 
สามารถชี ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในกระบวนการพฒันาเว็บไซต์ในขั นตอนการออกแบบโครงร่างเว็บเพจ  
และการออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บเพจได้เป็นอย่างดี ซึ�งข้อบกพร่องนี เองที�เป็นสาเหตุให้ลดทอน
ประสิทธิภาพการใช้งานเว็บของผู้ ใช้ลง ดงันั น จึงได้เสนอแนวทางการพฒันาเว็บเพื�อแก้ไขข้อบกพร่อง
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ดงักลา่ว โดยมุง่เน้นการออกแบบเพื�อรองรับประสิทธิภาพด้านการใช้งานของผู้ ใช้ หรือที�เรียกว่า “Web 
Usability” เป็นพื นฐานสําคญั โดยนิยามคณุสมบตัขิองคําวา่ “Web Usability” ได้ดงันี  
  คําวา่ “Usability” หมายถึง คณุภาพหรือประสิทธิภาพของงาน ที�ชว่ยสร้างความพงึ
พอใจให้กบัผู้ใช้ โดยประสิทธิภาพของงานวดัจากคณุลกัษณะ 5 ประการ ได้แก่ 
  1. ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) พิจารณาจากเวลาที�ผู้ ชมเว็บไซต์เรียนรู้
วิธีใช้งานเครื�องมือ และสว่นประกอบตา่ง ๆ บนหน้าเว็บ เมื�อเข้ามาใช้งานเว็บนี เป็นครั งแรก 
  2. ประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency) พิจารณาจากเครื�องมือบนหน้าเว็บสามารถใช้
งานได้จริง และความคลอ่งแคลว่ของผู้ใช้ เมื�อได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื�องมือแล้ว 
  3. ความสามารถในการจดจํา (Memorability)  หากผู้ ใช้ไม่ได้ใช้งานหน้าเว็บนี ใน
ระยะเวลาหนึ�ง จากนั นเมื�อกลบัมาใช้งานอีกครั งยงัคงจดจําวิธีใช้งานเครื�องมือตา่ง ๆ และสามารถใช้
งานได้อยา่งคลอ่งแคลว่อยูอี่กหรือไม ่
  4. ข้อผิดพลาดจากการใช้งาน (Error) พิจารณาจากจํานวนข้อผิดพลาดที�เกิดขึ น
ระหว่างปฏิบตัิงาน ซึ�งอาจเกิดจากตวัผู้ ใช้เองหรือเกิดจากเครื�องมือก็ตาม รวมทั งวิธีการแก้ไขเมื�อเกิด
ข้อผิดพลาดขึ น 
  5.ความพึงพอใจของผู้ ใช้ (Satisfaction) เป็นผลลัพธ์ที�เกิดจากคุณลักษณะทั ง 4 
ประการ กลา่วคือ เครื�องมือใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ผู้ ใช้เรียนรู้ได้เร็ว มีข้อผิดพลาดที�เกิดจากการใช้
งานน้อย และสามารถค้นหาข้อมลูที�ต้องการได้ ลกัษณะเชน่นี จะสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ใช้ได้ 

  สยามเว็บเมท (siamwebmate. 2553: ออนไลน์) ได้จดัคณุสมบตัขิองเว็บไซต์ที�ดีไว้     
   1. หน้าเว็บไซต์โหลดแสดงผลได้เร็ว 
   2. หน้าเว็บไซต์ควรแสดงผลได้ในทกุขนาดของจอมอนิเตอร์ 
   3. ตวัหนงัสือควรจะมีขนาดที�เหมาะสม, รูปแบบ font, สีตวัหนงัสือ, สีพื นหลงั ต้อง
ทําให้อา่นข้อความได้ง่ายและชดัเจน 
   4. หลีกเลี�ยงการมี Flash เอนิเมชนัที�มีขนาดใหญ่เกินไป 
   5. หลกัเลี�ยงการมี Pop-Up 
   6. เมนูของเว็บไซต์ชดัเจนเข้าถึงเนื อหาได้ง่าย ไม่ควรคลิกเกิน 3 ครั งเพื�อเข้าถึง
เนื อหา ทางที�ดีควรจะคลิกเพียงครั งเดียวถึงหน้าเนื อหาที�ต้องการได้ทนัที 
   7. ไม่ควรจะมีเว็บไซต์สถิติติดแสดงให้ทราบว่ามีผู้ เข้ามาที�เว็บไซต์นี มากน้อยแค่
ไหน เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์จนกว่าเว็บไซต์ของคณุจะดงัและมีคนเข้าเป็นจํานวนมากพอสมควร ถ้า
หากจะมีก็ควรทราบเพียงเจ้าของเว็บเทา่นั น 
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   8. ข้อความบนหน้าเว็บไซต์ไม่ควรมีรายละเอียดเยอะจนเกินไป ควรสรุปเฉพาะ
เนื อหาที�สําคญั 
   9. ไมค่วรมีพื นที�สําหรับสว่นของ Logo กว้างมากเกินความจําเป็น 
   10. ควรจะมีแบบฟอร์มติดต่อ ที�ผู้ เข้าชมเว็บไซต์สามารถติดต่อสอบถามหรือส่ง 
feedback ให้แก่เจ้าของเว็บไซต์ได้ 
   11. เว็บไซต์ที�ดีควรจะมีความนา่เชื�อถือ  
    11.1 แสดงรูปสินค้าของบริษัทอยา่งชดัเจน 
    11.2 ใส่ข้อมูลที�อยู่ติดต่อของบริษัทในทุกหน้าของเว็บไซต์ (ส่วนใหญ่ใส่ตรง 
footer) 
    11.3 หลีกเลี�ยงการใช้บริการฟรีอีเมลและบริการฟรี Hosting 
    11.4 มีหน้าเว็บไซต์เนื อหาเกี�ยวกบับริษัท About Us 
    11.5 มีหน้าเว็บไซต์เกี�ยวกบั Privacy Policy สําหรับเว็บไซต์ที�มีการเก็บข้อมลู
สมาชิกลกูค้าในฐานข้อมลู 
    11.6 มีตวัอยา่งลกูค้าที�ใช้สินค้าหรือบริการของคณุ แสดงบนหน้าเว็บไซต์ 
    11.7 มีการรับประกนัในตวัสินค้าหรือบริการตา่ง ๆ 
   12. ควรมี meta tag ครบถ้วนเทา่ที�จําเป็นเชน่ Title, Meta Description, Meta 
Keywords, Meta Content-Type เป็นต้น 
   13. ไมค่วรใช้ข้อความเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพ์ใหญ่ทั งหน้า 
   14. ไม่ควรมีเสียงดนตรีประกอบบนหน้าเว็บไซต์ เว้นแตจ่ะเป็น Presentation หรือ 
animation ที�ใช้ในการนําเสนอตา่ง ๆ แตถ้่ามีก็ควรจะมีปุ่ ม เปิด/ปิด เสียง 
   15. หลีกเลี�ยงการมีลิงค์เสีย ไมค่วรมีลิงค์ไปหน้า Error บนหน้าเว็บไซต์ลิงค์ทกุ
ลิงค์ต้องสามารถใช้งานได้และมีหน้าเว็บไซต์ตามลิงค์นั น ๆ 
   16. ถ้าหากมีหน้าเว็บไซต์ที�ยงัไมมี่ข้อมลูเนื อหา ไมค่วรใส่ลิงค์ หรือ ถ้าใสล่ิงค์ก็ควร
ไปหน้าเว็บไซต์ที�มีข้อความ Coming Soon! ใช้แทนคําว่า Under Construction 

 17. เว็บไซต์ที�ดีควรจะมีการเลือกสีที�เหมาะสม 
 18. ไมค่วรให้หน้าเว็บไซต์มีการใช้ Frame 
 19. ไมค่วรให้หน้าเว็บไซต์มีการเลื�อน Scroll bar ในแนวนอน 
 20. ไมค่วรมีคําพิมพ์ตก, สะกดผิด, หรือ พิมพ์ผิด 
 21. ไมค่วรมีการเลน่ Effect บนหน้าเว็บไซต์โดยใช้ JavaScript ที�ไมจํ่าเป็น เชน่ 

ปุ่ มเปลี�ยนสี background, หิมะตก, ฝนตก, ตวัหนงัสือวิ�ง 
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 22. ควรจะมีข้อความ Copyrights ในสว่นของ Footer 
 23. ควรมีการอพัเดทข้อมลูเป็นประจํา 
 24. หน้าเว็บไซต์ 1 หน้าไมค่วรมีเนื อหาเยอะมากเกินไป ทําให้ต้อง Scroll หน้าเว็บ

ลงมามากเกินไป  
 25. หน้าเว็บไซต์ไมค่วรมีองค์ประกอบของแบนเนอร์โฆษณาเยอะเกินไป 
 26. หลีกเลี�ยงการมีลิงค์ไปเว็บไซต์อื�น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของคณุมากจนเกินไป แต่

ควรจะมีบ้าง 
 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กฤติญา สกลุเสาวภาค; กษิรา ศิริวฒันากุล; ธนชยั สุนทรเวช; และอภิชญา นิ มคุ้มภัย 
(2551: 10-12) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันี  
  ความเรียบง่าย (Simplicity) สํารวจเว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ ๆ เช่น  Adobe, Apple, 
IBM จะพบว่าเว็บของบริษัทเหล่านั นมีรูปแบบที�เรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน และใช้งานได้อย่างสะดวก แม้ว่า
จะมีข้อมูลในเว็บไซต์นั นอยู่มากมาย แต่แทบไม่มีโอกาสเห็นกราฟิกหรือตัวอักษรที�เคลื�อนไหวอยู่
ตลอดเวลาซึ�งจะรบกวน สายตาและสร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ใช้ (การใช้ภาพเคลื�อนไหว- Animation 
จะดูหวือหวาและน่าสนใจในตอนแรก แต่เมื�อดูบ่อยเข้าและตลอดเวลา ผู้ ใช้จะเริ�มรู้สึกรําคาญได้) 
นอกจากนั นยงัใช้ชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากจนเกินไปจนเกิดความสบัสน ในส่วนตวัเนื อหาก็จะใช้
ตวัอกัษรสีดําบนพื นสีขาวตามปกติ และไม่มีการเปลี�ยนแปลงสีของลิงค์ให้สบัสนแต่อย่างใด สรุปว่า
หลกัสําคญัของความเรียบง่ายก็คือ การสื�อเนื อหาถึงผู้ใช้โดยจํากดัองค์ประกอบเสริมที�เกี�ยวข้องกบัการ
นําเสนอให้เหลือเฉพาะสิ�งที�จําเป็นเทา่นั น 
  ความสมํ�าเสมอ (Consistency) สามารถสร้างความสมํ�าเสมอให้กบัเว็บไซต์นั นได้ โดย
ใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดทั งเว็บไซต์ เนื�องจากผู้ ใช้จะรู้สึกเหมือนกันว่า เว็บไซต์นั นเหมือนสถานที�จริง 
ถ้าลกัษณะของแต่ละหน้าในเว็บเดียวกันนั นแตกต่างกันมาก ผู้ ใช้จะเกิดความสบัสนและไม่แน่ใจว่า
กําลังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ ดังนั นรูปแบบของหน้าเว็บ ระบบ Navigation และโทนสีที�ใช้ควร          
มีความคล้ายคลงึกนัตลอดทั งเว็บไซต์ 
  ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบต้องคํานึงถึงลักษณะขององค์กร 
เนื�องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กรนั นได้ เว็บไซต์ของ
ธนาคารจงึไมค่วรดเูหมือนกบัสวนสนกุ การใช้ชดุสี ชนิดตวัอกัษร รูปภาพกราฟิกจะมีผลตอ่รูปแบบของ
เว็บไซต์อยา่งมากผู้ออกแบบจงึต้องเลือกใช้องค์ประกอบเหลา่นี อยา่งเหมาะสม 
  เนื อหาที�มีประโยชน์ (Useful Content) เนื อหาถือเป็นสิ�งที�สําคญัที�สดุในเว็บไซต์ ดงันั น 
ในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื อหาและข้อมูลที�ผู้ ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุง    
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และเพิ�มเติมให้ทนัต่อเหตกุารณ์อย่างสมํ�าเสมอ เนื อหาที�สําคญัที�สุดคือ เนื อหาที�สร้างขึ นมาเอง และ 
ไม่ซํ ากับเว็บไซต์อื�น ๆ เพราะจะเป็นสิ�งที�ดึงดูดผู้ ใช้ให้เข้ามาในเว็บไซต์อยู่เสมอ ต่างจากที�ลิงค์ไป
เว็บไซต์อื�น ซึ�งเมื�อผู้ใช้รู้ถึงแหลง่ข้อมลูจริง ๆ แล้วก็ไมจํ่าเป็นต้องกลบัมาที�ลิงค์เหลา่นั นอีก 
  ระบบ Navigation ที�ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) ระบบ Navigation เป็น
องค์ประกอบที�สําคัญมากของเว็บไซต์จะออกแบบให้ผู้ ใช้เข้าใจได้ง่ายและใช้งานสะดวก โดยใช้
ภาพกราฟิกที�สื�อความหมายร่วมกับคําอธิบายที�ชัดเจน รวมทั งมีรูปแบบและลําดับของรายการที�
สมํ�าเสมอ เช่น วางไว้ในตําแหน่งเดียวกันของทุก ๆ หน้า นอกจากนั นถ้าใช้ระบบ Navigation แบบ
ภาพกราฟิกในส่วนของหน้าแล้ว อาจเพิ�มระบบ Navigation ที�เป็นตวัอกัษรไว้ตอนท้ายของหน้า เพื�อ
ชว่ยอํานวยความสะดวกกบัผู้ ที�สั�ง Browser ไมใ่ห้แสดงผลรูปกราฟิกเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการด ู
  มีลกัษณะที�น่าสนใจ (Visual Appeal) เป็นเรื�องที�ยากที�จะตดัสินใจว่า ลกัษณะหน้าตา
ของเว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ�งนั นน่าสนใจหรือไม่ เพราะไม่เกี�ยวข้องกับความชอบของแต่ละบุคคล 
อยา่งไรก็ดีหน้าตาของเว็บไซต์จะมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพขององค์ประกอบตา่ง ๆ เช่น คณุภาพของ
องค์ประกอบตา่ง ๆ เชน่ คณุภาพของรูปภาพกราฟิกที�จะต้องสมบรูณ์ไมมี่ร่องรอยความเสียหายเป็นจดุ
ด่าง หรือมีขอบเป็นบนัไดให้เห็น การใช้ชนิดตวัอกัษรที�อ่านง่ายสบายตาและการใช้โทนสีที�เข้ากันได้
อยา่งสวยงาม เป็นต้น 
  การใช้งานได้อยา่งไมจํ่ากดั (Compatible) ในการออกแบบเว็บไซต์นั น จะต้องออกแบบ
ให้คนสว่นใหญ่เข้าถึงได้มากที�สดุ โดยไม่มีการบงัคบัให้ผู้ ใช้ต้องติดตั งโปรแกรมใด ๆ เพิ�มเติม หรือต้อง
เลือกใช้ Browser ชนิดใดชนิดหนึ�งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื อหาได้ สามารถแสดงผลได้ในทุก
ระบบปฏิบตัิการและที�ความละเอียดหน้าจอตา่ง ๆ กนัได้อย่างไม่มีปัญหา สิ�งเหล่านี จะมีความสําคญั
มากขึ น สําหรับเว็บไซต์ที�มีผู้ ใช้บริการจํานวนมาก หรือมีกลุม่เป้าหมายที�หลากหลาย 
  คณุภาพการออกแบบ (Design Stability) ถ้าอยากให้ผู้ ใช้รู้สึกว่าเว็บไซต์มีคณุภาพ
ถกูต้อง และเชื�อถือได้ ก็ควรให้ความสําคญักบัการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกนักบัสื�อ
ประเภทอื�น ๆ ที�ต้องออกแบบและเรียบเรียงเนื อหาอย่างรอบคอบ เว็บไซต์ที�ทําขึ นมาอย่างลวก ๆ ไม่ได้
มาตรฐานการออกแบบและการจดัระบบข้อมลูนั น เมื�อมีข้อมลูเพิ�มมากขึ นเรื�อย ๆ ก็จะเกิดปัญหาและ
ไมส่ามารถสร้างความนา่เชื�อถือได้ 
  ระบบการใช้งานที�ถูกต้อง (Functional Stability) ระบบการทํางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์
จะต้องมีความแนน่อนและทําหน้าที�ได้อย่างถกูต้อง ตวัอย่าง เช่น ถ้ามีแบบฟอร์มให้ผู้ ใช้กรอกข้อมลู ก็
ต้องแน่ใจว่าฟอร์มนั นสามารถใช้งานได้จริง หรืออย่างง่ายที�สดุก็คือลิงค์ตา่ง ๆ ที�มีอยู่นั นต้องเชื�อมโยง
ไปยงัหน้าที�มีปรากฏอยู่จริงและถกูต้อง ด้วยความรับผิดชอบแรกคือการทําให้ระบบเหล่านั นใช้งานได้
จริงตั งแต่หน้าแรกและยังคงต้องคอยตรวจเช็คอยู่เสมอเพื�อให้แน่ใจว่าสิ�งเหล่านั นยังทํางานได้ดี 
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โดยเฉพาะหน้าที�ลิงค์เชื�อมไปยงัเว็บไซต์อื�นที�อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ�งหน้าที�ตรงนี จะ
เป็นของผู้ทดสอบระบบ 
 
 ข้อควรคาํนึงถงึก่อนที�จะมีเว็บไซต์  
  สยามเว็บเมท (siamwebmate. 2553: ออนไลน์) ได้ให้ข้อควรคํานึงถึงก่อนที�จะมีเว็บไซต์ 
วา่  
  1. กําหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ว่าจะจัดทําเว็บไซต์เกี�ยวกับอะไร เช่น ท่องเที�ยว 
บนัเทิง เป็นต้น 

 2. กําหนดกลุม่ผู้ชมเป้าหมาย เพื�อที�จะได้จดัโทนสี รูปภาพ กราฟิก หน้าตาของเว็บเพจ
ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

 3. เตรียมแหล่งข้อมูล เพื�อที�จะได้นําเนื อหาสาระมานําเสนอได้อย่างครบถ้วนและ
สมบรูณ์ 

 4. เตรียมทกัษะหรือบุคลากร เนื�องจากเว็บไซต์ที�มีเนื อหามาก ๆ ก็จําเป็นต้องมีบุคลากร
เพื�อพฒันาเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการดแูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ กราฟิกดีไซน์ ที�มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
เป็นต้น 
  5. เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที�มีความจําเป็น เช่น โปรแกรมต่าง ๆ ทั งในด้านระบบ
ฐานข้อมลู และมลัตมีิเดีย โปรแกรมสร้างภาพเคลื�อนไหว เป็นต้น 

 
 ปัญหาที�สาํคัญของการออกแบบเว็บ 
  กรรรณิการ์ สวรรค์โพธิพนัธุ์ (2550: 12-15) ได้พดูถึงปัญหาที�สําคญัของการออกแบบ
เว็บ คือ การออกแบบเว็บที�ดีไม่ได้มุ่งเน้นคุณสมบัติด้านความสวยงาม การใช้ลูกเล่นหรือเทคนิค
นําเสนอด้านกราฟิกที�แปลกตาเพียงอยา่งเดียว แตต้่องคํานงึถึงความสามารถในการใช้งาน (Usability) 
เครื�องมือภายในเว็บเพจของผู้ ใช้ด้วย เพราะถึงแม้เทคนิคการนําเสนอที�เพิ�มขึ นมา จะช่วยสร้างความ
สวยงามบนหน้าเว็บได้ก็ตาม แตอ่าจสร้างปัญหาในการใช้งานด้านอื�น ๆ อีกหลายประการเช่นกนั ทั งนี 
สามารถจําแนกระดบัความรุนแรงของปัญหาที�เกิดจากการออกแบบเป็น 3 ระดบั ดงันี  
  1. ปัญหาที�มีระดบัความรุนแรงสงู (High Severity Problems) เป็นปัญหาที�ทําให้ผู้ชม
เว็บไซต์ขาดความเชื�อมั�นต่อบริษัท และผลกัดนัให้เลิกสนใจในผลิตภณัฑ์ของบริษัทด้วยการออกจาก
เว็บไซต์นั น  ปัญหาลักษณะนี มักจะเกิดขึ นกับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที�จําเป็นต้องสร้างความ
เชื�อมั�นให้กบัลกูค้า เชน่ ธนาคาร ซึ�งต้องให้ข้อมลูกบัลกูค้า เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นและกล้าที�จะนําเงิน
มาลงทุนด้วย ดงันั นถ้าเว็บไซต์ของธนาคารนําเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน เช่น ฐานะทาง
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การเงิน การก่อตั ง สาขาที�ให้บริการ เป็นต้น อาจทําให้ลกูค้าขาดความเชื�อมั�นและยกเลิกการตดัสินใจที�
จะร่วมลงทนุกบัธนาคารได้ 
  2. ปัญหาที�มีระดบัความรุนแรงปานกลาง (Medium Severity Problems) เป็นปัญหาที�
รบกวนการทํางานของผู้ชมเว็บไซต์บางคน อาจเกิดจากผู้ใช้ไม่แน่ใจ สบัสน กบัวิธีการใช้งานหรือข้อมลู
ของสินค้า ซึ�งเป็นสาเหตใุห้ผู้ชมเว็บไซต์ไมส่นใจในผลิตภณัฑ์ของบริษัทและออกจากเว็บไซต์นั น ส่งผล
ให้บริษัทสญูเสียลกูค้าได้เชน่กนักบักรณีแรก แตมี่ระดบัความรุนแรงน้อยกวา่ 
  3. ปัญหาที�มีระดบัความรุนแรงตํ�า (Low Severity Problems) เป็นปัญหาเกี�ยวกับ
รูปลักษณ์ภายนอกของเว็บเพจที�ไม่เกี�ยวข้องกับความบกพร่องของข้อมูล เช่น เว็บเพจนั นมีข้อมูล
ครบถ้วน เพียงแตก่ารจดัวางข้อมลูอาจไม่เป็นระเบียบ หรือขาดความสวยงาม เป็นต้น ปัญหาลกัษณะ
นี มกัจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใช้งานของผู้ชมเว็บไซต์มากนกั แตไ่ม่เป็นสาเหตทีุ�ทําให้ผู้ชมเว็บไซต์เลิก
สนใจผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

 ตวัอยา่งปัญหาที�เกิดจากการออกแบบเว็บที�สําคญัมีดงันี  
 1. ผู้ ใช้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ เกิดจากสาเหตุสําคัญหลายประการ ได้แก่     

การเก็บรวบรวมข้อมลูสินค้าไมค่รบถ้วน การไมย่อมเปิดเผยข้อมลูสินค้า (ป้องกนัการแข่งขนัทางธุรกิจ) 
การจัดวางตําแหน่งข้อมูลที�ไม่เหมาะสม การเปลี�ยนรูปแบบอินเตอร์เฟสของหน้าเว็บเพจย่อยให้
แตกต่างกัน ซึ�งอาจสร้างความสบัสนให้กบัผู้ ใช้ว่า ขณะนี ยงัอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ ลกัษณะเหล่านี  
จะทําให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมลูไมพ่บ และเป็นสาเหตใุห้ผู้ใช้ออกจากหน้าเว็บนั น 

 2. กราฟิกที�รบกวนการทํางาน การออกแบบเว็บโดยใช้กราฟิกอาจต้องใช้พื นที�
ข้อมลูมากขึ น ยิ�งมีไฟล์ภาพกราฟิกมากเท่าใด ขนาดพื นที�ข้อมลูก็ยิ�งเพิ�มขึ นด้วย ทําให้การรับส่งข้อมลู
ต้องใช้เวลานานกว่าจะดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จ ซึ�งสร้างความเบื�อหน่ายให้กบัผู้ ใช้เป็นอย่างมาก และ
กราฟิกที�รบกวนการทํางานของผู้ ใช้ในที�นี ยังหมายถึง การสร้างข้อความกระพริบ เสียงประกอบ 
ภาพเคลื�อนไหว (Animation) บนหน้าเว็บที�มีมากเกินไป ซึ�งผู้ ใช้ไม่สามารถควบคมุให้หยดุการทํางาน
ดงักลา่วได้ 

 3. ระบบนําทางขาดประสิทธิภาพ “ระบบนําทาง (Navigation System)” เป็น
หวัใจหลกัในการเชื�อมโยงข้อมูลภายในเว็บและยังเป็นป้ายบอกทางให้ผู้ ใช้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
หรือข้อมูลที�ต้องการ ซึ�งถ้าเส้นทางมีความซบัซ้อนมาก ป้ายบอกทางแสดงไม่ชดัเจน โอกาสที�ผู้ ใช้จะ
ค้นหาข้อมลูพบยอ่มมีน้อยด้วย ดงันั นผู้ออกแบบจงึควรจดักลุ่มข้อมลูเพื�อสร้างเส้นทางเชื�อมโยงให้เป็น
ระบบ และระบุชื�อ เว็บเพจหรือเว็บไซต์ที�เชื�อมโยงถึงให้ชัดเจน นอกจากนี อาจหาเส้นทางลัดเพื�อ
ประหยดัเวลาค้นหาข้อมูลโดยสร้างเครื�องมือนําทางอื�น เช่น เครื�องมือค้นหาข้อมลู (Search Engine) 
หรือแสดงแผนผงัเว็บไซต์ (Site Map) เพื�อให้ผู้ใช้เข้าใจโครงสร้างภายในเว็บไซต์ได้ดียิ�งขึ น 
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 4. การสร้างหน้าเว็บด้วยเฟรม การสร้างหน้าเว็บด้วยเฟรม (Frame) เป็นปัญหา
การออกแบบเว็บที�มีมานาน คือ ไม่สามารถระบุ URL ของเฟรมย่อยภายในเฟรมเซ็ตนั นได้ทั งหมด 
ดงันั นเมื�อมีการเปลี�ยนเฟรมยอ่ยภายในหน้าเว็บ เพื�อดขู้อมลูใหม่แล้วหากต้องการกลบัมายงัหน้าเฟรม
ยอ่ยเดมิ ด้วยการกดปุ่ ม Back จะทําไม่ได้ เพราะชื�อ URL ไม่ถกูต้อง และปัญหาของ URL นี เอง จึงทํา
ให้ผู้ ใช้ไม่สามารถสร้างบุ้คมาร์ค (Bookmark) หรือเก็บชื�อ URL ของหน้าเว็บนั น เพื�อเข้ามาเยี�ยมชม
ภายหลงัได้  

 5. การเปลี�ยนสถานะของลิงค์ หน้าเว็บจํานวนมากที�ไม่ได้กําหนดให้มีการ
เปลี�ยนแปลงสถานะของลิงค์เชื�อมโยง ทั งหน้าเว็บที�ผู้ ใช้กําลงัเยี�ยมชมอยู่และหน้าเว็บที�ผ่านการเยี�ยม
ชมแล้ว ซึ�งสถานะของลิงค์เป็นสิ�งที�ผู้ออกแบบไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยป้องกนัไม่ให้ผู้ ใช้เสียเวลา
เยี�ยมชมข้อมูลซํ า ๆ (เมื�อมีลิงค์จํานวนมาก)  นอกจากนี ควรกําหนดสีสถานะเชื�อมโยงของลิงค์ตาม
แบบมาตรฐานด้วย เพราะผู้ใช้จะได้ไมต้่องเสียเวลาทําความเข้าใจความแตกตา่งของสีลิงค์ทีเปลี�ยนไป
จากสีมาตรฐานนั น 

 6. ใช้ตวัอกัษรและการเน้นข้อความที�ไม่เหมาะสม ตวัอกัษรเป็นองค์ประกอบย่อย
ภายในหน้าเว็บ ที�เป็นพื นฐานการนําเสนอข้อมลู โดยปัญหาที�เกิดจากการใช้ตวัอกัษร คือ การกําหนด
ขนาดตวัอกัษรไมเ่หมาะสม ยกตวัอยา่งเชน่ ขนาดตวัอกัษรเล็กเกินไปทําให้มองเห็นได้ยาก หรือกําหนด
ขนาดตวัอกัษรไว้คงที� ผู้ ใช้ไม่สามารถปรับเปลี�ยนขนาดได้ เป็นต้น ปัญหาเกี�ยวกับตวัอกัษรยงัรวมถึง
รูปแบบการเน้นข้อความโดยใช้การขีดเส้นใต้ ซึ�งสร้างความสบัสนแก่ผู้ ใช้ที�อาจเข้าใจว่า เป็นข้อความ
เชื�อโยงได้  

 7. การปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั ทกุครั งที�ผู้ ใช้เข้ามายงัหน้าเว็บ นอกจากจะเข้ามา
เพื�อค้นหาข้อมลูที�ต้องการโดยเฉพาะแล้ว อาจต้องการเข้ามาอ่านข่าวสารที�มีการปรับปรุงใหม่ หรือชม
ข้อมลูผลิตภณัฑ์สินค้าตวัใหม่ เป็นต้น  ดงันั นผู้ออกแบบจะต้องคอยปรับปรุง (Update) ข้อมลูบนหน้า
เว็บทุกครั ง และแจ้งเตือนการปรับปรุงข่าวสารนั นเสมอ โดยอาจระบุวนัเวลาที�มีการปรับปรุง เพื�อให้
ผู้ใช้ทราบวา่ข้อมลูได้ถกูปรับปรุงแล้ว 

 8. ตัวอย่างปัญหาการออกแบบเว็บที�กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ�งที�จะช่วยลดทอน
ความสามารถในการใช้งานเว็บเพจของผู้ ใช้ลงเป็นอย่างมาก และยงัเป็นสาเหตใุห้ผู้ ใช้เลิกเข้ามาเยี�ยม
ชมหน้าเว็บขององค์กรด้วย นั�นหมายถึง การสญูเสียโอกาสที�จะจําหน่ายสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ไปอย่าง
น่าเสียดาย ดงันั น ในระหว่างขั นตอนการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ที�พฒันาขึ นมา ผู้ออกแบบควรนํา
ข้อมลู Feedback ที�เป็นปัญหาตา่ง ๆกลบัมาวิเคราะห์เพื�อวดัระดบัความรุนแรงของปัญหา และนํามา
แก้ไขให้ถกูต้องก่อนที�ปัญหานั นจะเกิดเมื�อใช้งานจริง   
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 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์  (Flow Chart) 
  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร (2551: 4) มีวิธีการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ อยู ่3 แบบ คือ 
   1. ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที�เน้นการนําเสนอเนื อหามากกว่ารูปภาพ โดยจะใช้
โครงสร้างของตารางเป็นหลกั เพื�อใสข้่อความแบบสารบญั และรูปภาพที�เป็นชิ นเล็ก ๆ ได้ 
   2. ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที�เน้นภาพกราฟิก เป็นหลกั จะไม่ค่อยมีข้อความในเว็บ
เพจ แตจ่ะเป็นการลิงค์ที�ภาพ เพื�อเข้าไปยงัหน้าเว็บเพจอื�น ๆ 
   3. ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที�มีทั งภาพและเนื อหา จะเน้นการจัดวางภาพที�ตัด
แบ่งเป็นชิ นเล็ก ๆ ก่อน จากนั นจึงใส่ข้อความประกอบภาพลงไป เพื�อให้เว็บไซต์ของเรามีการจดัวาง
เนื อหาอยา่งลงตวั 
  ชยัมงคล เทพวงษ์ (2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ว่าการ
ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจดัลําดบั เนื อหาสาระของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู ่
เพื�อจดัทําเป็นโครงสร้างในการจดัวางหน้าเว็บเพจทั งหมด เปรียบเสมือนแผนที� ที�ทําให้เห็นโครงสร้าง
ทั งหมดของเว็บไซต์ ช่วยให้นักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์ มี
จดุมุ่งหมายสําคญัคือ การที�จะทําให้ผู้ เข้าเยี�ยมชม สามารถค้นหาข้อมลูในเว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ 
ซึ�งถือวา่เป็นขั นตอนที�สําคญั ที�สามารถสร้างความสําเร็จให้กบัผู้ ที�ทําหน้าที�ในการออกแบบและพฒันา
เว็บไซต์ (Webmaster) การออกแบบโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที�ชัดเจน แยกย่อยเนื อหา
ออกเป็นส่วนตา่ง ๆ ที�สมัพนัธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้น่าใช้งานและง่าย ต่อการ
เข้าอา่นเนื อหาของผู้ใช้เว็บไซต์ 
  หลกัในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ควรพิจารณาดงันี   
   1. กําหนดวตัถปุระสงค์ โดยพิจารณาวา่เป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์นี ทําเพื�ออะไร 
   2. ศกึษาคณุลกัษณะของผู้ ที�เข้ามาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที�ผู้สร้างต้องการสื�อสาร 
ข้อมลูอะไรที�พวกเขาต้องการโดยขั นตอนนี ควรปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัขั นตอนที�หนึ�ง 
   3. วางแผนเกี�ยวกับการจดัรูปแบบโครงสร้างเนื อหาสาระ การออกแบบเว็บไซต์
ต้องมีการจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบข้อมูลที�ชัดเจน การที�เนื อหามีความต่อเนื�องไปไม่สิ นสุดหรือ
กระจายมากเกินไป อาจทําให้เกิดความสบัสนต่อผู้ ใช้ได้ ฉะนั นจึงควรออกแบบให้มีลกัษณะที�ชดัเจน
แยกยอ่ยออกเป็นสว่นตา่ง ๆ จดัหมวดหมู่ในเรื�องที�สมัพนัธ์กนั รวมทั งอาจมีการแสดงให้ผู้ ใช้เห็นแผนที�
โครงสร้างเพื�อป้องกนัความสบัสนได้ 
   4. กําหนดรายละเอียดให้กบัโครงสร้าง ซึ�งพิจารณาจากวตัถปุระสงค์ที�ตั งไว้ โดย
ตั งเกณฑ์ในการใช้ เชน่ ผู้ใช้ควรทําอะไรบ้าง จํานวนหน้าควรมีเทา่ใด มีการเชื�อมโยง มากน้อยเพียงใด 
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   5. หลงัจากนั น จงึทําการสร้างเว็บไซต์แล้วนําไปทดลองเพื�อหาข้อผิดพลาดและทํา
การแก้ไขปรับปรุง แล้วจงึนําเข้าสูเ่ครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเป็นขั นสดุท้าย 
   การออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ที�ดี จะชว่ยกลุม่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมลูสารสนเทศเป็น
อยา่งมาก การออกแบบเว็บไซต์ที�ดีควรประกอบด้วย 
   1. โครงสร้างที�ชดัเจน ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรจดัโครงสร้างหรือจัดระเบียบของ
ข้อมลูที�ชดัเจน แยกยอ่ยเนื อหาออกเป็นสว่นตา่ง ๆ ที�สมัพนัธ์กนัและให้อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั จะช่วย
ให้นา่ใช้งานและง่าย ตอ่การอา่นเนื อหาของผู้ใช้  
   2. การใช้งานที�ง่าย ลกัษณะของเว็บที�มีการใช้งานง่ายจะชว่ยให้ผู้ใช้รู้สกึสบายใจ
ตอ่การอ่านและสามารถทําความเข้าใจกบัเนื อหาได้อยา่งเตม็ที� โดยไมต้่องมาเสียเวลาอยู่กบัการทํา
ความเข้าใจ การใช้งานที�สบัสนด้วยเหตนีุ ผู้ออกแบบจงึควรกําหนดปุ่ มการใช้งานที�ชดัเจน เหมาะสม 
โดยเฉพาะปุ่ มควบคมุเส้นทางการเข้าสูเ่นื อหา (Navigation) ไมว่า่จะเป็นเดนิหน้า ถอยหลงั หากเป็น
เว็บไซต์ที�มีเว็บเพจจํานวนมาก ควรจะจดัทําแผนผงัของเว็บไซต์ (Site Map) ที�ชว่ยให้ผู้ใช้ทราบวา่ 
ตอนนี อยู่ ณ จดุใด หรือเครื�องมือสืบค้น (Search Engine) ที�ชว่ยในการค้นหาหน้าที�ที�ต้องการ 
   3. การเชื�อมโยงที�ดี ลกัษณะไฮเปอร์เท็กซ์ที�ใช้ในการเชื�อมโยง ควรอยู่ในรูปแบบที�
เป็นมาตรฐาน ทั�วไปและต้องระวงัเรื�องของตําแหนง่ในการเชื�อมโยง การที�จํานวนการเชื�อมโยงมากและ
กระจัดกระจายอยู่ทั�วไปในหน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี คําที�ใช้สําหรับการเชื�อมโยง
จะต้องเข้าใจง่ายมีความชดัเจนและไม่สั นจนเกินไป นอกจากนี ในแตล่ะเว็บเพจที�สร้างขึ นมาควรมี จดุ
เชื�อมโยงกลบัมายงัหน้าแรกของเว็บไซต์ที�กําลงัใช้งานอยูด้่วย ทั งนี เผื�อวา่ผู้ใช้เกิดหลงทาง และไม่ทราบ
ว่าจะทําอย่างต่อไปดีจะได้มีหนทางกลับมาสู่จุดเริ�มต้นใหม่ ระวังอย่าให้มีหน้าที�ไม่มีการเชื�อมโยง 
(Orphan Page) เพราะจะทําให้ผู้ใช้ไมรู้่จะทําอยา่งไรตอ่ไป 
   4. ความเหมาะสมในหน้าจอ เนื อหาที�นําเสนอในแต่ละหน้าจอควรสั น กระชับ 
และทนัสมยั หลีกเลี�ยงการใช้หน้าจอที�มีลกัษณะการเลื�อนขึ นลง (Scrolling) แตถ้่าจําเป็นต้องมี ควรจะ
ให้ข้อมลูที�มี ความสําคญัอยูบ่ริเวณด้านบนสดุของหน้าจอ หลีกเลี�ยงการใช้กราฟิกด้านบนของหน้าจอ 
เพราะถึงแม้จะดสูวยงาม แต่จะทําให้ผู้ ใช้เสียเวลาในการได้รับข้อมูลที�ต้องการ แต่หากต้องมีการใช้
ภาพประกอบก็ควรใช้เฉพาะที�มีความสมัพนัธ์กับเนื อหาเท่านั น นอกจากนี การใช้รูปภาพเพื�อเป็นพื น
หลงั (Background) ไม่ควรเน้นสีสนัที�ฉดูฉาดมากนกั เพราะอาจจะไปลดความเดน่ชดัของเนื อหาลง 
ควรใช้ภาพที�มีสีอ่อน ๆ ไม่สว่างจนเกินไปรวมไปถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื�อนไหว หรือ
ตวัอกัษรวิ�ง (Marquees) ซึ�งอาจจะเกิดการรบกวนการอ่านได้ ควรใช้เฉพาะที�จําเป็นจริง ๆ เท่านั น
ตวัอกัษรที�นํามาแสดงบนจอภาพควรเลือกขนาดที�อา่นง่าย ไมมี่สีสนัและลวดลายมากเกินไป  
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   5. ความรวดเร็ว ความรวดเร็วเป็นสิ�งสําคญัประการหนึ�งที�ส่งผลตอ่การเรียนรู้ ผู้ ใช้
จะเกิดอาการเบื�อหนา่ยและหมดความสนใจกบัเว็บที�ใช้เวลาในการแสดงผลนาน สาเหตสํุาคญัที�จะทํา
ให้การแสดงผลนานคือการใช้ภาพกราฟิกหรือภาพเคลื�อนไหว ซึ�งแม้ว่าจะช่วยดึงดดูความสนใจได้ดี 
ฉะนั นในการออกแบบจึงควรหลีกเลี�ยงการใช้ภาพขนาดใหญ่ หรือภาพเคลื�อนไหวที�ไม่จําเป็น และ
พยายามใช้กราฟิกแทนตวัอกัษรธรรมดาให้น้อยที�สดุ โดยไม่ควรใช้มากเกินกว่า 2 - 3 บรรทดัในแตล่ะ
หน้าจอ  

 
 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development Processes) 

  กรรรณิการ์ สวรรค์โพธิพนัธุ์ (2550: 2-11) ได้กลา่วถึงการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ไว้
วา่ สิ�งแรกของการพฒันาเว็บไซต์นั น ต้องมีการ กําหนดกรอบกระบวนการทํางาน (Framework) ซึ�ง
เป็นขั นตอนการพฒันาเว็บ ตั งแตเ่ริ�มต้นกระบวนการจนกระทั�งสิ นสดุกระบวนการ เพื�อให้การพฒันา
เว็บเป็นไปอย่างมีแบบแผน เพราะกรอบการทํางานจะชว่ยป้องกนัความผิดพลาด และความสบัสนใน
ระหวา่งการพฒันาเว็บ โดยสามารถย้อนกลบัมาตรวจงานตามกรอบการทํางานในภายหลงัได้ และได้
เสนอแบบจําลองกระบวนการที�พฒันาขึ นโดย Jesse James Garrett ซึ�งจําแนกกระบวนการพฒันา
เว็บออกเป็น 5 ขั นตอน ได้แก่  

  1. การสร้างกลยทุธ์ในการออกแบบ (Strategy Plane) เป็นขั นตอนการวิเคราะห์
ปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผู้ ใช้ องค์กร และคู่แข่ง เพื�อทราบเป้าหมายหรือแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์โดยปัจจยัทั ง 3 ประการ มีรายละเอียดดงันี  

  1.1 ผู้ใช้ (User) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยศกึษาหรือทําการ
สํารวจจากผู้ใช้ที�เป็นกลุม่เป้าหมาย เพื�อตอบคําถามว่า เมื�อผู้ใช้เข้ามายงัหน้าเว็บแล้ว ต้องได้รับข้อมลู
ใดกลบัไปบ้าง มีฟังก์ชั�นหรือการใช้งานรูปแบบใดบนเว็บไซต์ที�ผู้ ใช้ต้องการ และปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที�เกิดจากการใช้งานเว็บที�ได้พบ 

  1.2 องค์กร (Organization) เป็นการวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจ (Business 
Goal) ทั งในสว่นเงินทนุ บคุลากร และความเป็นไปได้ที�จะพฒันาเว็บไซต์ขึ นมาเพื�อใช้งาน รวมทั งการ
เก็บรวบรวมข้อมลูขององค์กรที�จําเป็นตอ่การออกแบบหน้าเว็บ เชน่ โลโก้ (Logo) แบนเนอร์ (Banner) 
หรือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์ เหล่านี จะชว่ยให้ผู้ใช้จดจําเว็บได้ง่ายขึ น 

  1.3 คูแ่ขง่ (Competitor) เป็นการประเมินขอบเขตข้อมลู รูปแบบนําเสนอ และ
เป้าหมายทางการค้าของบริษัทคูแ่ขง่ เพื�อพิจารณาจดุอ่อนและจดุแข็งของการออกแบบเว็บ แล้วนํามา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาเว็บของบริษัทตอ่ไป 



30 

  2. การกําหนดขอบเขตของข้อมลู (Scope Plane) เป็นการสรุปขอบเขตของข้อมลู
ที�ควรมีบนหน้าเว็บ ให้ชดัเจนขึ น เนื�องจากผู้ออกแบบบางคนอาจมีเทคนิคนําเสนอข้อมลูที�ชื�นชอบ หรือ
มีแนวทางพฒันาเว็บหลายวิธีจนทําให้เกิดความสบัสน ขั นตอนนี จงึเป็นการสรุปแนวทางพฒันาเว็บ 
โดยพิจารณาขอบเขตข้อมลูให้สอดคล้องกบัเป้าหมายที�ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจยั 3 ประการใน
ขั นตอนแรก สามารถจําแนกข้อมลูบนเว็บไซต์ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี  

  2.1 เนื อหา (Content Requirements) เป็นข้อมลูทั�วไปที�นําเสนอให้กบัผู้ใช้งาน 
เชน่ ข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือ เสียงเพลง เป็นต้น 

  2.2 การใช้งาน (Functional Specification) เป็นระบบการทํางานหรือการใช้งาน
บนหน้าเว็บ ซึ�งมกัจะเป็นงานที�ต้องมีการปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกบัผู้ใช้ เช่น การับสง่ E-mail การประมวลผล
คา่ข้อมลูของแบบฟอร์ม โปรแกรมสนทนาระหว่างผู้ใช้ เป็นต้น 

   การกําหนดขอบเขตข้อมูล ช่วยให้ผู้ ออกแบบสามารถเลือกใช้เทคนิคนําเสนอ
ข้อมูลเฉพาะที� จําเป็น และเหมาะสมกับเนื อหาได้ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของข้อมูลสามารถ
เปลี�ยนแปลงตามการวิเคราะห์ปัจจยัที�กลา่วไว้ข้างต้น (องค์กร ผู้ใช้ และคูแ่ขง่ขนั) กล่าวคือ ส่วนเนื อหา
และส่วนการใช้งานของขอบเขตข้อมลูที�กําหนดไว้ อาจไม่จําเป็นต้องพฒันาให้ครบทกุส่วนภายในครั ง
เดียว แตส่ามารถแยกพฒันาตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของการพฒันาเว็บใน
แตล่ะครั ง 

  3. การจดัทําโครงสร้างข้อมลู (Structure Plane) ภายหลงัจากที�ได้กําหนดขอบเขต
ข้อมลูแล้ว ก็จะเริ�มต้นกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งเนื อหาและหน้าที�งานบนเว็บไซต์โดยในขั นตอนนี 
ประกอบด้วยงาน 2 ลกัษณะ ดงันี   

  3.1 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้ (Interaction Design) เป็นการ
ออกแบบหน้าเว็บสําหรับงานที�มีลกัษณะโต้ตอบกบัผู้ใช้ เชน่ การสั�งซื อสินค้า การกรอกแบบฟอร์ม และ
การรับส่ง E-mail เป็นต้นผู้ ออกแบบจะต้องเริ�มต้นศึกษาพฤติกรรมหรือขั นตอนการปฏิบตัิงานตาม
ความเป็นจริง แล้วนํามาประยกุต์ใช้กบัการออกแบบเว็บโดยกําหนดลําดบัขั นตอนการปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ ใช้บนหน้าเว็บให้เหมือนกับขั นตอนการทํางานดงักล่าว เพื�อให้ผู้ ใช้เข้าใจการทํางานได้ง่าย รวดเร็ว 
และให้ความรู้สกึเชน่เดียวกบัการสั�งซื อสินค้าผา่นทางร้านค้า 

  3.2 สถาปัตยกรรมข้อมูล (Information Architecture) เป็นการกําหนด
โครงสร้างของเนื อหาทั งหมดที�จะนําเสนอบนเว็บไซต์โดยเชื�อมโยงเว็บเพจแต่ละส่วนไว้ด้วยกัน       
ตามความสมัพนัธ์ของระบบงาน เพื�อให้ข้อมูลเคลื�อนที�อย่างเป็นระบบ จนผู้ ใช้งานไม่รู้สึกสะดดุหรือ
ข้ามขั นตอนเมื�อเรียกใช้หน้าเว็บนั น โครงสร้างการนําเสนอเนื อหาของเว็บ มี 4 ชนิดได้แก่  
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 3.2.1 โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structure) เป็นโครงสร้างเนื อหาที�จัด
เรียงลําดบัหน้าเว็บเพื�อเข้าถึงข้อมูลไว้ตายตวัโดยผู้ ใช้จะต้องเข้าถึงหน้าเว็บในแนวเส้นตรง กล่าวคือ 
เข้าถึงหน้าเว็บทีละหน้าตามลําดบัขั นตอนไปจนถึงหน้าเว็บปลายทางที�ต้องการ ข้อดีของการจดัวาง
โครงสร้างเนื อหาลกัษณะนี  คือ การออกแบบไม่ยุ่งยากและข้อมูลเป็นระเบียบ แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้
เวลามากกวา่จะเข้าถึงหน้าเว็บที�ต้องการได้ เพราะต้องผา่นหน้าเว็บที�ไมจํ่าเป็นหลายขั นตอน 

 3.2.2  โครงสร้างแบบลําดบัขั น (Hierarchical Structure) เรียกอีกชื�อหนึ�ง
วา่ “โครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)” เป็นโครงสร้างที�นิยมใช้งาน โดยจดัลําดบัการเข้าถึงข้อมลูตาม
ความสัมพันธ์จากหัวข้อใหญ่ไปจนถึงหัวข้อย่อยแตกออกไป ข้อดีของการจัดวางโครงสร้างเนื อหา
ลกัษณะนี  คือข้อมลูถกูจดัวางอยา่งเป็นระบบ ทําให้มองความสมัพนัธ์ของข้อมลูแตล่ะส่วนได้เป็นอย่าง
ดี ข้อเสีย คือ การออกแบบมีความซบัซ้อนเพิ�มขึ น และต้องออกแบบให้โครงสร้างต้นไม้มีความสมดลุ  

 3.2.3 โครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) เป็นโครงสร้างเนื อหาที�เพิ�ม
เส้นทางการเชื�อมโยงข้อมูลมากขึ น เพื�อให้การเข้าถึงเว็บเพจมีความยืดหยุ่น กล่าวคือ ผู้ ใช้สามารถ
เปลี�ยนทิศทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บอื�น ๆ ได้ จึงนบัเป็นข้อดีประการสําคญัของโครงสร้าง
ลกัษณะนี  แตข้่อเสีย คือ การออกแบบมีความซบัซ้อนสงู และต้องระวงัผู้ ใช้หลงเส้นทางการเชื�อมโยง
ด้วย 

 3.2.4 โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network Structure) เป็นโครงสร้างเนื อหาที�
มีความยืดหยุน่ในการเข้าถึงข้อมลูมากที�สดุเพราะทกุเว็บเพจถกูเชื�อมโยงไว้ด้วยกนั ดงันั นผู้ ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมลูผ่านทางหน้าเว็บใด ๆ ไปยงัหน้าเว็บปลายทางที�ต้องการได้ ข้อดีของการจดัวางโครงสร้าง
เนื อหาลกัษณะนี  จงึเป็นความยืดหยุน่ที�ผู้ออกแบบกําหนดให้กบัผู้ ใช้งาน แตข้่อเสีย คือ การออกแบบมี
ความซบัซ้อนมาก จงึต้องอาศยัความเชี�ยวชาญของผู้ออกแบบสงู 
   4. การออกแบบโครงร่างเว็บเพจ (Skeleton Plane) เป็นการจดัแบง่พื นที�บนหน้า
เว็บ เพื�อใช้วางองค์ประกอบสว่นตา่ง ๆ และเริ�มต้นออกแบบสว่นอินเตอร์เฟสกบัผู้ ใช้ โดยสร้างระบบนํา
ทาง (Navigation System) เพื�อเชื�อมโยงการทํางานทุกส่วน เข้าไว้ด้วยกัน โดยในขั นตอนนี               
จะประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม คือ 

 4.1 การออกแบบส่วนอินเตอร์เฟส (Interface Design) เป็นการออกแบบส่วน
ติดตอ่ระหว่างผู้ ใช้กับเว็บไซต์ เพื�อการนําเสนอ รับชม และใช้งานข้อมูลบนเว็บนั นด้วยการโต้ตอบกับ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบอินเตอร์เฟสบนเว็บไซต์ที�ดี มุ่งเน้นประสิทธิภาพหรือความสามารถในการใช้
งานเว็บ (Web Usability) เป็นสําคญั โดยจะต้องสามารถใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้จริง และให้ผลลพัธ์
เป็นที�พอใจของผู้ใช้งาน  
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 4.2 การออกแบบระบบนําทาง (Navigation Design) เป็นการออกแบบ
เส้นทางการเชื�อมโยงบนเว็บไซต์ เพื�อให้ผู้ ใช้งานสามารถท่องเที�ยวไปในไซต์ได้อย่างสมบรูณ์แบบและ
ไม่หลงทาง โดยใช้เครื�องมือนําทางรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการเมนูเชื�อมโยง (Navigation Bar) ส่วน
ค้นหา (Search) หรือ เมนยูอ่ย (Drop-Down Menu) เป็นต้น ซึ�งระบบนําทางที�ดีต้องช่วยเหลือผู้ ใช้งาน 
โดยสามารถบอกตําแหน่งที�ผู้ ใช้อยู่ปัจจุบนั การเข้าถึงข้อมูลปลายทาง ข้อมูลใดที�เคยผ่านการเข้าถึง
แล้ว และเส้นทางที�จะกลบัไปยงัตําแหนง่เดมิได้  

 4.3 การออกแบบส่วนข้อมูล (Information Design) เป็นงานที�เกี�ยวข้องกับ
การตดัสินใจเลือกใช้วิธีนําเสนอข้อมูลอย่างไร จึงเหมาะสมกับชนิดข้อมูลนั น และทําให้ผู้ ใช้เข้าใจได้
ง่ายที�สดุ ยกตวัอยา่งเชน่ ตวัเลขทางสถิติควรเลือกนําเสนอด้วยรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ภาพ
สินค้าเคลื�อนไหว ควรเลือกนําเสนอด้วยรูปถ่าย วิดีโอ คลิป หรือแอนิเมชัน เป็นต้น นอกจากนี การ
ออกแบบส่วนข้อมลูยงัรวมถึงการจดัข้อมลูให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ทําให้ผู้ ใช้อ่านง่าย และสบายตา
ด้วย ตวัอยา่งการจดักลุม่ข้อมลูที�เห็นได้ชดัเจน คือ การจดักลุม่ข้อมลูภายในฟอร์ม เชน่ข้อมลูดงัตอ่ไปนี  

� ชื�อ –นามสกลุ 
� เพศ 
� ที�อยู่ 
� บ้านเลขที� 
� เขต 
� แขวง 
� รหสัไปรษณีย์ 
� วนัเดือนปีเกิด 
� งานอดเิรก 
� ของสะสม 
� อาหารโปรด 
� สตัว์เลี ยง 

  จากข้อมลูข้างต้นพบว่า การจดัลําดบัความสมัพนัธ์ของข้อมลูไมเ่ป็นระเบียบ ข้อมลูแต่
ละสว่นไมไ่ด้ถกูจดักลุม่ไว้อาจทําให้ผู้ใช้และผู้ออกแบบเกิดความสบัสนได้วา่ ข้อมลูสว่นใดบ้างที�ได้
กําหนดขึ นมาแล้ว ดงันั น เพื�อให้ข้อมลูในฟอร์มเป็นระเบียบ อา่นง่าย และสามารถจดัการข้อมลูได้ง่าย 
จงึควรมีการออกแบบสว่นข้อมลูโดยจดักลุม่ให้กบัข้อมลูดงันี  
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   5. การออกแบบรูปลกัษณ์ของเว็บเพจ (Surface Plane) หรือเรียกการออกแบบใน
ขั นตอนนี ได้อีกยา่งหนึ�งวา่ “Visual Design”  เนื�องจากการออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสในขั นตอนที� 4 จะ
มุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านความสามารถในการใช้งาน และการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพื�อ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้มากกว่าการตกแต่งหน้าเว็บให้มีความสวยงาม ดงันั นงานในขั นตอน
สดุท้ายนี  จึงเป็นการเพิ�มความสวยงามและความน่าสนใจให้กบัหน้าเว็บ โดยเป็นการตกแตง่หน้าเว็บ
ให้มีรูปลกัษณ์ที�พร้อมที�จะนําเสนอตอ่ผู้ใช้งาน ซึ�งรูปลกัษณ์ของหน้าเว็บที�สวยงาม พิจารณาจากปัจจยั
ด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การเลือกใช้โทนสี รูปแบบตวัอกัษร พื นหลงั และอื�น ๆ  
   
   
 
 
 
 
 
 

ข้อมลูสว่นบคุคล : 
� ชื�อ-นามสกลุ 
� วนัเดือนปีเกิด 
� เพศ 

ที�อยู่อาศยั : 
� บ้านเลขที� 
� เขต 
� แขวง 
� รหสัไปรษณีย์ 

ข้อมลูอื�น ๆ : 
� งานอดเิรก 
� ของสะสม 
� อาหารโปรด 
� สตัว์เลี ยง 
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  ธวชัชยั ศรีสเุทพ (2544: 31) ได้ออกแบบกระบวนการพฒันาเว็บไซต์ไว้ 13 ขั น ดงันี  
    

         สิ�งที�ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการ 13 ขั นในการพฒันาเว็บไซต์ 

  

ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ (Visual design) 

9. ออกแบบลกัษณะ หน้าตาของเว็บ 
10. พฒันาเว็บต้นแบบและข้อกําหนดสดุท้าย 

1. เป้าหมายหลกัของเว็บไซต์ 

2. ความต้องการของผู้ใช้ 

3. กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

พัฒนาเนือ̂หา (Site Content) 
4. สร้างกลยทุธ์การออกแบบ 
5. หาข้อสรุปขอบเขตเนื อหา 

พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) 

6. จดัระบบข้อมลู 

7. จดัทําโครงสร้างข้อมลู 

8.พฒันาระบบเนวิเกชนั 

สาํรวจปัจจัยสาํคัญ (Research) 
1. รู้จกัตวัเอง- กําหนดเป้าหมายและสาํรวจความพร้อม 
2. เรียนรู้ผู้ใช้-ระบกุลุม่ผู้ใช้และศกึษาความต้องการ 
3.ศกึษาคูแ่ขง่- สาํรวจการแขง่ขนัและเรียนรู้คูแ่ขง่ 

พัฒนาและดาํเนินการ (Production and Operation) 

11. ลงมือพฒันาเว็บ 

12. เปิดตวัเว็บไซต์ 

13. ดแูลและพฒันาตอ่เนื�อง 

1. แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ 

2. ขอบเขตเนื อหาและการใช้งาน 

3. ข้อมลูที�ถกูจดัอยา่งเป็นระบบ 

1. แผนผงัโครงสร้างข้อมลู 

2. แนวทางการทอ่งเว็บ 
3. ระบบเนวิเกชนั 

1. ลกัษณะหน้าตาของเว็บไซต์ 
2. เวบ็เพจต้นแบบที�จะใช้ในการพฒันา 

3. กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

1. เว็บไซต์ที�สมบรูณ์ 

2. เปิดตวัเวบ็ไซต์และทําให้เป็นที�รู้จกั 

3. แนวทางการพฒันาและดแูลตอ่ไป 
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 จิตวิทยาเกี�ยวกับสี 
  กรรณิการ์ สวรรค์โพพนัธุ์ (2550: 104-113) กลา่ววา่ สี (Colors) เป็นองค์ประกอบบน
หน้าเว็บที�มีความสําคญั มีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึ อารมณ์และจิตใจของผู้ชมได้มากกว่าองค์ประกอบอื�น 
นอกจากนี สียงัเป็นองค์ประกอบที�ต้องนําไปใช้วิเคราะห์ร่วมกบัการออกแบบองค์ประกอบสว่นอื�น ๆ บน
หน้าเว็บอีกด้วย ตวัอย่างเชน่ การเลือกใช้ตวัอกัษร พื นหลงั รูปภาพ และการเปลี�ยนสถานะข้อความ
เชื�อมโยง เป็นต้น 

  1 สีและความหมาย  
   สี เป็นองค์ประกอบที� มีผลต่อผู้ ชมในทางจิตวิทยา ผู้ ออกแบบจึงควรศึกษา
ความหมายของสีเพื�อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  โดยจําแนกโทนสีหรือกลุ่มของสีออกเป็น 3 
ประเภท ดงันี  

  1.1 สีโทนร้อน (Warm Colors) 
   ประกอบด้วย สีแดง ส้ม เหลือง ม่วงแดง และเขียวอมเหลือง สีโทนร้อนหรือสี

แบบอบอุ่น เป็นกลุ่มสีที�ช่วยให้ผู้ชมเกิดความสุข ความอบอุ่น มีชีวิตชีวา มีพลงั สนุกสนาน และช่วย
กระตุ้นการเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สําหรับการนํากลุ่มสีนี ไปใช้ในการออกแบบหน้าเว็บ ควรนําไปใช้
ผสมผสานกบัโทนสีโทนอื�นเพื�อให้เกิดความหลากหลายของเฉดสีมากขึ น และรองรับความต้องการของ
ผู้ชมที�อาจไมช่อบสีในกลุม่นี ด้วย 

  1.2 สีโทนกลาง (Neutral Colors) 
   ประกอบด้วยสีดํา ขาว เทา และนํ าตาล เป็นกลุ่มสีที�สามารถนําไปใช้ร่วมกบัสี

อื�น ๆ เพื�อให้เกิดสีกลางเป็นสีใหมข่ึ นมาได้ กลุม่สีที�อยูใ่นโทนสีกลางนี  จะมีความหมายเพื�อนําไปใช้งาน
ในลกัษณะที�ต่างกัน เช่น สีขาว เป็นสีที�แทนความบริสุทธิS สะอาดตา ส่วนสีดํากลบัเป็นความหมาย
ในทางตรงกนัข้าม โดยหมายถึง ความลึกลบั ซ่อนเร้น เป็นต้น สําหรับการนํากลุ่มสีชนิดนี ไปใช้เพื�ออก
แบบเว็บ ต้องพิจารณาว่าต้องการนําไปใช้กับองค์ประกอบใด เช่น สีดําเหมาะสําหรับการนําเสนอ
ตวัอกัษร และสีขาวเหมาะสําหรับพื นหลงัเพื�อใสข้่อมลู เป็นต้น 

  1.3 สีโทนเย็น (Cool Colors)  
   ประกอบด้วยสีมว่ง นํ าเงิน นํ าเงินอ่อน ฟ้า นํ าเงินอมเขียว (ฟ้าท้องทะเล) และ

สีเขียวซึ�งเป็นกลุม่สีที�มีผู้ ชื�นชอบนําไปใช้เพื�อออกแบบเว็บจํานวนมาก เพราะให้ความรู้สึกสบายตา เย็น 
แตก็่เป็นโทนที�ให้ความรู้สกึราบเรียบ จืดชืด ไมมี่ชีวิตชีวา ดงันั น หากต้องการนําสีโทนนี ไปใช้กบั 
การออกแบบ ควรพิจารณาลักษณะของเว็บ หรือเรื�องราวที�ต้องการนําเสนอด้วย และสามารถนําไป
ผสมผสานกบัโทนสีอื�นได้เชน่เดียวกนั 
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  2. ความหมายของสีที�สําคญั ดงันี  
   สีแดง แทนความกระตือรือร้น มีพลงั ความกล้าหาญ และความร้อนแรง เป็นสีที�
นํามาใช้สําหรับการสร้างจดุสนใจบนหน้าเว็บได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรใช้สีแดงเป็นบริเวณกว้างเกินไป 
เพราะสีจะรบกวนสายตาของผู้ชมได้ โดยส่วนมากสีแดงจะใช้เพื�อแจ้งเตือนความสําคญัของสิ�งต่าง ๆ 
รวมทั งกฎข้อห้าม นอกจากนี การเลือกใช้สีแดงต้องคํานึงถึงสีรอบข้างด้วย โดยอาจลดความแรงของสี
ลงด้วยสีขาว เพื�อไมใ่ห้หน้าเว็บมีสีจดัจ้านหรือตดักดัเกินไป 
   สีส้ม แทนความอบอุ่น ร่าเริง และสดใส เหมาะกับการนํามาใช้เพื�อต้องการปรับ
บรรยากาศของผู้ชมจากความนา่เบื�อ หมน่หมอง ราบเรียบ ให้ดมีูชีวิตชีวามากขึ น โดยสามารถนําสีส้ม
มาใช้เพื�อสร้างความสนใจได้เช่นเดียวกบัสีแดง นอกจากนี  สามารถปรับระดบัความเข้มของสีให้อ่อน
ลงเพื�อให้หน้าเว็บดสูบายตาขึ นได้ 
   สีเหลือง แทนความเป็นอิสระ สดใส และเปิดเผย เหมาะสําหรับการนําไปใช้เน้น
ข้อความหรือแยกพื นที�ข้อมลูออกจากส่วนอื�น โดยการเน้นข้อความด้วยสีเหลืองจะต้องคํานึงถึงสีรอบ
ข้างที�ใช้ด้วย เชน่ สีเหลืองกบัสีดํา ก็จะชว่ยตดัพื นที�ข้อมลูให้โดดเดน่ขึ นมาได้ 
   สีเขียว แทนความสดชื�น ร่มเย็น และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงัเกตจากเมื�อผู้ชม
รู้สึกเครียด ก็สามารถคลายความเครียดได้เมื�อมองออกไปพบกับสีเขียวของต้นไม้ สีเขียวมักถูก
นํามาใช้กับเว็บไซต์ที�เกี�ยวข้องกบัธรรมชาติ หรือดนตรีบําบดั เพื�อสร้างอารมณ์ให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตาม
ด้วย 
   สีนํ าเงิน แทนความสงบ เยือกเย็น ผ่อนคลาย เหมาะสําหรับใช้ออกแบบหน้าเว็บที�
เกี�ยวข้องกบัความรู้และการสื�อสาร การท่องเที�ยว ธรรมชาติ เพื�อให้ผู้ชมรู้สึกสบายตา และนิยมใช้คูก่บั
โทนสีเย็นด้วยกนั เช่น สีฟ้า หรือสีเขียว เป็นต้น หน้าเว็บสีนํ าเงินไม่เหมาะสําหรับเว็บที�ต้องการให้ผู้ชม
มีอารมณ์สนุกสนาน เช่น เว็บไซต์ที�เกี�ยวกับเกมส์ หรือเกี�ยวข้องกับอาหารเพื�อเชิญชวนให้ผู้ ชมรู้สึก
อยากทาน 
   สีดํา แทนความลกึลบั พลงัอํานาจ ความนา่กลวั หดหู ่ซึ�งมีความหมายตรงข้ามกบั
สีขาว โดยมากมกันํามาใช้เป็นพื นหลงัของหน้าเว็บที�สร้างด้วยเทคโนโลยี เช่น Flash เพื�อดงึดดูความ
สนใจ สีดํายังเป็นสีที�สามารถสร้างจุดสนใจร่วมกับสีอื�นได้ง่าย เช่น สีขาว สีเหลือง สีชมพู เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตาม สีดําเหมาะสําหรับหน้าเว็บที�เกี�ยวข้องกบัเทคโนโลยี แฟชั�น แตไ่ม่เหมาะสําหรับออกแบบ
หน้าเว็บที�เกี�ยวข้องกบัของขวญั ของชําร่วย หรือเทศกาลที�เป็นมงคล รวมทั งหน้าเว็บสําหรับเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน  
   สีขาว แทนความสะอาด บริสุทธิS สบายตา ในทางกลบักนัก็เป็นสีให้ผู้ชมรู้สึกว่าง
เปลา่ เฉยเมย และไมน่า่สนใจ จงึจําเป็นอยา่งยิ�งที�ต้องนําสีอื�นมาชว่ยสร้างสีสนัตกแตง่เพิ�มเติมให้สีขาว 
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เพื�อนํามาใช้งานได้หลากหลายขึ น เช่น การสร้างสีพื นหลงัด้วยสีขาว และใช้ตวัอกัษรสีดํา ก็จะช่วยให้
ตวัอกัษรโดดเดน่ขึ น  
  3 ข้อคดิเกี�ยวกบัการใช้สีในเว็บไซต์ มีดงันี  

  3.1 ใช้สีอย่างสมํ�าเสมอ การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้สีอย่างสมํ�าเสมอช่วยสร้าง
ความรู้สึกถึงบริเวณของสถานที� เช่นการใช้สีที�เป็นชุดเดียวกันตลอดทั งเว็บไซต์เพื�อสร้างขอบเขตของ
เว็บไซต์ที�สมัผสัได้ด้วยตา เมื�อผู้ใช้คลิกเข้าไปในแตล่ะหน้าก็ยงัรู้สกึได้วา่ กําลงัอยูภ่ายในเว็บไซต์เดี�ยวกนั 

  3.2 ใช้สีอย่างเหมาะสม เว็บไซต์เปรียบเสมือนสถานที�หนึ�ง ๆ ที�มีลกัษณะเฉพาะ 
เชน่เดียวกบัสถานที�ตา่ง ๆ ในชีวิตจริงอย่าง ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านค้าตา่ง ๆ ดงันั น การเลือกใช้สีที�
เหมาะสมกบัลกัษณะของเว็บ จะชว่ยสง่เสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี คณุควร
คํานึงถึงปัจจยัหลาย ๆ อย่างที�มีผลต่อความเหมาะสมของสีในเว็บไซต์ เช่น วฒันธรรม แนวโน้ม ของ
แฟชั�น อายแุละประสบการณ์ของผู้ใช้ ดงันั นเราจงึรู้สกึเห็นด้วยเมื�อมีการใช้สีชมพเูพื�อแสดงถึงความรัก 
ใช้โทนสีนํ าตาลดํา สื�อถึงเหตกุารณ์ในอดีต ใช้สีสดใสสําหรับเด็ก และการใช้สีตามแฟชั�นในเว็บมีความ
เกี�ยวข้องกบัเครื�องแตง่กาย 

  3.3 ใช้สีเพื�อสื�อความหมาย ดังที�ได้เห็นแล้วว่า สีแต่ละสีให้ความหมายและ
ความรู้สกึตา่งกนั โดยสีหนึ�ง ๆ อาจสื�อความหมายไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ขึ นอยู่กบัสถานการณ์ 
ตวัอยา่งเช่น สีดํา ให้ความรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ แตก่ลบัแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผล
งานของศิลปิน ดงันั นสีที�ให้ความหมายและความรู้สึกตรงกับเนื อหา จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ ใช้ได้รับ
ข้อมลูที�ถกูต้องและครบถ้วน 
 สรุปว่า สีนั นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ที�เป็นนามธรรม ทําให้การเลือกใช้สีสําหรับ
งานทางด้านออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ก็มีส่วนสําคญัอย่างยิ�งที�จะทําให้เราตดัสินใจเลือกสีในการ
ออกแบบที�ต้องคํานงึถึง ความรู้สกึและบคุคลภาพของแตล่ะบคุคล 

 
 คุณภาพของเว็บเพจ (Quality of Web Pages)  
  ไพฑรูย์ ศรีฟ้า (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า เว็บเพจเป็นแหล่งข้อมลูที�ดีเยี�ยม และมีความ
เหมาะสมสําหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาที�จะได้ฝึกทักษะในการอ่าน การเขียน ฝึกการใช้ภาษา 
ไวยากรณ์ การฟัง การออกสําเนียง คําศพัท์ คําสํานวน คําสแลง การใช้ภาษาหรือแม้กระทั�งการสนทนา 
อาจจะประกอบด้วยข้อความ เสียง และภาพวิดีทศัน์ ซึ�งจะมาจากทกุ ๆ มมุโลก 

   เครือขา่ยใยแมงมมุ (World Wide Web) ได้กระจายไปทั�วโลกและเป็นส่วนหนึ�งของการ
ติดตอ่สื�อสาร ในปัจจบุนัเครือข่ายได้แพร่กระจายและเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายในหนึ�งวนัมี Web ใหม่
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เกิดขึ นเป็นจํานวนนบัพนั ๆ และจะเพิ�มขึ นเรื�อย ๆ จากจํานวน  Web ที�มีมากมายเหล่านี  มีคําถามว่า
จะมีสกักี� Web ที�มีประโยชน์และคณุคา่ ? 
  เครือข่ายใยแมงมุม (WWW) ได้เกิดขึ นมาไม่ตํ�ากว่า 10 ปี ซึ�งถือว่าเป็นฐานข้อมูลที�
ยิ�งใหญ่จนได้รับสมญานามว่า "เป็นห้องสมดุสาธารณะที�ยิ�งใหญ่ของโลก" แตด้่วยจํานวนมากของเว็บ
เพจที�มีอยู่ในขณะนี  เราก็จะพบว่ามีอยู่จํานวนมากที�มีทั งคณุประโยชน์และไร้ประโยชน์ควบคู่กันไป 
และยากตอ่การควบคมุ 

  และนี�เป็นหลกัการส่วนหนึ�งในการพิจารณา WebPages ว่ามีคณุภาพเพียงใด โดยมี
หลกัพิจารณาดงันี   
   1. จุดประสงค์ (Aim) เว็บไซต์แต่ละตวัจะมีจุดประสงค์ที�ต่างกันบางตวัก็สร้าง
ขึ นมาเพื�อเสนอข้อมูลข่าวสาร บ้างก็สร้างเพื�อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน บ้างก็สร้างขึ นเพื�อการ
ทดลองอย่างไม่จริงจงั ซึ�งก็เป็นเรื�องยากที�จะชี ให้ชดัเจนถึงคณุค่าของ Web เหล่านั นได้ แต่อย่างไรก็
ตามสิ�งสําคญัอยู่ตรงที� Web ตา่ง ๆ เหล่านั นได้มีการอธิบายตวัของมนัเองและมีทิศทางที�ชดัเจนและ
ความเป็นไปได้อยู่ในตวั ในส่วนของหวัเรื�อง (Title) จะเป็นสิ�งที�สะท้อนเรื�องราวภายในได้ตามสมควร 
อย่างเช่น หวัเรื�องที�เกี�ยวกบั "The Digital Education Network" ในส่วนของเนื อหาและการเชื�อมโยงก็
จะเกี�ยวข้องกบัหวัเรื�อง เชน่ "course worldwide" หรือ education Forum เป็นต้น  

   2. ความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) เว็บเพจ (WebPages) จํานวนมาก ขาด
ความถูกต้องและแม่นยําในเรื�องของการตรวจสอบคําผิด อันที�จริงแล้วคําผิดเหล่านี สามารถตรวจสอบ 
(spellcheckers) ได้ ดงันั นคําหรือข้อความที�ถูกต้อง จะทําให้เกิดการรับรู้ในสิ�งที�ต้องการจะสื�อสารได้ไม่
ผิดพลาด 

   3.  ความน่าเชื�อถือและเชี�ยวชาญ (Authority) อย่างแรกของการประเมินคณุคา่
ของหนังสือสักหนึ�งเล่ม เราก็จะดูกันว่าหนังสือเล่มนั นใครจะเป็นผู้แต่งเช่นเดียวกันกับ WebPages 
ความนา่เชื�อถือสว่นหนึ�งก็มาจากผู้ เขียนหรือทีมงานในการสร้างเว็บนั น ๆ 

   4. ช่วงระยะเวลาที�แพร่กระจาย (Currency) ในแต่ละ WebPages ควรจะมีการ
บอกกลา่วว่า Pages นี เริ�มสร้างขึ นตั งแตเ่มื�อใด Updated ครั งสดุท้ายเมื�อใด ซึ�งตามปกติ WebPages 
จะต้องมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา มีหลาย Pages ที�สร้างขึ นตั งแต ่4 ปีที�แล้วหรือมากกว่า
นั นและยงัไมไ่ด้มีการปรับปรุงเลยจนกระทั�งบดันี  

   5. ความลึกซึ งของเรื�องราว (Depth) ความแตกตา่งของ WebPages กบั Book  ก็
คือ เราไม่สามารถสร้าง Web ให้มีความละเอียดและลึกซึ งได้เท่ากบัหนงัสือ ส่วนมากก็จะได้แค่การ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารได้ไม่มากนกั แตส่ิ�งที� Web สามารถทําได้ก็คือในลกัษณะของการเสนอแนะใน
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เรื�องของเทคนิค วิธีการ เรื�องของภาพ และเสียงที�สามารถทําให้ผู้ชมตื�นตาตื�นใจได้ อีกทั งยงัสามารถที�
จะ download โปรแกรม ภาพ เสียง และอื�น ๆ ที�เราสนใจจาก Web เหลา่นั นได้ 

   6. การออกแบบ (Design) หลาย ๆ Designs ที�ออกมาในรูปของ WebPages 
มกัจะแตกตา่งกนัตามความนิยม หรือตามแฟชั�น แตอ่ย่างไรก็ตามการออกแบบจะต้องง่ายตอ่การอ่าน 
พยายามหลีกเลี�ยงตวัอกัษรและข้อความที�มืดทบึ และใกล้เคียงกบัพื นหลงั (background) 

   7. ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลก็เป็นเรื�องที�สําคญัไม่น้อย ซึ�งในการออกแบบ
หากมีภาพ (Graphics) อยู่ด้วย ก็ควรจะใช้เป็นภาพแบบ (Small images) หรืออาจใช้ "thumbnails" 
ซึ�งสามารถจะขยายให้ใหญ่ได้เมื�อต้องการ  

   8. เนื�องจากการที�มีปัญหาเรื�องของความเร็วในการโหลด (Load) ทั งภาพและ
ข้อความในคราวเดียวกนั ดงันั น อาจจะแก้ไขได้คืออาจจะเลือกโหลด เฉพาะข้อความก่อน หากสนใจ
ภาพที�เป็นกราฟิก (Graphics) รูปใดจงึจะเลือกในภายหลงั 

   9.  ความทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์ (Regularity of update) ควรจะมีการเสนอ
ข้อมลูขา่วสารที�ทนัสมยัทนัตอ่เหตกุารณ์ และความเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 
 ในอนาคตเมื�ออุปกรณ์และเครื� องมือได้มีการพัฒนาขึ นการใช้ฐานข้อมูลเครือข่าย 
(Webbased resources) ก็จะมีมากขึ น และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศกึษาค้นคว้า 
การสืบค้นข้อมูล ตลอดจนด้านการสื�อสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ�งจะมีประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นอยา่งมาก 
  
 โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ ดรูปัล (Drupal) 
  อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิS (2552: 13-16) แนะนําการรู้จกักับโปรแกรมพฒันาเว็บไซต์ Drupal 
วา่ 
   Drupal (อ่านว่า “ดรู-ปัล”) เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื อหาของเว็บไซต์ 
(Content Management System ใช้ตวัย่อว่า CMS) โดยสามารถนํามาใช้กบัเว็บไซต์ได้หลายประเภท 
ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์หนว่ยงาน, อีคอมเมิร์ซ, เว็บชมุชนุ, เว็บบอร์ด รวมไปถึงบล็อก (blog) 
   ต้นกําเนิดจากหอพกันกัศกึษา โครงการ Drupal เริ�มขึ นเมื�อ ค.ศ. 2000 เมื�อ Dries 
Buytaert  ชาวเบลเยียม ซึ�งขณะนั นเป็นนกัศึกษาอยู่ที�มหาวิทยาลยั Antwerp ในเบลเยียม ได้เขียน
โปรแกรมเว็บบอร์ดขึ นเพื�อใช้สนทนากับเพื�อน ๆ ภายในหอพัก เมื�อจบการศึกษา เพื�อนในกลุ่มลง
ความเห็นว่าควรเปิดเว็บไซต์ไว้ใช้ติดตอ่กนัในอนาคต Dries เสนอว่าควรใช้ dorp.org ซึ�งในภาษาดตัช์
แปลว่า “หมู่บ้าน” แตก่ลบัจดโดนเมนผิด เป็น drop.org ซึ�งกลายมาเป็นรากฐานของชื�อ Drupal ใน
เวลาตอ่มา 
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   ในปี ค.ศ. 2001 Dries ตดัสินใจเปิดเผยซอร์ซโค๊ดของโปรแกรมสําหรับ drop.org 
โดยใช้ชื�อว่า Drupal ซึ�งเป็นการถอดเสียงคําว่า druppel (หยด หรือ drop ในภาษาดตัช์) ให้ออกมา
เป็นเสียงภาษาองักฤษ (คําอ่านในภาษาไทย คือ “ดรู-ปัล”) จากนั น Drupal ก็พฒันาอย่างรวดเร็วด้วย
ความร่วมมือของนกัพฒันาจํานวนมากทั�วโลก  
   Drupal เขียนด้วยภาษา PHP และมีสญัญาอนุญาตการใช้งานแบบโอเพนซอร์ซ 
GPL (General Public License) เช่นเดียวกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open source) อื�น  ๆ เช่น 
Linux, Firefox ฯลฯ นั�นแปลว่าทุกคนสามารถดาวน์โหลด Drupal มาใช้ได้ฟรี รวมถึงพฒันาต่อไปได้
อยา่งอิสระ  
   ปัจจุบนัเป็นที�ยอมรับกันในวงกว้างว่า การสร้างเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์ประเภท 
CMS มีข้อดีเหนือกวา่การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML หลายประการ เชน่... 
    �แยกส่วนเนื อหา (Content) ออกจากการแสดงผล (Style) ทําให้การแก้ไข
รูปลกัษณ์หน้าตอ่ของเว็บไซต์ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่เนื อหาของเว็บไซต์ 
    � แบ่งหน้าที�ของทีมงานได้ง่าย ฝ่ายที�รับผิดชอบเนื อหา สามารถเข้าไปอปั
เดตเฉพาะเนื อหาได้โดยตรง ไมต้่องรอให้เว็บมาสเตอร์คอยทําให้ทกุครั ง 
    � ลดปัญหาลิงก์เสีย ลิงก์ตาย หน้าหาย เพราะซอฟต์แวร์จะคอยดแูลส่วนนี 
ให้กบัเรา 
    � ไม่ต้องเริ�มพฒันาเว็บไซต์ขึ นมาใหม่จากศนูย์ เว็บไซต์ส่วนมากมีโครงสร้าง
คล้ายคลงึกนั เชน่ ระบบล็อกอิน หรือเว็บบอร์ด ซึ�งเราตอ่ยอดจากซอฟต์แวร์ที�มีอยูแ่ล้วได้ทนัที  
   ซอฟต์แวร์บริหารเว็บไซต์ตระกูลที�ใกล้เคียงกบั Drupal ได้แก่ TYPO3, Mambo, 
Joomla!, PHP-Nuke, PostNuke, และ XOOPS นอกจากนี ยงัมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางอื�น  ๆ อีกมาก 
เช่น WordPress สําหรับทําบล็อก, SMF และ phpBB สําหรับเว็บบอร์ด, MediaWiki สําหรับวิกิ เป็น
ต้น 
   ความสามารถอนัโดดเดน่ ถ้าดาวน์โหลดและติดตั ง Drupal โดยไม่ได้ติดตั งส่วน
ขยายอะไรเพิ�ม Drupal จะสามารถทํางานเหลา่นี ได้ทนัที 
    � ระบบจดัการและเผยแพร่ (publish)  เนื อหา เหมาะสําหรับเว็บไซต์องค์กร 
เว็บไซต์ขา่ว หรือเว็บไซต์ของผลิตภณัฑ์ตา่ง  ๆ  
    � พร้อมนําไปใช้กับเว็บไซต์ชุมชน (หรือที�เรียกว่า เว็บไซต์จําพวก social 
network อย่างเช่น hi5, Facebook, Multiply ฯลฯ)  เพราะมีระบบเว็บบอร์ด บล็อก และโพลล์ในตวั 
พร้อทั งการจดัการคอมเมนต์ 
    � รองรับ RSS Feed ในตวั 
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    � ระบบจดัการหมวดหมู ่ของเนื อหา (category หรือ tag) 
    � ระบบค้นหาเนื อหา (search) ภายในเว็บไซต์ 
    � ระบบจดัการผู้ ใช้ที�ยืดหยุ่น สามารถกําหนดสิทธิS (permission) ให้แก่ผู้ ใช้
แตล่ะกลุม่ได้  
    � ระบบปรับแตง่ URL ให้ search engine ค้นเจอได้ง่าย 
    � รองรับเว็บหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย 
    � ระบบแคชชั นสงู เหมาะสําหรับเว็บไซต์ที�มีผู้ชมเป็นจํานวนมาก 
    � รองรับความสามารถเพิ�มเติมผ่านโมดลู (Module) และปรับหน้าตาผ่านชดุ
ตกแตง่ (Theme) 
   ปัจจบุนัมีคนสร้างโมดลูเพิ�มเติมให้กบั Drupal จํานวนมาก ซึ�งสามารถนํา Drupal 
ไปสร้างเว็บไซต์ขั นสงู อยา่งเชน่... 
    � เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 
    � วิกิ (Wiki)  หรือฐานข้อมลู (Knowledge base) 
    � เว็บไซต์ชมุชน 
    � แกลเลอรี (Gallery) สําหรับภาพถ่าย 
    � ตดิตามความคืบหน้าของโครงการ (project/issues tracking) 
   จดุเดน่ของ Drupal ที�เหนือกว่า CMS ตวัอื�น  ๆ อยู่ที�สถาปัตยกรรมของโปรแกรม  
ที�วางไว้รองรับการขยายตวัของเว็บไซต์ในอนาคต มีความยืดหยุ่นสูง ปรับไปเป็นเว็บไซต์เฉพาะทาง
แบบอื�นได้ง่าย นอกจากนี ยงัมีความปลอดภัยสูง มีเอกสารสําหรับนักพฒันาที�ครบครัน มีส่วนขยาย
ความสามารถของโปรแกรมที�นําไปใช้ได้ทนัทีเป็นจํานวนมาก 
   Drupal เป็น CMS ที�เหมาะสําหรับใช้เป็นฐานในการพฒันาเว็บไซต์เฉพาะทาง แต่
ก็สามารถนํา Drupal ไปใช้งานทั�วไป หรือเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปได้เชน่กนั  
   วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. (2553: ออนไลน์) ดรูปัล (Drupal) เป็นเฟรมเวิร์ก (framework) สําหรับ 
มอจลู (module) ในการสร้างเว็บไซต์และระบบจดัการเนื อหาเว็บในลกัษณะโอเพนซอร์ซ (Open source) 
เขียนขึ นด้วยภาษาพีเอชพี (php) โดยเริ�มพฒันาใน พ.ศ. 2543 และกลายมาเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ
ในปี พ.ศ. 2544 ดรูปัลถกูใช้งานเป็นระบบเบื องหลงัของเว็บไซต์หลายเว็บทั�วโลก ตั งแตเ่ว็บไซต์ขนาด
เล็กจนถึงเว็บไซต์หน่วยงานขนาดใหญ่ รวมถึงเว็บไซต์ราชการหลายแห่งและได้รับรางวัลชนะเลิศ
ซอฟต์แวร์ระบบจดัการเนื อหาเว็บยอดเยี�ยมแหง่ปี ในปี 2550 และ 2551 
   ระบบศนูย์กลางของดรูปัลที�รู้จกัในชื�อ "ดรูปัลคอร์" (Drupal core) เป็นส่วนที�รวม
การทํางานพื นฐานของระบบจัดการเนื อหาเว็บ ซึ�งได้แก่การลงทะเบียนผู้ ใช้ การบริหารระบบ การ
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จดัการเมนู ฟีด (feed) บล็อก (blog) ฟอรั�ม (forum) และการสร้างหน้าตาพื นฐาน โดยในการทํางาน
ของ ดรูปัลนั น มักจะทํางานร่วมกับมอจูลตวัอื�นที�เพิ�มเข้ามาตามความต้องการของผู้ ใช้งาน ดรูปัล
สามารถตดิตั งได้ในพีเอชพี (รุ่น 4.3.5+) และฐานข้อมลู MySQL หรือ PostgreSQL 
   รุ่นที�รองรับปัจจบุนัคือ ดรูปัล 6.x และ 7.x และรุ่นในอนาคต 8.x อยู่ในระหว่าง  
การทดสอบและพฒันา 
   1. ประวตั ิ
   ดรูปัลเริ�มต้นเขียนขึ นโดย ดรีส เบยทาร์ท (Dries Buytaert) โปรแกรมเมอร์       
ชาวเบลเยียมในปี พ.ศ. 2543 และได้กลายมาเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซในปี 2544 โดยชื�อของ 
Drupal เป็นคําศพัท์ภาษาองักฤษที�รับจากภาษาดตัช์คําว่า "Druppel" ที�หมายถึง "หยดนํ า" โดยชื�อที�ด
รีส์ต้องการตั งคือ "dorp" (หมายถึง หมู่บ้าน ในภาษาดตัช์) ซึ�งกล่าวถึงชมุชนผู้ ใช้งาน แตไ่ด้สะกดผิด
เป็น drop ในขณะที�ตรวจสอบ และคดิวา่ชื�อนี ฟังดดีูกวา่ ระหว่างช่วง พฤษภาคม 2550-เมษายน 2551 
ดรูปัลได้ถูกดาวน์โหลดมากกว่า 1.4 ล้านครั ง และถูกนําไปใช้งานในเว็บไซต์ที�มีชื�อเสียงหลายแห่ง 
ดรูปัลได้รับรางวลัชนะเลิศระบบจดัการเนื อหาเว็บยอดเยี�ยมสําหรับระบบพีเอชพี ในปี 2550 และ 2551 
ซึ�งจดัอนัดบัโดยแพกต์พบัลิชิง (Packt Publishing) ล 
   2. การทํางาน 
   ดรูปัลทํางานโดยบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้เป็นโปรแกรมเบื องหลงัของเว็บไซต์ในการ
จัดการระบบและฐานข้อมูลโดยความสามารถหลักทํางานผ่านดรูปัลคอร์ และความสามารถอื�น
เพิ�มเติมทํางานผ่านมอจลูที�ติดตั งเพิ�ม และธีม (theme) สําหรับการจดัการแสดงผล ดรูปัลรองรับการ
ทํางานในภาษาอื�นนอกเหนือภาษาองักฤษจํานวนมากกว่า 44 ภาษานอกจากมอจลูและธีมที�เปิดให้
ผู้ใช้ดาวน์โหลดผา่นเว็บไซต์แล้ว ดรูปัลเปิดให้ผู้ใช้งานทั�วไปร่วมพฒันาและแปลภาษา 
   3. ดรูปัลคอร์ (Drupal core)  
   เป็นกลุ่มของชุดคําสั�งพื นฐานที�พร้อมใช้งานในการสร้างเว็บไซต์ที� รวมถึง
ความสามารถในการบริหารผู้ ใช้งาน การลงทะเบียน การจดัหมวดหมู่ ระบบค้นหา และความสามารถ
พื นฐานของการจดัหน้าตาเว็บ หรือบล็อก 
   4. มอจลู (module) 
   เป็นกลุ่มของชดุคําสั�งเพิ�มเติม เพิ�มความสามารถเข้าไปเพิ�มจากคําสั�งพื นฐานที�มี 
ซึ�งในเว็บไซต์ทั�วไปที�ใช้งานดรูปัลมกัจะมีการติดตั งมอจูลเพิ�มเสมอ โดยตวัอย่างความสามารถที�เพิ�ม
ขึ นมาได้แก่ ระบบ อีคอมเมิร์ซ ระบบการแสดงภาพสไลด์โชว์ การเชื�อมตอ่กบัระบบอื�น 
   5. ธีม (theme)  
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   เป็นชุดของคําสั�งที�ควบคุมการแสดงผลทั งในส่วนของเนื อหาและหน้าตา โดย
หน้าตาของเว็บจะจดัการผ่านซีเอสเอส แสดงลกัษณะของตําแหน่ง สี และการจดัวางเนื อหา และส่วน
จดัการเนื อหาทํางานผ่านเทมเพลต ที�แสดงผลตามความต้องการของผู้ ใช้คร่อมทบัการแสดงผลหลกั
ของระบบผา่นภาษาพีเอชพี 
   6. ชมุชน 
   ดรูปัลมีการใช้งานในหลายเว็บไซต์ทั�วโลก ทั งในเว็บไซต์ขนาดเล็กจนถึงเว็บไซต์
ขนาดใหญ่ ตวัอย่างเช่น เว็บไซต์รางวลัพลูิตเซอร์ (เว็บไซต์องค์กร) Popular Science (เว็บไซต์ข่าว) 
Yahoo! Research (เว็บไซต์หน่วยงาน) Ubuntu.org (เว็บไซต์ชมุชน) MTV United Kingdom และ 
Sony Music (เว็บไซต์บนัเทิง) มหาวิทยาลยัแอมเฮิรตซ์ (เว็บไซต์สถานศกึษา) Recovery.org (เว็บไซต์
หน่วยงานราชการ) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (เว็บไซต์องค์กร) FukDuk 
(เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์ออนไลน์ไทย) 
   ดรูปัลมีผู้ ใช้งานทั�วโลก โดยมีผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Drupal.org กว่า 350,000 
ชื�อบญัชี โดยมีมากกว่า 2,000 คนที�ลงชื�อเป็นนักพัฒนาอาสาสมัครโดยทางดรูปัลมีการจัดสัมมนา
หลายครั ง ในชื�อ ดรูปัลคอน (DrupalCon) โดยในปี 2551 จดัขึ นที�บอสตนั มีผู้ เข้ามาร่วมงานกว่า 800 
คน และในปี 2552 จดัขึ นที� วอชิงตนั ดี.ซี. มีผู้ เข้าชมกว่า 1,400 คนและปารีส ในประเทศไทยมีการจดั 
ดรูปัลแคมป์บางกอก ในปี 2551 
   ดรูปัลถูกวิจารณ์ว่าเป็นระบบที�ซบัซ้อนและยากต่อการเรียนรู้ในช่วงเริ�มต้น โดยด
รูปัลเป็นซอฟต์แวร์ที�มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที�สงูชนัสง่ผลให้ผู้ใช้ใหมเ่ลิกสนใจดรูปัลและหนัไปใช้ซอฟต์แวร์
ที�มีการใช้งานง่ายแทนที� โดยดรีส์ผู้ ก่อตั งดรูปัลได้กล่าวว่าระบบการใช้งานที�ยากนี จะถกูปรับปรุงในรุ่น 
ดรูปัล 7 ที�จะออกมา โดยซอฟต์แวร์จะไมถ่กูเปิดให้ใช้งานจนกวา่ 90% ของปัญหาด้านนี จะถกูแก้ไข 
 
 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ รวมทั งศึกษา
โปรแกรมที�ใช้ ได้นํามาเป็นแนวทางในการพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร (www.watbm.com)   
โดย สรุปกระบวนการพฒันาเว็บไซต์ที�สอดคล้องกบักระบวนการพฒันาสื�อ ทางด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
ดงันี  
  1. ขัน̂การวิเคราะห์ ได้แก่ 

   1.1 สํารวจปัจจยัสําคญั (Research) 
    1.1.1 รู้จกัตวัเองพฒันาเนื อหา 
    1.1.2 เรียนรู้ผู้ใช้  
    1.1.3 ศกึษาคูแ่ขง่  
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  2. ขัน̂การออกแบบ ได้แก่ 
   2.1 เตรียมเนื อหา (Site Content) 
    2.1.1  สร้างกลยทุธ์ในการออกแบบ 
    2.1.2  หาข้อสรุปขอบเขตเนื อหา  

  3 พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure)  
   3.1 จดัระบบข้อมลู 
   3.2 จดัทําโครงสร้างข้อมลู 
   3.3 พฒันาระบบเนวิเกชนั 
   3.4  ออกแบบและพฒันาหน้าเว็บ 
    3.4.1 ออกแบบลกัษณะหน้าตาเว็บเพจ 
    3.4.2 พฒันาเว็บต้นแบบและข้อกําหนดสดุท้าย 
  4. ขัน̂การทดลอง ได้แก่ 
   4.1 เปิดตวัเว็บไซต์ (Launch) 
   4.2 ทดสอบคณุภาพ การใช้งาน และความถกูต้อง 
   4.3 ทําให้เว็บไซต์เป็นที�รู้จกั (Promotion) 
  5. ขัน̂ตอนการประเมินผล ได้แก่  
   5.1 ดแูลและพฒันาตอ่เนื�อง (Maintenance & Growth)  
  
 แนวคิดและหลกัการที�ได้จากเอกสารทั งหมดนี  เป็นประโยชน์ในการนํามาเป็นแนวคิดและ
หลกัในการพฒันาโครงสร้างและการออกแบบของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ เพื�อให้ทราบถึงกระบวนการพฒันา
เว็บไซต์อย่างเป็นขั นตอน และสามารถบริหารจดัการเว็บไซต์ที�ได้ออกแบบไว้แล้ว  ให้มีคณุภาพ ถ้า
หากเกิดข้อผิดพลาดในสว่นใด ๆ ก็สามารถกลบัย้อนไปแก้ไขได้โดยง่าย  
  
เอกสารที�เกี�ยวข้องกับวัดบวรมงคลราชวรวิหาร 
 สิริวฒัน์ คําวนัสา (2543: 36) กล่าวไว้ว่า วดัเป็นเครื�องวดัหรือเครื�องบ่งบอกฐานนะและ
สภาพของหมู่บ้านนั น ๆ ด้วย คือถ้าเราเห็นวดัใดมีระเบียบเรียบร้อยดสูวยงาม ย่อมชี ไปถึงหมู่บ้านนั น
ว่าเป็นผู้ มีระเบียบไปด้วย ถ้าวัดใดมีสิ�งก่อสร้างภายในวัดหรูหรากุฏิวิหารใหญ่โต ก็ย่อมชี ไปถึงว่า
หมูบ้่านนั นมีฐานะดี หรือผู้ มีศรัทธาแข็งขนั ชว่ยกนัเอาใจใสบํ่ารุงวดัวาของตนเอง ตรงกนัข้ามถ้าเห็นวดั
ขาดระเบียบ ไมพ่ฒันา ดภูายในวดัไม่มีสิ�งจงูใจให้เกิดศรัทธาเลื�อมใส ก็บง่บอกไปถึงฐานะและนิสยัใจ
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คอของชาวบ้านด้วย ทั งนี ก็เพราะวดัเป็นของชาวบ้าน ชาวบ้านเอาใจใส่วดั วดัก็ช่วยเหลือชาวบ้านตา่ง
อาศยักนัและกนั เมื�อสว่นหนึ�งบกพร่องไปก็ยอ่มหมายถึงวา่อีกสว่นหนึ�งบกพร่องไปด้วย 
   วดัจะดีมีหลกัฐานเพราะบ้านชว่ย บ้านจะสวยเพราะมีวดัดดันิสยั 
   บ้านกบัวดัผลดักนัชว่ยยิ�งอวยชยั  ถ้าขดักนัก็บรรลยัทั งสองทาง 
 
 โดยทั�วไปสงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรม ผู้คนจะเอาใจใส่กนั ช่วยเหลือเกื อกลูกนัมากกว่า
สังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมือง เพราะสังคมอุตสาหกรรมนั น ทุกคนต้องแข่งขันกัน รักษา
ผลประโยชน์และชื�อเสียงของตนเอง ส่วนสงัคมเกษตร เป็นสงัคมสหมิตร คือคนหมู่บ้านรู้จกัมกัคุ้นกัน
โดยมีวดัเป็นศนูย์รวม 
 
 ความเป็นมาของวัด 

 วดัมีมาแล้วตั งแต่ครั งพุทธกาล ซึ�งครั งนั นเรียกว่าอาราม หมายถึงสวนหรือป่า เป็นที�
พกัผอ่นหรืออยูจํ่าพรรษาของพระสงฆ์ และพระพทุธเจ้าก็เสดจ็ประทบัอยูใ่นอารามบอ่ย ๆ แตอ่ารามไม่
เป็นที�อยูป่ระจําของพระสงฆ์และพระพทุธเจ้า เพียงเป็นที�พกั ที�ประชมุสงฆ์ และที�แสดงธรรมเท่านั น ใน
เวลานอกพรรษา พระสงฆ์จะออกจาริกไปเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ตามที�ต่าง ๆ ในเวลา
เข้าพรรษาก็หาที�พกัเข้าพรรษาอีก สิ�งสําคญัในอารามยงัไม่มี มีเพียงกุฏิพระสงฆ์และโรงธรรม ตอ่มา
เมื�อพระพทุธเจ้าเสดจ็สูป่รินิพานและพระสงฆ์เถระนิพพานแล้ว จึงเกิดมีสถปูบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ
และอฐิัไว้เคารพบชูาภายในอาราม 
  ประวตัิพทุธศาสนามีว่า สมยัพระเจ้าอโศกประมาณ พ.ศ. 280 พระโสณะกบัพระอตุระ
เข้ามาประกาศศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ (ตอนล่างของประเทศไทย) แต่ฝ่ายไทยเรายังไม่พบ
หลกัฐานใด ๆ เรามาพบหลกัฐานก็ในสมยัทวารวดี (พ.ศ. 900 เศษ-1300) พบศิลาจารึกพระพุทธรูป 
พระปฐมเจดีย์และวดัเก่า ๆ หลายวดั หลกัฐานเหล่านั นแสดงว่าพระพุทธศาสนาสมยันั นเป็นเถรวาท
หรือหีนยาน และมีวดัขึ นแล้วในบริเวณ ซึ�งเป็นประเทศไทยในปัจจบุนั  แตมี่เฉพาะในเมือง ถ้าเป็นเมือง
สําคญัก็มีหลายวดั ส่วนตามชนบทไม่ค่อยพบหลกัฐาน วดัที�สร้างสนันิษฐาน ว่าสร้างเป็น 2 แบบ คือ 
เป็นวดัพทุธเจดีย์และวดัอนสุาวรีย์ 
  วัดพุทธเจดีย์ คือ วัดที�มีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ�งต่อมาเราเรียกว่าวัด
มหาธาตบุ้าง วดับรมธาตบุ้าง 
  วดัอนุสาวรีย์ คือ วัดที�มีเจดีย์บรรลุอัฐิธาตขุองผู้ทรงคุณธรรมในศาลา เล่น ท่านพระ
อปัุชฌาจารย์และพระเถระ เป็นต้น 
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  ในครั งโบราณวัดจะมีพระเจดีย์เป็นหลัก เมื�อมีเจดีย์แล้วก็มีวิหารเป็นที�ประชุมสงฆ์ 
ตอ่มาภายหลงัเมื�อมีพระพทุธรูปขึ น วิหารก็เป็นที�ประดิษฐานพระพทุธรูปด้วย มีกฏิุเป็นที�พกัจําพรรษา
แก่พระสงฆ์ แตไ่มมี่ใครเป็นเจ้าของวดันั น ๆ พระสงฆ์ตา่ง ๆ ก็จาริกไปเพื�อประกาศศีลธรรมแก่ชาวบ้าน
และออกธุดงค์ไปตามป่าตามเขาถึงฤดกูาลจึงพกัจําพรรษาในวดัร่วมกนั ในสมยัทวารวดีเริ�มจะมีการ
เปลี�ยนจากสถปูเป็นปรางค์แบบขอมมีระเบียงรอบเป็นอิทธิพลมหายานจากขอมมาถึงสมยัสโุขทยั เริ�ม
นิยมสร้างโบสถ์ เหตเุพราะว่ามีพระหลายนิกาย (คามวาสี อรัญวาสี) แตก็่มิได้สร้างทุกวดั คงจะสร้าง
หนึ�งแห่งในเขตอําเภอนั น ๆ เวลาทําสงัฆกรรมพระสงฆ์ก็มารวมกันทํา วดัจึงสร้างไว้เพื�อพระสงฆ์ที�มา
จากจตรุทิศโดยไม่จํากดั แต่เริ�มอยู่ประจําเป็นหลกัตามแบบพระลงักา ถึงกระนั นโบสถ์ก็ยงัไม่เด่นชดั
เหมือนเจดีย์และวิหาร เพราะปรากฏว่าไปสร้างไว้ด้านหลงัวดั ส่วนกฏิุพระสงฆ์นั นไม่คอ่ยมีวดัใหญ่  ๆ 
เทา่นั น จงึจะมีกฏิุ 
  คตินิยมในการสร้างวัด ครั งอดีตนั นถือว่าผู้ มี เ งินสร้างวัดไว้ทําบุญประจําสกุล 
สิ�งก่อสร้างภายในวดัได้แก่เจดีย์คือสร้างสถูปเจดีย์ประดิษฐานพระพทุธรูปไว้เบื องบน ส่วนล่างเอาไว้
บรรจอุฐิัของบรรพบรุุษที�ล่วงลบัไปแล้ว ด้านหน้าสถปูเจดีย์ก็สร้างวิหารไว้เพื�อทําบญุ ทําทาน ฟังธรรม 
พระสงฆ์มาจากทิศไหนก็ขอนิมนต์มาพกัอาศยัเพื�อเป็นบญุแก่สกลุนั น 
  สว่นราชสกลุ ก็นิยมสร้างวดัใหญ่ ๆ มีกฏิุ มีโบสถ์ไว้เพื�อสะดวกในการทอดกฐินและบวช
ข้าราชการลูกจ้างลกูขุน และสร้างเจดีย์เรียงรายไว้บรรลุอฐิัรอบวดั แต่พบหลกัฐานที�เมืองสวรรคโลก
เก่าสมยัสโุขทยัว่า 5 วดั มีอยู่วดัเดียวที�มีร่องรอยกฏิุพระสงฆ์ อีก 4 วดั เป็นวดัอนสุาวรีย์ คือวดัที�สร้าง
ไว้เก็บอฐิัและเพื�อบําเพ็ญกศุล 
  สรุปว่าวัด 2 ประเภทคือวัดพุทธเจดีย์กับวดัอนุสาวรีย์นั น วัดพุทธเจดีย์มักจะเป็นวัด
หลวง ตั งอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น วดัมหาธาต ุเมืองสุโขทยั เป็นต้น เป็นที�บําเพ็ญกุศลและเก็บพระอฐิั
ของราชวงศ์และเจ้านายผู้ ใหญ่ ส่วนวดัอนสุาวรีย์เป็นวดัที�ราษฎรผู้ มีฐานะดีสร้างขึ นมีอยู่ทั�วไป แตท่าง
ราชการที�สร้างวดัอนสุาวรีย์ก็มี วดัอนสุาวรีย์ไมค่อ่ยพบกฏิุและโบสถ์ 
  วดัสมยัอยธุยานิยมสร้างโบสถ์และกฏิุพระสงฆ์ ทําให้เป็นวดัที�เหมาะสมจะอยู่ประจํา มี
สงักัด มีพระอารามหลวง คือ วดัพระศรีสรรเพชญ์ สร้างไว้ในกําแพงพระราชวงั ยุคนี นิยมสร้างวดักัน
มากทั งของหลวงและราษฎร์ มีโบสถ์มีเจดีย์ใหญ่ บางวดัมีเจดีย์ใหญ่ 2 องค์ ไว้หน้าโบสถ์เพื�อบรรจอุฐิั
ของบดิาและมารดา (ผู้สร้างวดัคงมีฐานะดี) สว่นลกูหลานที�ตายก็สร้างเจดีย์เล็กเรียงรายรอบโบสถ์เป็น
ที�บรรจอุฐิั เมื�อถึงคราวเทศกาลทําบญุ เช่น วนัสงกรานต์ เป็นต้น หมู่ญาติก็ออกไปทําบญุกนั เด็ก ๆ ได้
วิ�งเลน่ในวดัสนกุสนานจนภายหลงัตอ่มามีคําพงัเพยวา่ “เมื�อครั งบ้านเมืองดี เขาสร้างวดัให้ลกูเลน่” 
  เมื�อวดัมีพระอยู่ประจําเป็นหลกัมั�นคง ก็เริ�มมีการศกึษา วดักลายเป็นสถานศกึษา เป็น
แหล่งนกัปราชญ์ ชาวบ้านจึงพาลูกหลายไปฝากเรียนเกิดเป็นสํานกัต่าง ๆ ขึ น และเกิดคตินิยมขึ นใน



47 

สมยัอยธุยาตอนต้นว่า “ลูกผู้ชายต้องบวช” จะบวชกี�เดือนกี�ปีก็ได้ ถ้าไม่บวชถือว่าไม่ได้ผ่านการฝึกฝน
อบรม จึงพูดกันติดปากจนปัจจุบันว่า “บวชเรียน” แม้แต่ลูกเจ้าลูกขุนก็ไปเรียนที�วัด มาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ การศกึษาชาววงัจงึแยกมาจากวดั วดักบัวงัจงึเป็นแหลง่วฒันธรรมไทยควบคูก่นัมา 
  มาถึงสมยัรัชกาลที� 5 พระบาทสมเดจ็พระปิยะมหาราชโปรดฯ ให้ตั งโรงเรียนเพื�อราษฎร
เป็นแหง่แรกที�วดัมหรรณพาราม ให้พระเป็นครู เป็นผู้บริหาร ตอ่มาการศกึษานี ก็ได้แพร่กระจายไปตาม
วดัตา่ง ๆ ทั�วประเทศอยา่งที�เราเห็นอยูท่กุวนันี  
  ก็สร้างวัดในปัจจุบันต่างจากครั งอดีต คือใครหรือชุมชนใดจะสร้างวัดต้องมีแผน
ลว่งหน้าวา่จะใช้เนื อที�เทา่ไร กฏิุจะอยู่ตรงไหน โบสถ์จะอยู่ตรงไหน ศาลาการเปรียญและเมรุเผาศพจะ
อยู่ตรงไหน และต้องจัดหาพระที�จะมาอยู่ประจําวัด ไม่ใช่สร้างวัดไว้รอพระจากจตุรทิศ เหมือน
สมยัก่อน สิ�งก่อสร้างที�สําคญั เช่น เจดีย์และวิหาร ปัจจุบนันี ก็ลดความสําคญัลง เรากลบัมาเน้นเรื�อง
โบสถ์ พระพทุธรูปประธานในโบสถ์ และกําแพงวดัแทน อาจจะเป็นเพราะเรามีพระพทุธรูปประธานมี
ศาลาการเปรียญ เราจึงให้ความสําคญัเจดีย์และวิหารน้อยลง ในอดีตมีคําพงัเพยว่า “เวลาบ้านเมืองดี 
เขาสร้างวดัให้ลกูเลน่” แตใ่นปัจจบุนักลบัมีคําพงัเพยวา่ “สมภารเจ้าวดัสร้างโบสถ์แขง่กนั”  
  สงัคมไทยเมื�อมีหมูบ้่านจะเป็นหมูบ้่านเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ก็มกัจะมีวดัคูก่บัหมู่บ้านด้วย 
ดเูหมือนจะถือกันมาแต่โบราณว่ามีบ้านต้องมีวดั บ้านที�ไม่มีวัดดูเหมือนจะถือเป็นบ้านล้าหลงั บาง
หมู่บ้านที�มีหลายหลังคาเรือน ก็มี 2 วัด เป็นวดัเหนือและวัดใต้ หรือบางแห่งก็เติมคําว่า “ใหม่” เข้า
ข้างหน้าวดัที�สร้างภายหลงั และเรียกวดัที�สร้างก่อนว่าวดัเก่า เช่น วดัเก่าน้อย จงัหวดัอดุรธานี เป็นต้น 
ดังนั นเด็กไทยเมื�อเกิดมา ก็จะเห็นวัด เห็นพระสงฆ์ สามเณร ยิ�งมาถึงสมัยรัชกาลที�  5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์วดัได้ทําหน้าที�เป็นโรงเรียนชั นประถมสําหรับเดก็ ๆ วดักบัชมุชนหมู่บ้านก็ยิ�งผกูพนักนัมาก
ขึ น  
 ประเภทของวัด 
  ภาสกร ชณุหอไุร (2543: 82-84) ได้แบง่ประเภทของวดัไว้ดงันี  
  1. พระอารามหลวง 
   ได้แก่ วัดที�พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและ
ปฏิสงัขรณ์ เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพื�อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ ตํ�าศกัดิSลงมาหรือแก่วดัเองก็ดี 
มีอยู่จํานวนหนึ�งที�พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริภารผู้ ใหญ่ ทรงสร้างหรือสร้างขึ น ทรงโปรดให้
ปฏิสงัขรณ์และสร้างขึ นและแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั งวดัที�ประชาชนสร้างหรือ
ปฏิสงัขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงแล้ว 
   1.1 ชั นแหง่พระอารามหลวงแบง่ตามลําดบัความสําคญัเป็น 3 ชั น คือ 
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    1.1.1 ชั นเอก ได้แก่ วัดที�มีเจดียสถานสําคญั วัดที�บรรจุบรมอัฐิ หรือวัดที�มี
เกียรติอย่างสงู มี 3 ชนิด คือ  ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ปัจจุบนัวดัชั นเอกมี 22 
พระอาราม ตวัอย่าง เช่น วดัอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วดัเบญจม
บพิตรดสุิตวนาราม 
    1.1.2 ชั นโท ได้แก่ วดัที�มีเจดียสถานสําคญัหรือวดัที�มีเกียรติ มี 4 ชนิด คือ ราช
วรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ปัจจบุนัมี 42 พระอาราม ตวัอย่าง เช่น วดัสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร วดัจกัรวรรดิราชาวาส วดัราชบูรณะราชวรวิหาร วดับพิตรพิมุข วดัชนะสงคราม วัด
เทพศริินทราวาส 
    1.1.3 ชั นตรี ได้แก่ วดัที�มีเกียรต ิวดัประจําหวัเมืองหรือวดัสามญั มี 3 ชนิต คือ 
ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามญั ปัจจุบนัมี 126 พระอาราม ตวัอย่างเช่น วดับวรมงคล วดัราชนดัดา 
วดัเทพธิดาราม วดัตรีทศเทพ วดัมหาพฤฒาราม วดัมหรรณพาราม  
  
   1.2 ชนิดและขนาดแหง่พระอารามหลวงแบง่ได้ ดงันี  
    1.2.1 ราชวรวิหาร ได้แก่ พระอารามที�พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี 
สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสงัขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ ตวัอย่างเช่น วดัราชโอรสาราม วดั
บวรนิเวศวิหาร วดัราชประดษิฐ์ วดัเบญจมบพิตร วดัมกฏุกษัตริยาราม วดัเทพศริิทราวาส 
    1.2.2 วรวิหาร ได้แก่ พระอารามหลวงที�พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี 
สมเดจ็พระยพุราช ทรงสร้างและปฏิสงัขรณ์ พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ ตํ�าศกัดิSลงมาก็ดี แก่วดัเอง
ก็ดี รวมทั งวดัที�ประชาชนสร้างหรือปฏิสงัขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง ควรยกเป็นเกียรติจดั
วา่เป็นวดัมีเกียรต ิ
    1.2.3 ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามหลวงชนิดราชวรวิหารที�เป็นพระ
อารามใหญ่โต และมีของก่อสร้างใหญ่โต ตวัอย่าง เช่น วดัพระเชตุพลวิมลมงัคลาราม วดัมหาธาตุ
ยวุราชรังสฤษฎิS วดัสทุศันเทพวนาราม วดัอรุณราชวราราม วดัชนะสงคราม วดัสระเกศ 
    1.2.4 วรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามหลวงชนิดวรวิหารที�เป็นพระอาราม
ใหญ่โต และมีของก่อสร้างใหญ่โต ตวัอย่างเช่น วดัพระศรีมหาธาต ุบางเขน วดัจกัรวรรดิราชาวาส วดั
ระฆงัโฆสิตาราม วดักลัยาณมิตร 
    1.2.5 สามัญ ได้แก่ พระอารามหลวงทั�ว ๆ ไป ที�ไม่เป็นอยู่ในลักษณะราช
วรวิหาร วรวิหาร ราชวรมหาวิหาร และวรมหาวิหาร มีลักษณะเป็นพระอารามหลวงชั นตรีทั งสิ น 
ตวัอยา่ง เชน่ วดัสามพระยา วดัเวฬรุาชิน วดัทองนพคณุ วดัดาวดงึสาราม วดัยานนาวา 
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  2. วดัราษฎร์ 
   ได้แก่ วดัที�ประชาชนทั�วไปสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ ซึ�งได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและ
ประกาศตั งวดั โดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันทํานุบํารุงวัดสืบต่อกันมา
ตามลําดบั วดัราษฎร์หมายถึงวดัทั งที�ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา และสํานกัสงฆ์ซึ�งมิได้นบัเข้าเป็น
พระอารามหลวง  
   การที�บคุคลใดจะสร้างวดัต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ในกฎกระทรวง ฉบบัที� 1 พ.ศ. 
2507 ออกตามใบ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หมวด 1 ซึ�งมีหลกัสําคญัว่า ถ้าบุคคลใดประสงค์จะ
สร้างวัด ให้ยื�นคําขออนุญาตต่อนายอําเภอท้องที�ที�จะสร้างวัดพร้อมด้วยรายการและเอกสาร คือ 
หนงัสือสําคญัแสดงกรรมสิทธิSหรือสิทธิครอบครองที�ดินที�จะยกให้สร้างวดัและที�ดินนั นต้องมีเนื อที�ไม่
น้อยกวา่ 6 ไร่ จํานวนเงินและสมัภาระที�จะใช้ในการสร้างวดัในระยะเริ�มแรกต้องมีราคารวมกนัไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท เมื�อนายอําเภอได้รับคําขออนุญาตสร้างวัด และพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นํา
ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอแล้วเสนอเรื�องและความเห็นไปยงัผู้ ว่าราชการจงัหวดั เมื�อผู้ ว่าราชการจงัหวดั
พิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นําปรึกษาเจ้าคณะจงัหวดั แล้วส่งเรื�องและความเห็นไปยงักรมการศาสนา 
เมื�อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวดัได้แล้วให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพื�อขอรับ
ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอมหาเถรสมาคม เมื�อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว ให้กรมการ
ศาสนาออกหนงัสืออนญุาตให้สร้างวดัได้  
  
 สังเขปประวัตวัิดบวรมงคลราชวรวิหาร 
  คณุหญิงสุริยา รัตนกลุ (2550: 453- 461) ได้เขียนไว้ว่า วดับวรมงคล เป็นพระอาราม
หลวงชั นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั งอยูที่� เลขที� 1265 แขวงบางยี�ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะพื นที�โดยทั�วไปเป็นที�ลุม่ริมฝั�งแมนํ่ าเจ้าพระยา บริเวณโดยรอบมีสวนผลไม้ 
  ความเป็นมา 
  วดับวรมงคล เดิมชื�อวดั “ลิงขบ” และเล่าสืบ  ๆ กันมาว่า เดิมมีพระธุดงค์ 4-5  รูป   มาปัก
กลดอยู่ในบริเวณนี  และมีผู้ มีจิตศรัทธามาเอาใจใส่บํารุงด้วยดีตลอด ซึ�งมี “ลุงขบ” มีโอกาสไปมาหาสู่
บ่อยกว่าคนอื�น และต่อมาชาวบ้านก็ได้ช่วยกันสร้างกุฏิอาศัยให้แก่พระธุดงค์เหล่านั นและพลอย
เรียกว่า “วดัลงุขบ” เพราะพระธุดงค์ไม่คอ่ยมีชื�อเสียงเท่าไร ต่อมาอาจจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลง
ของภาษาทําให้ “ลงุขบ” กลายเป็น “ลิงขบ” ไป เรื�องนี เป็นเรื�องที�โต้แย้งกนัมาก 

  อนึ�ง เ รื� องชื�อวัดแต่เดิมมีบางท่านรวมทั งป้ายปักสถานที�ของกรุงเทพมหานคร               
ที�สนันิษฐานว่าชื�อวดัลิงขบ เพราะตั งอยู่ท่ามกลางสวนที�มีฝูงลิงมาก ข้อสันนิษฐานของฝ่ายใดถูกคง
ต้องรอการค้นคว้าของนกัวิชาการในสมยัตอ่ไป 
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  ครั น พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2360 ในสมยัรัชกาลที� 2 มีชาวรามญัอพยพเข้ามาพึ�งพระบรม
โพธิสมภารและยังมีพระสงฆ์รามัญติดตามมาด้วย มาอาศยัอยู่ที�วัดลิงขบ ซึ�งในขณะนั นเป็นที�สวน 
กรมพระราชวงับวรสถานมงคลมหาเสนานรัุกษ์ ทรงพิจารณาหาวดัที�สมควรแก่การบรูณะและสถาปนา 
พระองค์ได้ทรงตระหนกัในความสําคญัเกี�ยวกบัวดับวรมงคลที�เป็นวดัเก่าแก่ มีบริเวณกว้างขวางพอจะ
ขยบัขยายออกไปได้สะดวก และในวดัเองก็มีพระสงฆ์รามญัพํานกัอยู่มาก สมควรจะบรูณะขึ นเป็นวดั
สว่นกลางสําหรับพระสงฆ์รามญันิกาย รวมทั งชาวมอญที�เข้ามาพึ�งพระบรมโพธิสมภาร ซึ�งตั งบ้านเรือน
อยู่ใกล้บริเวณวดัก็มีจํานวนมาก จึงจําเป็นอย่างยิ�งที�จะสนบัสนุนชาวรามญัเหล่านี ให้มีที�บําเพ็ญกิจ
ทางศาสนาตามประเพณีนิยมของตน ดงันั นพระองค์จึงตกลงพระทยับูรณะวดัลิงขบ ทรงปฏิสงัขรณ์
และก่อสร้างถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุขึ นหลายอย่าง และทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวง 
พระราชทานนามของวดัลิงขบใหมว่า่ “วดับวรมงคล” 
  ในสมยัรัชกาลที� 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมขุนธิเบศร์บวร (พระองค์เจ้าชาย
ประยงค์ พระโอรสของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ต้นสกุลบรรยงกะเสนา ณ อยุธยา)     
เป็นแม่กองกํากบัการบรูณปฏิสงัขรณ์เป็นการพิเศษ ในปี พ.ศ. 2411 เพราะวดันี เป็นวดัที�พระอาจารย์
ซาย หรือพระสเุมธมนีุ พระเถระชาวมอญผู้ มีวตัรปฏิบตัอินัเคร่งครัด และเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก    
จําพรรษาอยู่ และยังเป็นพระเถระที�รัชกาลที� 4 ในขณะที�ยังทรงผนวชอยู่นั น เคารพนับถือเป็นพระ
อาจารย์ด้วย 

  วัดบวรมงคลมีชื�อเสียงในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมเรื�อยมา ตลอดจนมีการ
ปฏิสงัขรณ์เสนาสนะทั�วไปมาโดยตลอด จนตอ่มาพระมอญที�จําพรรษาอยู่มีจํานวนน้อยรูป และสภาพ
ของวดัก็ทรุดโทรมลง จนจํานวนพระที�มีอยู่ไม่อาจช่วยกนัทํานบํุารุงวดัให้เจริญตอ่ไปได้ และในบริเวณ
วดัก็มีชาวไทยมาตั งบ้านเรือนอยู่มากกว่าชาวมอญ ดงันั นในปี พ.ศ. 2462 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงโปรดให้นําเรื�องวดับวรมงคลเข้าสู่ที�ประชมุพระเถระ ที�ประชุมมีมติว่า
ควรจะตั งวัดบวรมงคลเป็นวดัธรรมยุติ นิมนต์พระสงฆ์ไทยมาจําพรรษา และบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้
รุ่งเรืองเชน่ที�เป็นมา วดับวรมงคลจงึกลายเป็นวดัธรรมยตุมิาจนถึงทกุวนันี   
  กล่าวโดยสรุปจากประวตัิการตั งวัดเป็นต้นมา สามารถแบ่งวดับวรมงคลเป็น 3 สมัย
ด้วยกนัคือ 

   1. สมยัวดัลิงขบ หรือวดัลงุขบ เริ�มต้นเมื�อใดไม่มีหลกัฐานแน่นอน และเดิมทีเดียว
จะเป็นวดัไทย หรือวดัรามญั ก็ไมมี่ใครทราบ สิ นสดุลงเมื�อ พ.ศ. 2352- พ.ศ.2359 ปีใดปีหนึ�ง 
   2. สมยัวดับวรมงคล วดัรามญั การเปลี�ยนแปลงเมื�อ พ.ศ. 2352-พ.ศ. 2359 เป็น
การเปลี�ยนแปลงครั งใหญ่จากวดัราษฎร์ วดัที�ยงัไม่มีหลกัฐานมั�นคงมาเป็น วดัหลวง มีหลกัฐานมั�นคง 
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เป็นวดัรามญัที�ตั งอยู่ในส่วนกลาง พระราชาคณะผู้ ใหญ่ฝ่ายรามญัจึงมาอยู่ติดต่อกันหลายองค์มิได้
ขาด ยคุนี มาสิ นสดุลงเมื�อ พ.ศ. 2462 รวมเวลาเป็นวดัหลวงของฝ่ายรามญันิกายอยู ่103-110 ปี 

   3. สมยัวดัธรรมยตุ คือยคุปัจจบุนันี  การเปลี�ยนแปลงครั งใหญ่เริ�มเมื�อ พ.ศ. 2462 
เนื�องจากสภาพการณ์ทั�ว  ๆ ไปของวดัก่อน พ.ศ. 2462  ร่วงโรยลงมาก จะหาพระรามญัมาอยู่ก็ลําบาก 
ครั นมาอยู่แล้ว บริษัทฝ่ายอุบาสกและอุบาสิกาที�อยู่ใกล้วดัก็ไม่ใช่รามญัไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียมของ
พระรามญัก็บํารุงไมเ่ตม็ที� 
  ดงันั นการประชมุคณะกรรมการมหาเถรสมาคมคณะธรรมยตุ เมื�อ พ.ศ. 2462 จึงตกลง
ในที�ประชุมว่าให้เปลี�ยนวดับวรมงคลจากวดัรามญั เป็นวดัธรรมยุต ในการเปลี�ยนสงักัดวดัครั งนี  ผู้ ที�
เป็นกําลงัและดําเนินงานนี ทั งหมด คือ ท่านเจ้าคณุพระอุบาลีคณุูปมาจารย์ (จนัทร์ สิริจนฺโท) วดับรม
นิวาส ครั งดํารงสมณศกัดิSเป็นพระธรรมธีราชมหามนีุ ทา่นเป็นผู้ รับภาระจดัหาพระมาอยู่ หาเจ้าอาวาส
มาครอง ตลอดจนรับจดัการบรูณะซอ่มแซมวดัเทา่ที�เห็นจําเป็น 

  เมื�อได้รับการจดัตั งเป็นวดัธรรมยตุแล้ว วดับวรมงคลก็ได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์มาเรื�อย  
ๆ จนมีการบูรณะครั งใหญ่ล่าสุดเมื�อ พ.ศ. 2509 เนื�องจากมีการเปิดกรุเจดีย์หน้าวัด เมื�อวันที�  25 
มิถุนายน พ.ศ. 2509 และได้นําเงินที�ผู้ศรัทธาบชูาพระกลีบบวัมาบรูณะและปรับปรุงพระอาราม โดย 
ได้ทําเป็น 2 ระยะด้วยกัน คือ ระยะแรกเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2509 โดยได้เปลี�ยนสายไฟฟ้า
และติดตั งเสาไฟทางเดินไปวดั และได้จดัซื อทรายนํามาถมพื นที�ลานวดัหน้าพระอุโบสถ ให้เป็นลาน
กว้างอเนกประสงค์ ระยะที� 2 คือในเดือนมิถนุายน – ตลุาคม 2509 เป็นการซ่อมแซม สร้าง และบรูณะ
หลายอยา่งไปพร้อม  ๆ กนั การซอ่มแซมมีการทาผนงัด้วยปนูขาวทั งผนงัด้านนอกและด้านใน 
 พระอโุบสถ  
   เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู กว้าง 12.30 เมตร ยาว 35.20 เมตร สงูประมาณ 40 เมตร 
ตามประวัติแล้วพระอุโบสถหลังเดิมมีมาตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่พระอุโบสถหลังที�ปรากฏใน
ปัจจบุนัน่าจะเป็นงานสร้างขึ นในคราวที�มีการบูรณะครั งใหญ่โดยกรมพระราชวงับวรสถานมงคลมหา
เสนานุรักษ์ เป็นผู้ บูรณะในสมัยรัชกาลที�   2 เพราะจากรูปแบบศิลปกรรมเป็นอาคารในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้ว 

   ลักษณะของพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบประเพณีที�สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา
เปรียบเทียบได้กบัพระอุโบสถวดัพระแก้วที�สร้างขึ นในสมยัรัชกาลที� 1 กล่าวคือ หลงัคาลด 3 ชั น ไขรา
ประดบัด้วย เป็นนาคลํายอง ประดบัชอ่ฟ้า ใบระกา หางหงส์ เสารองรับอาคารมีบวัหวัเสาที�เป็นบวัแวง 
และมีคนัทวยรองรับชายคา ยงัไม่มีเสาพาไล ซึ�งถ้าไม่มีการประดบับวัหวัเสา ไม่มีคนัทวยและไม่มีเสา
พาไล จะเป็นงานที�สร้างในสมยัรัชกาลที� 3 แล้ว 
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   ลักษณะเด่นทางศิลปกรรมที�สําคญัของพระอุโบสถคือหน้าบันที�ยังเป็นงานไม้
แกะสลกัเป็นลวดลายไทย โดยแบง่กรอบลายเป็นสองส่วนในทรงสามเหลี�ยม ชั นในตรงกลางเป็นลาย
พุ่มข้าวบิณฑ์ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลว เป็นลายช่องหางโต กรอบชั นนอกเป็นลายกระหนกช่อง
หางโตทั งหมด หน้าบนัที�ประดบังานไม้แกะสลกัมีลวดลายกระหนกช่อหางโตถือเป็นลกัษณะของงาน
ช่างที�สืบทอดมาจากสมยัอยธุยาตอนปลาย และคอ่ย ๆ หมดไปในสมยัรัชกาลที� 3 ที�มีการปรับเปลี�ยน
เป็นลายดอกไม้ ใบไม้ หรือลายเครือเถาแทน ส่วนการประดบัลายตรงกลางหน้าบนัที�เป็นพุ่มข้าวบิณฑ์
ซึ�งตามปรกตสิว่นนี นา่จะเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑนั น อาจเกี�ยวข้องกบัผู้สร้างที�ไม่ใช่พระมหากษัตริย์
จงึไมใ่ช้ก็อาจเป็นได้ 

   ในส่วนของแผนผงัพระอุโบสถที�ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและมีเจดีย์ประจํามุมทั ง 4 
ภายในระเบียงคดนี  ซึ�งที�วดับวรมงคลนี เป็นเจดีย์ทรงเครื�อง การประดบัเจดีย์ประจํามมุนี  เป็นงานที�ได้รับ
ความนิยมอยู่ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยรัชกาลที� 1 – รัชกาลที� 3 เท่านั น เช่น วดัพระเชตุพนฯ  
วดัดุสิดาราม เป็นต้น เจดีย์ที�ใช้เป็นเจดีย์ประจํามุม ได้แก่ เจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเครื�อง และมี
ข้อสงัเกตวา่เจดีย์ทรงเครื�องจะได้รับความนิยมอยา่งมากในสมยัรัชกาลที� 3 

  ซุ้มสีมา  
   ซุ้ มสีมาเป็นอาคารทรงปราสาทยอด สังเกตจากลักษณะงานและวัสดุที�ใช้ที�เป็น
ปูนซีเมนต์แล้วน่าจะเป็นงานที�ซ่อมขึ นใหม่ในสมัยหลัง โดยเฉพาะหลังคาที�เป็นปราสาทยอดนั นไม่ได้
สดัส่วน เช่น ส่วนรองรับยอดปราสาทคอดกิ�ว ผิดกับลกัษณะของศิลปกรรมไทย อย่างไรก็ตาม สนันิฐาน
ว่าแต่เดิมน่าจะมีซุ้มสีมาทรงปราสาทยอดเช่นกัน แต่ช่างรุ่นหลงัอาจไม่เข้าใจรูปแบบในการซ่อมอย่าง
เพียงพอ การทําซุ้ มสีมายอดปราสาทถือว่าเป็นงานที�ได้รับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
เชน่เดียวกนั 

   เป็นที�น่าเสียดายที�ภายในพระอุโบสถไม่มีงานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ�งโดยทั�วไปแล้ว
ต้องมี จึงน่าจะลบเลือนไปแล้วและไม่ได้ทําการบูรณะใหม่ งานประดบัตกแต่งจึงมีเฉพาะดาวเพดาน     
ที�เป็นพื นสีแดง เขียนลายดอกไม้และผลไม้อย่างจีนได้แก่ ดอกโบตั�น ผลทบัทิม ส้มโอมือ เป็นต้น ซึ�งเป็น
ลายมงคลอย่างจีนที�นิยมมากในสมยัรัชกาลที� 3 โดยเฉพาะการเขียนบนดาวเพดานส่วนบานประตแูละ
หน้าตา่งเป็นงานเขียนขึ นใหม ่ประตทูาพื นแดงประดบัลายดอกไม้ หน้าตา่งพื นประดบัลายกินรีสีทอง 
  พระพทุธรูปประธานในพระอโุบสถ 
   พระพทุธรูปประธานในพระอโุบสถ เป็นพระพทุธรูปปนูปั นปางมารวิชยั ไม่ปรากฏ
พระนาม หน้าตกักว้าง 3.40 เมตร สงู 3.45 เมตร ลกัษณะโดยรวมแล้วมีรูปแบบที�จดัว่าเป็นศิลปกรรม
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือพระพุทธรูปมีพระวรกายบอบบาง พระพักตร์ค่อนข้างเล็ก      
พระรัศมีเป็นเปลวสูง ลกัษณะสําคญัที�แสดงให้เห็นว่าเป็นงานในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นที�สามารถ
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เปรียบเทียบได้กบัพระพทุธรูปในสมยัรัชกาลที� 2-3 คือการทําชายสงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่อยู่กึ�งกลางพระ
วรกาย และนิ วพระหตัถ์ทั ง 4 ยาวเสมอกนั อย่างไรก็ตาม ลกัษณะของพระโอษฐ์ของพระพุทธรูปกลบั
ตา่งจากพระพทุธรูปในสมยัรัชกาลที� 3 ซึ�งจะมีพระโอษฐ์เล็ก  ๆ คล้ายเรือประทนุ แตพ่ระพทุธรูปองค์นี 
มีพระโอษฐ์แบะกว้างคล้ายกบัพระพทุธรูปสมยัอยธุยาอยา่งมาก จึงสนันิษฐานพระพทุธรูปองค์นี อาจมี
อยู่ก่อนและได้รับการบูรณะครั งใหญ่ในสมยัของกรมพระราชวงับวรสถานมงคลมหาเสนานุรักษ์ หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ�งว่าเป็นงานที�สร้างขึ นในสมัยกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาเสนานุรักษ์       
ก่อนรัชกาลที� 3 ที�ยงัเลียนแบบพระพทุธรูปสมยัอยธุยาอยูก็่อาจเป็นได้ 
   ในพระอุโบสถมีงานศิลปกรรมที�สําคญั ได้แก่ พระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐาน
อยู่ด้านหลงัพระประธาน เกือบทั งหมดมีลกัษณะของพระพทุธรูปในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่นการ
ทําจีวรลายดอก เป็นต้น องค์หนึ�งที�มีความสําคญัคือพระมาลยั ส่วนโบราณวตัถทีุ�สําคญัอีกอย่างหนึ�ง
คือตู้พระธรรม มีอยูห่ลายหลงั เป็นงานศิลปะในสมยัรัชกาลที� 3 เช่นเดียวกนั สงัเกตจากการทําลายรด
นํ าที�เป็นลายกระหนกก้านแย่งเต็มพื นที� ส่วนล่างของลายทําเป็นภาพพุทธประวัติ หรือภาพจับ          
ในรามเกียรติS เป็นต้น 
   พระอุโบสถล้อมรอบด้วยพระระเบียงคด กว้าง 5.30 เมตร ยาว  405 เมตร มี
พระพทุธรูปปนูปั นปางมารวิชยัรวม 108 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายในลกัษณะของการสร้างระเบียงคด
ล้อมรอบและพระพุทธรูปรอบพระระเบียงคด เป็นแบบแผนประเพณีที�สืบทอดมาตั งแต่สมัยอยุธยา
ตอนต้น และได้กลับมา ได้รับความนิยมอีกครั งหนึ�งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันน่าจะเป็นคติ
เกี�ยวกบัพระอดีตพทุธเจ้า รูปแบบของพระพทุธรูปจดัเป็นงานในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (แบบรัชกาล
ที�  3) แล้ว 
  พระเจดีย์หงษา 
   ไม่ทราบว่าสร้างในสมยัใด ลกัษณะรูปทรงแบบรามญั ก่ออิฐถือปนู เป็นพระเจดีย์
หมู่ประกอบด้วยพระเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ สูง 8.30 เมตร และเจดีย์องค์บริวารอีก 8 องค์ แต่ละองค์สูง 
3.40 เมตร อยู่บนฐานเดียวกนั ลกัษณะของฐานเป็นสี�เหลี�ยม ยาวด้านละ 10.50 เมตร ตั งอยู่ที�ลานวดั
ด้านหน้าตดิกบัแม่นํ าเจ้าพระยา กล่าวกนัว่ากรมขนุธิเบศร์บวรเป็นผู้สร้างในสมยัรัชกาลที�  4 แตบ่างที
ก็กลา่ววา่พระรามญัมนีุ (อาจารย์ยิ ม) เจ้าอาวาสองค์ที� 3 ของวดัเป็นผู้สร้าง  
   ที�เรียกว่าเจดีย์หงษาเพราะรูปแบบของเจดีย์และระเบียบการก่อสร้างเป็นแบบ
มอญ ได้แก่ รูปแบบของเจดีย์ประธานที�มีส่วนยอดเป็นแบบเจดีย์มอญและมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ 
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาดจูากรูปแบบของเจดีย์ประธาน กลบัไม่ใช่ลกัษณะของเจดีย์มอญทั งหมด   
มีเฉพาะสว่นยอดเทา่นั นที�เป็นแบบมอญ หรือที�นิยมเรียกวา่ พมา่-มอญ คือเป็นเจดีย์ที�ไม่มีบลัลงัก์ ส่วน
ยอดเป็นปัทมบาท (บวัควํ�า- บวัหงายที�มีกลีบบวัทรงสงูรองรับสว่นปลียอด) และปลียอดขนาดใหญ่  
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   รูปแบบของเจดีย์ประธานตั งแตส่ว่นฐานถึงองค์ระฆงัเป็นเจดีย์ทรงเครื�องอย่างไทย 
(สมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัชกาลที� 3) ประกอบด้วยชุดฐานสิงห์ 3 ฐานรองรับบวัทรงคลุ่มองค์ระฆัง
กลมมีการประดบัลายพวงมาลัย ซึ�งเจดีย์ทรงเครื�องที�มีองค์ระฆงักลมประดบัลายพวงมาลัยนี ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในขณะที�สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะนิยมเจดีย์
ทรงเครื�องประเภทยอ่มมุมากกวา่ สว่นเจดีย์บริวารทั งหมดเป็นเจดีย์แบบมอญ  
   จากรูปแบบเจดีย์จึงแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางศิลปกรรมระหว่างเจดีย์
ทรงเครื�องอนัรูปแบบที�เป็นที�นิยมอยู่ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นกบัเจดีย์ของชาวมอญที�เข้ามาอยู่ใหม่
ที�ต้องการสญัลกัษณ์หรือลกัษณะพื นถิ�นของตนเข้าไว้ในงานศิลปกรรม หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งว่าเจดีย์
องค์นี อาจเป็นเจดีย์ที�มีมาแต่เดิม ต่อมาส่วนยอดอาจชํารุดและได้รับการบูรณะใหม่เฉพาะส่วนยอด
ปรับเป็นเจดีย์แบบมอญ รวมทั งการสร้างเจดีย์บริวารก็เป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ�งของการสร้างเจดีย์
แบบมอญที�นา่จะสร้างขึ นภายหลงั  
  พระเจดีย์ทรงไทย  
   มีขนาดสงู 9.7 เมตร วดัรอบฐานได้ 14.26 เมตร ตั งอยู่หน้าวดัทางมมุด้านเหนือริม
ฝั�งแมนํ่ าเจ้าพระยา พระสเุมธาจารย์ (ศรี) แหง่วดัชนะสงคราม ครั งดํารงสมณศกัดิSเป็นพระครูราชปริตร 
รักษาการตําแหน่งเจ้าอาวาสวดับวรมงคล เป็นผู้ชกัชวนให้ผู้ มีจิตศรัทธามาบรูณปฏิสงัขรณ์วดั และได้
สร้างเจดีย์องค์นี ขึ น โดยได้นําพระเครื�องหลายชนิดสมยัต่าง ๆ รวมกบัพระบรมธาต ุและของมีค่าตา่ง  
ๆ มาบรรจุไว้ในเจดีย์ ต่อมาพระเจดีย์ถูกนํ าซดัจนปูนสึกกร่อน พระที�บรรจุอยู่ได้ไหลออกมา ทางวัด   
จึงได้เปิดกรุขดุเอาของมีคา่ในพระเจดีย์มาเก็บรักษาไว้ รวมทั งนําพระเครื�องบางชนิดให้ประชาชนเช่า
ไปสกัารบชูา และนําเงินที�รวบรวมได้ มาใช้ประโยชน์ในการบรูณปฏิสงัขรณ์วดั 
  นอกจากนี  ก็มีศาลาการเปรียญอยูเ่ยื องหน้าพระอโุบสถเล็กน้อย หอระฆงัหอใหญ่ตั งอยู่
หน้าพระอุโบสถด้านใต้ 1 หอ และหอระฆังเล็กตั งอยู่ในหมู่กุฏิสงฆ์ 1 หอ ศาลาสวดมนต์ใช้เป็นที�
ทําบญุเลี ยงพระ 
  นอกจากนี  คณะศิษยานุศิษย์ (2545: 1-2) ได้เขียนไว้เป็นสงัเขปว่าว่า วดับวรมงคล 
เป็นพระอารามหลวงชั นตรี ชนิดราชวรวิหาร เดิมเป็นวดัราษฎร์ ชื�อว่า วดัลิงขบ ตั งเมื�อปี พ.ศ. 2300 
(ก่อนกรุงศรีอยธุยาแตก 10 ปี) สร้างขึ นโดยชาวรามญั (มอญ) อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เมื�อถกูพม่า
ตีแตก เข้ามาพึ�งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยธุยา ก่อน พระเจ้ากรุงธนบรีุตั งเมือง
ธนบรีุ เป็นเมืองหลวง ของไทยในสมยัโน้น 
  วัดบวรมงคล ตั งอยู่ริมฝั� งแม่นํ าเจ้าพระยา ด้านฝั� งตะวันตกของแม่นํ าเจ้าพระยา         
อยู่ระหว่างสะพานพระราม 8 (โรงงานสุราบางยี�ขนัเดิม) กับสะพานกรุงธนบุรี ตรงข้ามปกคลองผดงุ
กรุงเกษมเทเวศน์ อยูใ่นท้องที� แขวงบางยี�ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
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  ระหวา่ง พ.ศ. 2352 เจ้าฟ้ากรมขนุเสนานรัุกษ์ ได้รับมหาอปุราชาภิเษกเป็น  กรมพระราชวงั
บวรสถานมงคลมหาเสนานุรักษ์ ตําแหน่งพระมหาอุปราช ในระยะนี พระราชพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า 
พระองค์ได้ทรงสร้าง วดัใหม่ขึ น 3 วดั และสถาปนาวดัราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง 2 วดั ซึ�งในจํานวน 2 วดั
นี  วดับวรมงคล รวมอยูด้่วยวดัหนึ�ง 
  ก่อนหน้านี  วดับวรมงคล มีชื�อเรียกกนัทั�ว  ๆ ไปว่า วดัลิงขบ เป็นวดัเก่าแก่ ภายหลงัชาว
รามญัอพยพเข้ามา พึ�งพระบรมโพธิสมภารมากขึ น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่เป็นแห่ง  ๆ ไป 
และมีจํานวนหนึ�งได้มา อาศยัอยูเ่ขต ตําบลวดัลิงขบนี  ดงันั นจึงมีพระภิกษุสามเณร ชาวรามญั (มอญ) 
เข้ามาอาศยัอยู่ใน วดัลิงขบนี มากขึ น ในจํานวนพระสงฆ์รามญัเหล่านั น มีพระเถระผู้ ใหญ่ ที�มีผู้ เคารพ
นบัถือมากรูปหนึ�ง มาเป็นประมขุสงฆ์อยูด้่วย ทา่นรูปนั นคือ พระไตรสรณธชั  
  ในขณะที� กรมพระราชวงับวรสถาน มงคลมหาเสนานรัุกษ์ ทรงพิจารณา หาวดัที�สมควร
แก่การบูรณะและสถาปนาอยู่นั น พระองค์ก็ได้ทรงตระหนกัในความสําคญัเกี�ยวกับ วดับวรมงคลว่า 
“วดันี เป็นวดัเก่าแก่ มีบริเวณกว้างขวางพอจะขยบัขยายออกไปได้สะดวก ขณะนี วดันี มีพระสงฆ์รามญั
อยู่มาก และมีพระผู้ ใหญ่เป็นประธานสงฆ์อยู่ด้วย สมควรจะบูรณะขึ นให้เป็นวัดส่วนกลางสําหรับ
พระสงฆ์รามญันิกาย เพื�อที�จะเป็นการสะดวก ในการติดต่อประสานงานด้านการปกครอง คณะสงฆ์
ตอ่ไปอีกประการหนึ�งด้วย” 
  ทั งชาวรามญัที�อพยพ เข้ามาพึ�งพระบรมโพธิสมภาร ซึ�งตั งรากฐานอยู่ถิ�นใกล้ วดัลิงขบ 
นี ก็มีมาก จงึเป็นการจําเป็น อยา่งยิ�งที�จะสนบัสนนุให้ชาวรามญัเหล่านี  มีที�บําเพ็ญกิจทางศาสนา ตาม
ประเพณีนิยมของตน ทั งเป็นการบํารุง ขวญัของชาวรามญัอีกประการหนึ�งด้วย ดงันั นพระองค์จึงตกลง
พระทยับรูณะ วดัลิงขบ แล้วสถาปนาเป็น พระอารามหลวงประทานนามวา่ “วดับวรมงคล” 
 
 เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหารที�ใช้เพื�อการวิจยัครั งนี  เป็นเว็บไซต์ที�ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะสงฆ์วดับวรมงคล ให้พฒันาขึ นเพื�อเผยแพร่ความรู้ ทั งทางด้านประวตัิความเป็นมาของวัด
และความเป็นมาที�เป็นต้นกําเนิดของคณะธรรมยุติกนิกาย, บุคลากรของวัด, การศึกษาของวัด, สื�อ
มลัตมีิเดียธรรมะ กิจกรรม ซึ�งได้จดทะเบียนโดเมนเนม และได้อพัโหลดขึ นไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (Server) บน
ตําแหน่งเก็บเว็บเพจ ที� http://www.watbm.com/ เพื�อให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ที�กําหนด และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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เอกสารที�เกี�ยวข้องกับความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
  ความพงึพอใจ (satisfaction) ได้มีนกัวิชาการหลายทา่นให้นิยามแนวคดิไว้ดงันี  
  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525: 585) ได้ให้ความหมายไว้ดงันี  
  “พงึ” เป็นคําชว่ยกิริยาอื�น หมายความวา่ ควร เชน่ พงึใจ หมายความวา่ พอใจ ชอบใจ 
  “พอใจ” เป็นคํากิริยา แปลวา่ สมใจ,ชอบใจ เป็นคําวิเศษณ์ แปลวา่เหมาะ 
  ดงันั น เมื�อนําคํามาผสมกนั “พงึพอใจ” จะหมายความถึง ชอบใจ ถกูใจตามที�ต้องการ 
  ทวีพงษ์ หินคํา (เอก บํารุงศรี. 2549: 49; อ้างอิงจาก ทวีพงษ์ หินคํา.  2541. หน้า 10) 
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความชอบของบุคคลที�มีต่อสิ�งหนึ�ง สิ�งใดซึ�งสามารถลด
ความตรึงเครียด และตอบสนองตามความต้องการของบคุคลได้ ทําให้เกิดความพงึพอใจตอ่สิ�งนั น 
  กาญจนา อรุณสขุรุจี (เอก บํารุงศรี. 2549: 49; อ้างอิงจาก กาญจนา อรุณสขุรุจี. 2546. 
หน้า 1) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที�เป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที�เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกต ได้
โดยการแสดงออกที�ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ�งเร้าต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทําให้
บคุคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั นการสร้างสิ�งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั นให้เกิดความพึงพอใจใน
งานนั น  
  Phillip B. Applewhite (เอก บํารุงศรี. 2549: 49; citing Phillip B. Applewhite. 1965. 
p. 32) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่ เป็นความสขุ ความสบายที�ได้รับจากสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เป็นความสขุความสบายที�เกิดจากการเข้าร่วม ได้รู้ได้เห็นในกิจกรรมนั น ๆ 
  Donabedian (เอก บํารุงศรี. 2549: 50; citing Donabedian.1980. p 34) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจ ผู้บริการประสบความสําเร็จในการทําให้สมดลุระหว่างสิ�งที�ผู้ รับบริการให้ค่ากับความ
คาดหวงัขอผู้ รับริการ และประสบการณ์นั นเป็นไปตามความคาดหวงั 
  Kate; et al (ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์. 2550: 21; citing Kate; et al. 1983) ทําการศกึษา
และอธิบายเรื�องการใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจจากสื�อ ดงันี  
 
 
 
 

 
 

สภาวะทางจิตใจ

และสงัคม 

ความต้องการจําเป็น

ของบคุคล 

ความคาดหวงั

จากสื�อ 

การเปิดรับ

สื�อมวลชน สื�อหรือ

แหลง่ขา่วรูปแบบ 
การได้รับความพงึพอใจ

ตามที�ต้องการ 
ผู้ อื�นที�ไมไ่ด้มุง่หวงั 

ภาพประกอบ 2 แสดงการใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจจากสื�อ 
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 การวัดความพงึพอใจ 
  ภณิดา ชยัปัญญา (2541:11) ได้กลา่วไว้วา่ การวดัความพงึพอใจนั น สามารถทําได้ 
หลายวิธี ดงัตอ่ไปนี  
  1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพื�อต้องการทราบความคิดเห็นซึ�ง
สามารถกระทําได้ในลกัษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดงักล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านตา่ง ๆ 
  2. การสมัภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพงึพอใจทางตรง ซึ�งต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการที�
ดีจะได้ข้อมลูที�เป็นจริง 
  3. การสงัเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสงัเกตพฤติกรรมของบคุคลเป้าหมาย 
ไมว่า่จะแสดงออกจากการพดูจา กริยา ท่าทาง วิธีนี ต้องอาศยัการกระทําอย่างจริงจงั และสงัเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของบุคคลนั นจะเกิดขึ นได้ก็เพราะมีความชอบหรือได้รับความ
สะดวกสบายที�ได้จากสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ ฉะนั นแล้ว ถ้าหากมีการออกแบบเว็บไซต์ที�ดีแล้วก็มี
สว่นสําคญัในการสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ใช้บริการได้ 
 
งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
  สุรศกัดิS นามมยั (2548)  ได้ศึกษาเรื�อง การศึกษารูปแบบของหน้าโฮมเพจที�มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การวิจัยครั งนี  มี
วตัถปุระสงค์ คือ (1) เพื�อศกึษารูปแบบของโฮมเพจที�มีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ในมหาวิทยาลยัมหิดล (2) เพื�อศึกษาอันดบัความพอใจของผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที�ต่อรูปแบบหน้า
โฮมเพจ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั งนี  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
และบคุลากรในสงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล จํานวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่  
  1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบหน้าโฮมเพจแบบผสมมากที�สุด 
รองลงมาคือรูปแบบหน้าโฮมเพจแบบรูปภาพ และรูปแบบของหน้าโฮมเพจแบบเนื อหา ตามลําดบั 
  2. กลุ่มตวัอย่างทกุช่วงอายุ มีความพึงพอใจในรูปแบบหน้าโฮมเพจแบบผสมมากที�สุด 
รองลงมาคือรูปแบบหน้าโฮมเพจแบบรูปภาพ และรูปแบบหน้าโฮมเพจแบบเนื อหาตามลําดบั 
  เอก บํารุงศรี (2549)  ศกึษาการพฒันารูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลยั กรณีศกึษาเว็บไซต์
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการวิจยัและพฒันา เว็บไซต์ภาควิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม  เพื�อให้นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจ    
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โดยทําการศึกษาลักษณะเว็บไซต์ที�นักศึกษาต้องการ ด้วยการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
คา่เฉลี�ยของผู้ตอบแบบสอบถาม นําผลวิเคราะห์ลกัษณะเว็บไซต์ที�นกัศกึษาต้องการ มาใช้ออกแบบและ
รูปแบบเว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม พฒันาเว็บไซต์ตามการออกแบบ
และหลกัการพฒันาเว็บไซต์ ทําการประเมินคณุภาพเชิงเทคนิคโดยผู้ เชี�ยวชาญ 3 คน ด้วยแบบประเมิน
คณุภาพเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาคา่ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และคา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ผู้ เชี�ยวชาญประเมินให้เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยามผ่าน        
การประเมิน ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจระดบัดี และด้านเนื อหาและข้อมลูสารสนเทศระดบัดี จากนั น
นําไปทําการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม ด้านข้อมลูเนื อหาบนเว็บไซต์ในระดบัคอ่ยข้างดี ด้านออกแบบหน้าเว็บเพจในระดบั
คอ่นข้างดี และด้านการใช้งานเว็บไซต์ในระดบัคอ่ยข้างดี  
  เจิมพงศ์ ใจหล้า (2551) ทําการศกึษาเรื�อง การพฒันาและการประเมินผลเว็บไซต์คณะ
สารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื�อศึกษา
องค์ประกอบเว็บไซต์ที�เกี�ยวข้องทั งในและต่างประเทศ (2) เพื�อพัฒนาองค์ประกอบและออกแบบ
เว็บไซต์คณะสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (3) เพื�อประเมินผล
เว็บไซต์คณะสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ ผลประเมินเว็บไซต์ใน
ภาพรวมพบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อองค์ประกอบของเว็บไซต์ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ เจตคติระดบัดี 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านการออกแบบเว็บไซต์ ภาพรวมของเว็บไซต์ การกําหนดการเชื�อมโยง           
ของเว็บไซต์ และส่วนหน้าของเว็บไซต์ ส่วนเจตคติ ระดบัปานกลาง คือ องค์ประกอบด้านเนื อหา เมื�อ
พิจารณา องค์ประกอบย่อยทั งหมด พบว่า องค์ประกอบที�มีคะแนนเฉลี�ยสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ ความ
เรียบง่าย เว็บมีความพอดีกบัหน้าจอ ความสมํ�าเสมอของเว็บไซต์ การเชื�อมโยงที�ถกูต้อง และมีจดุเชื�อม
โยงเข้าสู่หน้าหลกั ส่วนองค์ประกอบมีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุด 5 อนัดบัสุดท้าย คือ ความทนัสมยัและทนั
เหตุการณ์ของเนื อหาการเรียงลําดบัความสําคญัของเนื อหา ความเป็นกลางของเนื อหา ความเป็น
ระเบียบของเนื อหา และงานบริการชมุชน 

  ส่วนข้อเสนอแนะของนกัศึกษาในการปรับปรุงเว็บไซต์ ได้แก่ การพฒันาองค์ประกอบ
ด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม รูปแบบการจัดหน้า การกําหนดการเชื�อมโยง และส่วนหน้าของ
เว็บไซต์ให้ดียิ�งขึ น รวมทั งการปรับปรุงองค์ประกอบด้านเนื อหา ให้มีการนําเสนอข่าวสารให้บ่อยขึ น 
และจดัลําดบัความสําคญัตลอดจนความเป็นระเบียบของเนื อหาที�นําเสนอให้ดีขึ น  
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  ณรงชยั บญุศรี (2550) ศกึษาเรื�องการพฒันาเว็บไซต์สถาบนัอินทรีย์จนัทรสถิตเพื�อการ
ค้นคว้าและพฒันาพืช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า เว็บไซต์สถาบนัอินทรีย์จนัทรสถิต
เพื�อการค้นคว้าและพัฒนาพืช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เชี�ยวชาญ
ด้านเนื อหาและและผู้ เชี�ยวชาญด้านเทคนิคการออกแบบอยู่ในระดบัดี ผลการประเมินจากกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่าบุคลากร สถาบนัอินทรีย์จันทรสถิตเพื�อการค้นคว้าและพัฒนาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
มีความพึงพอใจในด้านเนื อหาและด้านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ระดบัดี ทั งนี เนื�องจากกลุ่มตวัอย่าง 
เห็นว่าเนื อหาที�นําเสนอในเว็บไซต์ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์ มีความชัดเจนสมบูรณ์ ถูกต้อง 
นา่เชื�อถือ และตรงกบัวตัถปุระสงค์ของสถาบนัการจดัรูปแบบเว็บเพจง่ายตอ่การอ่านและการใช้งานเว็บ
บอร์ดในเว็บไซต์มีความเหมาะสม ความถูกต้องในการเชื�อมโยงหน้าเว็บเพจ จํานวนภาพที�เพียงพอต่อ
การสื�อความหมาย  รวมทั งรูปแบบตวัอกัษรง่ายและสวยงาม 
  กิตติพงศ์ จํารูญ (2551) ศึกษาเรื�องการพฒันาเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การวิจยัครั งนี มีวตัถปุระสงค์เพื�อสร้างและ
พฒันาเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา ระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตามหลกัการและวิธีการออกแบบและพฒันาเว็บเพจ นอกจากนี ยงัศกึษาความคิดเห็นที�มีตอ่เว็บไซต์ที�
ผู้ วิจัยสร้างขึ น กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นบุคคลกรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาระดบัปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจํานวน 20 คน และบุคคลที�
ผู้ วิจยัขอความร่วมมือ ในการชมเว็บไซต์ของผู้ วิจยัจํานวน 10 คน รวามเป็น 30 คน ผลการวิจยัพบว่า
บุคคลกรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีความคดิเห็นโดยรวมตอ่เว็บไซต์ในระดบัดี เชน่เดียวกบับคุคลทั�วไป ที�ผู้ วิจยัได้
ขอความร่วมมือ จากกการวิจยัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความคิดเห็นด้านข้อมูลที�นําเสนอบน
เว็บไซต์ในระดับดี ด้านการออกแบบเว็บเพจในระดับดี ด้านการนําทาง ด้านกราฟิกและ
ภาพเคลื�อนไหว ในระดบัดี ด้านตวัอกัษรและจดัรูปแบบข้อความในระดบัดีและด้านการใช้สีเว็บเพจใน
ระดบัดี  
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  Bjorn Harrysson (สรุศกัดิS นามมยั. 2548: 54; citing Bjorn Harrysson. 2005) Web 
design for cognitive accessibility  
   ได้ศึกษาว่า ข้อมูลข่าวสารและการสื�อสารบนอินเทอร์เน็ตมีเพิ�มมากขึ น รูปแบบ
ของการบริการและการค้าซึ�งเราคุ้นเคยกันในทกุวนันี  จะลดลงและถูกแทนที�ด้วยวิธีทางอิเล็กโทรนิกส์
ในรูปแบบใหม ่ดงันั นเทคโนโลยีใหม ่ๆ จงึจะต้องได้รับการออกแบบที�ดีเพื�อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคําจํานวนมากที�สดุเท่าที�จะมากได้ การวิจยันี  จะแสดงขั นตอนของผู้ ใช้ที�ไม่สามารถเข้าใช้
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งานและข้อจํากดัตา่ง ๆ จากโครงการการเงินของ VINNOVA และมลูนิธิความรู้ของประเทศสวีเดน โดย
มีวัตถุประสงค์ที�จะได้มาซึ�งความรู้และความเข้าใจว่า ผู้ ที�มีข้อจํากัดในการรับรู้จะเข้าถึงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้อยา่งไร เพื�อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการพฒันาวิธีที�จะเพิ�มขีดความสามารถในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนเหลา่นี  
   จากการศึกษานี  ได้มีการอธิบายเกณฑ์ของความสามารถในการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจาก 3 แง่มมุ ดงันี  
   1. การเข้าถึง ผา่นทางการกระจายการรับรู้ในการออกแบบเว็บเพจ 
   2. ความสามารถการใช้งานไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเลอร์ 
   3. เทคโนโลยีที�มีในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เชน่  ACCEL 
  A. Oliver; et al (สรุศกัดิS นามมยั. 2548: 55; citing A. Oliver; et al. 2005) Interactive 
design of websites with a genetic algorithm  
   การศกึษานี  เป็นการศกึษาถึงปัญหาที�เกิดจากการใช้รูปแบบและการออกแบบโดย
อตัโนมตัิของเว็บเพจ และเว็บไซต์ต่าง ๆ สิ�งหนึ�งที�ศึกษาได้ยากก็คือการศึกษาความชอบของผู้ ใช้ ซึ�ง
เป็นปัจจยัสําคญัในการออกแบบเว็บไซต์ เราจึงเสนอการจดัรูปแบบ และการจดัวาง เพื�อให้ผู้ ใช้ได้ทํา
การเลือกรูปแบบกราฟิกที�ชอบ โดยมีการใช้รูปภาพมาประกอบในการนําเสนอ 

 จากการศึกษางานวิจัย สรุปได้ว่าการพัฒนาเว็บไซต์ถ้าหากได้รับการออกแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ความเรียบง่าย, ความสมํ�าเสมอ, ความเป็นเอกลกัษณ์, เนื อหามีประโยชน์, ระบบนํา
ทางที�ใช้งานง่าย, มีลกัษณะที�น่าสนใจ, การใช้งานไม่จํากัด, คุณภาพในการออกแบบ, ระบบการใช้
อย่างถูกต้องและผู้พัฒนาได้คํานึงถึง คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงาน (Web Usability) และมี
กระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะเป็นปัจจยัที�ช่วยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ที�ดีมีคณุภาพ
และเป็นที�พงึพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ มากขึ น 
 

 



บทที� 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัครั 
งนี 
 เป็นการพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ซึ�งมีขั 
นตอนการดําเนินการ
ดงันี 
 
  1. การกําหนดประชากรและการกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
  3. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมลู 
  4. สถิตทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร   
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั 
งนี 
  เป็นผู้ ที�เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวรวิหาร 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั 
งนี 
 เป็นผู้ ที�เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน จากผู้ ทําการตอบแบบสอบถามที�ครบถ้วนทั 
งหมด 
 
 เนื !อหาที�ใช้ในการวิจัย 
  เนื 
อหาที�ใช้ในการวิจยัครั 
งนี 
 เป็นเนื 
อหาเกี�ยวกบัวดับวรมงคลราชวรวิหาร ได้แก่ ประวตัิ
ความเป็นมาของวดั, การปกครองของวดั, บคุลากรของวดั, การศกึษาของวดั, สื�อมลัติมีเดียธรรมะ กิจกรรม
และขา่วสารข้อมลูที�เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ในการพฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเรื�อง การพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร มี
เครื�องมือดงันี 
 
  1. เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร (URL http://www.watbm.com) 
  2. แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์สําหรับผู้ เชี�ยวชาญ  
   2.1 แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์สําหรับผู้ เชี�ยวชาญ ทางด้านเนื 
อหา 
   2.2 แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์ของผู้ เชี�ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
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  3. แบบสอบถามความพงึพอใจแบบออนไลน์ อยูภ่ายในเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
 
 การพัฒนาเว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร มีขั !นตอนดังนี ! 
  การพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฏีและหลกัการ
ในการพฒันาเว็บไซต์จากหนงัสือ ตําราและ ผลงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
CMS (Content Management System) Drupal เพื�อสร้างเว็บ และโปรแกรมตกแตง่ภาพ เช่น Adobe 
Photoshop และโปรแกรมที�ใช้ในการสร้างงานด้านกราฟิกและมลัติมีเดียอื�น ๆ โดยได้นําการออกแบบ
และกระบวนการพฒันาเว็บไซต์ 5 ขั 
น (กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพนัธุ์. 2550: 2-11) มาใช้ ดงันี 
 
      
  1. การสร้างกลยทุธ์ในการออกแบบ (Strategy Plane) โดยการวิเคราะห์ปัจจยัหลกั 3 
ประการ คือ ผู้ ที�เข้ามาใช้เว็บไซต์ องค์กร ได้แก่ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร และคู่แข่งเว็บไซต์ ได้แก่
เว็บไซต์ที�เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาและเว็บไซต์วัดอื�นๆ จนได้เป้าหมายหรือแนวทางในการ
พฒันาเว็บไซต์  
  2. การกําหนดขอบเขตของข้อมลู (Scope Plane) โดยการสรุปขอบเขตของข้อมลูที�ควร
มีบนหน้าเว็บ ให้ชดัเจนขึ 
น ขั 
นตอนนี 
เป็นการสรุปแนวทางพฒันาเว็บ โดยพิจารณาขอบเขตข้อมูลให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายที�ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจยั 3 ประการในขั 
นตอนแรก  
  3. การจดัทําโครงสร้างข้อมูล (Structure Plane) โดยออกแบบการนําเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์แบบลําดบัขั 
น (Hierarchical Structure) และสร้างแบบฟอร์มติดตอ่สอบถามระหว่างผู้ดแูล   
กบัผู้ เข้ามาใช้เว็บไซต์ 

 4. การออกแบบโครงร่างเว็บเพจ (Skeleton Plane) ทําการจดัแบง่พื 
นที�บนหน้าเว็บ เพื�อใช้
วางองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ และเริ�มต้นออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสกับผู้ ใช้ โดยสร้างระบบนําทาง 
(Navigation System) ในลกัษณะที�เป็นเมนหูลกั, เมนยูอ่ย (Drop-Down Menu) และสว่นค้นหา (Search) 
  5. การออกแบบรูปลกัษณ์ของเว็บเพจ (Surface Plane) เป็นการออกแบบในขั 
นตอน
สดุท้าย ซึ�งเรียกได้อีกย่างหนึ�งว่า “Visual Design” จึงเป็นการเพิ�มความสวยงามและความน่าสนใจ
ให้กบัหน้าเว็บ ตกแตง่หน้าเว็บให้มีรูปลกัษณ์ที�พร้อมที�จะนําเสนอตอ่ผู้ ใช้งาน ซึ�งรูปลกัษณ์ของหน้าเว็บ
ที�สวยงาม พิจารณาจากปัจจยัด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การเลือกใช้โทนสี รูปแบบตวัอกัษร พื 
นหลงั และอื�น ๆ 
โดยผู้ วิจยัได้ใช้โปรแกรม CMS Drupal ในการพฒันา จงึสะดวกแก่การปรับแตง่และแก้ไข  
 จากนั 
นนําเว็บไซต์ที�ได้พฒันาส่งให้อาจารย์ที�ปรึกษาได้ตรวจสอบลกัษณะของเว็บไซต์ เพื�อ
หาข้อบกพร่อง และได้นํามาแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป แล้วนําเว็บที�ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้ผู้ เชี�ยวชาญ  
ด้านเนื 
อหา  5 ท่าน และผู้ เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยี 5 ท่าน ทําการประเมินคณุภาพเว็บไซต์ เมื�อผ่าน
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การประเมินเรียบร้อยแล้วจึงนําเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหารประชาสมัพันธ์ให้กับกลุ่มตวัอย่าง
ประเมินความพงึพอใจตอ่ไป 

 
 การสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ 
  การสร้างแบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร มีขั 
นตอนดงัตอ่ไปนี 
 
  1. ศกึษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์จากหนงัสือ ตํารา และ 
เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง  
  2. ศกึษาวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื�อนํามาใช้เป็นขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมลู
สําหรับออกแบบวิธีการถามและวิธีการตอบคําถาม 
  3. สร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ฉบับร่างสําหรับผู้ เชี�ยวชาญด้านเนื 
อหาและ
ผู้ เชี�ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการศกึษาซึ�งแบง่เป็น 3 ตอน คือ 
    ตอนที� 1 ข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที� 2 รายการข้อคําถามสําหรับประเมิน 
    ตอนที� 3 ความคดิเห็นอื�น ๆ และข้อเสนอแนะ 
  4. แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์ของผู้ เชี�ยวชาญ   แบง่เป็นสองชดุได้ดงันี 
 
   4.1 แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์ของผู้ เชี�ยวชาญ ทางด้านเนื 
อหา  
   4.2 แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์ของผู้ เชี�ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
ซึ�งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) โดยกําหนดคา่ระดบั
ความคดิเห็นดงันี 
 
    ระดบั 5   หมายถึง     มีคณุภาพ ดีมาก 

 ระดบั 4   หมายถึง     มีคณุภาพ ดี 
 ระดบั 3   หมายถึง     มีคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดบั 2   หมายถึง     มีคณุภาพพอใช้ 
 ระดบั 1   หมายถึง     ควรปรับปรุง 

   ผู้ วิจยักําหนดการแปลความหมาย คา่เฉลี�ยโดยใช้เกณฑ์ดงันี 
 
 คะแนนเฉลี�ย    4.51-5.00   หมายถึง     มีคณุภาพ ดีมาก 
 คะแนนเฉลี�ย    3.51-4.50   หมายถึง     มีคณุภาพ ดี 
 คะแนนเฉลี�ย    2.51-3.50   หมายถึง    มีคณุภาพ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี�ย    1.51-2.50   หมายถึง     มีคณุภาพพอใช้ 
 คะแนนเฉลี�ย    1.00-1.50   หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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 ผู้ วิจยักําหนดคณุภาพของเว็บไซต์ มีคณุภาพระดบัดีขึ 
นไป จงึถือวา่เว็บไซต์มีคณุภาพ 
  5. นําแบบประเมิน เสนอตอ่อาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อตรวจสอบความถกูต้อง และนําแบบ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
  6. นําแบบประเมินที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เชี�ยวชาญด้านจิตวิทยา จํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถกูต้องและ เพื�อหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของข้อคําถาม  ผู้ วิจยัได้เลือกเฉพาะข้อที�มีดชันีความสอดคล้องระหวา่ง 0.5 ถึง 1.00 ไว้ 
  7. นําแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําไปให้ผู้ เชี�ยวชาญทําการประเมินเว็บไซต์ตอ่ไป 
 
 การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง 

  การสร้างแบบสอบความพงึพอใจเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร มีดงันี 
 
   1. ศกึษาและรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ จากเอกสาร ตําราและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

   2. ศึกษาวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื�อนํามาใช้เป็นขอบเขตของการเก็บรวบรวม
ข้อมลูสําหรับออกแบบวิธีการถามและวิธีการตอบคําถาม 

    3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ที�เกี�ยวข้องกับรูปแบบของเว็บไซต์ในด้าน
ตา่ง ๆ โดยศกึษาจากเอกสารตําราและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง ซึ�งแบง่เป็น  3 ตอน คือ  

    ตอนที� 1 ข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที� 2  รายการข้อคําถามสําหรับสอบถามความพงึพอใจ 
    ตอนที� 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
   แบบสอบถามความพงึพอใจเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร กําหนดคะแนนและ

ระดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดค่า
คะแนนเป็น 5 ระดบั ซึ�งกําหนดคา่ระดบัคดิเห็นดงันี 
 

ระดบั 5     หมายถึง     ความพงึพอใจมากที�สดุ 
ระดบั 4     หมายถึง   ความพงึพอใจมาก 
ระดบั 3     หมายถึง   ความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบั 2     หมายถึง   ความพงึพอใจน้อย 
ระดบั 1     หมายถึง     ความพงึพอใจน้อยที�สดุ   

   ผู้ วิจยักําหนดการแปลความหมาย คา่เฉลี�ยโดยใช้เกณฑ์ดงันี 
 
คะแนนเฉลี�ย    4.51-5.00   หมายถึง   ความพงึพอใจมากที�สดุ 
คะแนนเฉลี�ย    3.51-4.50   หมายถึง   ความพงึพอใจมาก 
คะแนนเฉลี�ย    2.51-3.50    หมายถึง   ความพงึพอใจปานกลาง 
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คะแนนเฉลี�ย    1.51-2.50   หมายถึง   ความพงึพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี�ย    1.00-1.50   หมายถึง   ความพงึพอใจน้อยที�สดุ 

 4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที�สร้างเสร็จแล้ว เสนอตอ่อาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อตรวจสอบ
ความถกูต้อง และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
 5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ เชี�ยวชาญด้านจิตวิทยา จํานวน 
3 ท่าน ทําการตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ของข้อคําถาม ผู้ วิจยัได้เลือกเฉพาะข้อที�มีดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.5 
ถึง 1.00 ไว้ 

6 . นําแบบสอบถามความพึงพอใจที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว สร้างเป็นลักษณะของเว็บเพจ       
ไว้ในเว็บไซต์ เพื�อใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง และเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 
วิธีการเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
  การวิจยัครั 
งนี 
 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี 
 
  1. ผู้วิจยัทําการประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ที�อยู่ URL ผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย (Social media) คือ เฟสบุ๊ก (Facebook) ให้กบับคุคลทั�วไปเข้าทดลองใช้เว็บไซต์วดั
บวรมงคลราชวรวิหาร 
  2. เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ เข้าใช้เว็บไซต์ ที�ทําการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่
ภายในเว็บไซต์แบบครบถ้วน 
  3. ผู้ วิจยันําข้อมลูที�ได้มาวิเคราะห์ผล โดยวิธีการทางสถิต ิ
 
สถติทิี�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. คา่เฉลี�ยเลขคณิต ( x ) (ล้วน  สายยศ และองัคนา สายยศ. 2540:  53)  
  2. คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) (ล้วน  สายยศ และองัคนา สายยศ. 2540:  59) 

  3. ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)                 
      (ธีระศกัดิw  อุ่นอารมณ์เลิศ. 2549:  65) 



บทที�  4 
ผลการวจิัย 

 
 การพัฒนาเว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ผู้ วิจัยได้นําเนื  อหาที$เกี$ยวข้องกับวัดบวรมงคล  
ราชวรวิหาร ได้แก่ ประวตัิความเป็นมาของวดั, การปกครองของวดั, บคุลากรของวดั, การศกึษาของวดั,    
สื$อมัลติมีเดียธรรมะ, กิจกรรมและข่าวสารข้อมูลที$เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และนานาสาระต่าง ๆ        
มาพฒันา   จนได้เว็บไซต์ที$มีคณุภาพ ทั  งทางด้านเนื  อหาและการออกแบบตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
จากผู้ เชี$ยวชาญแล้ว และวัดบวรมงคลราชวรวิหารยังสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ เป็นที$
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ขา่วสารข้อมลูและธรรมะ ให้กบัวดัและวงการคณะสงฆ์ที$ไมมี่ขีดจํากดั 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการหาคณุภาพและความพงึพอใจของเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
โดยการประเมินคณุภาพจากผู้ เชี$ยวชาญด้านเนื  อหา จํานวน 5 ท่าน และผู้ เชี$ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 5 ท่าน ทําการประเมินคณุภาพเว็บไซต์ด้วยแบบสอบถามประเมินคณุภาพที$สร้าง
ขึ  น แล้วนําผลการวิเคราะห์มาสรุปผลเพื$อปรับปรุงแก้ไข จากนั  นนําเว็บไซต์ที$ได้ปรับปรุงแก้ไข          
ตามคําแนะนําแล้ว ไปดําเนินการทดลองเพื$อสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน   40  คน   
ซึ$งเป็นบุคคลทั$วไปที$เข้ามาใช้เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร  แล้วนําผลการทดลองมาสรุปผล      
และวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี   
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ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ 
1. ผลการประเมินคณุภาพเว็บไซต์จากผู้ เชี$ยวชาญด้านเนื  อหา จํานวน 5 ทา่น มีดงันี   
 
ตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ เชี$ยวชาญด้านเนื  อหา  

รายการประเมิน ( x ) (SD) 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านการจัดรูปแบบ 4.60 0.24 ดีมาก 

   1.1 ชื$อหวัข้อเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื  อหา 4.80 0.45 ดีมาก 

   1.2 หวัข้อที$นําเสนอในเว็บไซต์ครอบคลมุและครบถ้วน 4.40 0.55 ดี 
   1.3 การจดัหมวดหมูเ่นื  อหามีความเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 
   1.4 ปริมาณเนื  อหามีเพียงพอกบัความต้องการ 4.20 0.45 ดี 
   1.5 มีการเชื$อมโยง (LINK) ไปสูเ่นื  อหาในเว็บไซต์อื$นเพื$อให้ผู้ เข้าชมมีโอกาส 

ค้นคว้าเพิ$มเตมิ 
4.80 0.45 ดีมาก 

2. ด้านคุณภาพของเนื 1อหา 4.60 0.20 ดีมาก 
   2.1 มีความชดัเจน ถกูต้อง และนา่เชื$อถือ และข้อมลูมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ 5.00 0.00 ดีมาก 
   2.2 การจดัลําดบัเนื  อหาเป็นขั  นตอนและตอ่เนื$อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.40 0.55 ดี 
   2.3 เนื  อหาและข้อมลูในเว็บเป็นประโยชน์และนา่สนใจ 4.20 0.45 ดี 
   2.4 เนื  อหากบัภาพมีความสอดคล้องกนั 5.00 0.00 ดีมาก 
   2.5 มีแหลง่อ้างอิงข้อมลู 4.40 0.55 ดี 

ค่าเฉลี�ยโดยรวม 4.60 0.12 ดีมาก 

  
 จากตาราง 1 ผู้ เชี$ยวชาญด้านเนื  อหา ประเมินเนื  อหาในเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร   
มีคณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( x  = 4.60) และเมื$อพิจารณาตามรายด้านตา่ง ๆ พบวา่ 
 คณุภาพด้านการจดัรูปแบบ อยู่ในระดบั ดีมาก และเมื$อพิจารณารายข้อ พบว่า ชื$อหัวข้อ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื  อหา, มีความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่เนื  อหา, มีการเชื$อมโยง 
(LINK) ไปสู่เนื  อหาในเว็บไซต์อื$นเพื$อให้ผู้ เข้าชมมีโอกาส ค้นคว้าเพิ$มเติม มีคณุภาพระดบัดีมาก ส่วน
หวัข้อที$นําเสนอในเว็บไซต์ครอบคลุมและครบถ้วน และปริมาณเนื  อหามีเพียงพอกับความต้องการ      
มีคณุภาพระดบัดี 
 คุณภาพด้านคุณภาพของเนื  อหา อยู่ในระดับดีมาก และเมื$อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความ
ชดัเจน ถูกต้อง และน่าเชื$อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ และเนื  อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน  
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มีคณุภาพระดบัดีมาก ส่วนการจดัลําดบัเนื  อหาเป็นขั  นตอนและต่อเนื$อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย, เนื  อหาและ
ข้อมลูในเว็บเป็นประโยชน์และนา่สนใจและมีแหลง่อ้างอิงข้อมลู มีคณุภาพระดบั ดี 
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2. ผลการประเมินคณุภาพเว็บไซต์จากผู้ เชี$ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา จํานวน 5 ท่าน มีดงันี   
 
ตาราง 2 ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ เชี$ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา 

รายการประเมิน ( x ) (SD) 
ระดับ

คุณภาพ 

1. ด้านเนื 1อหาและข้อมูล 4.40 0.40 ดี 

   1.1  สีพื  นหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน 4.60 0.55 ดีมาก 
   1.2 เนื  อหากบัภาพมีความสอดคล้องกนั 4.20 0.45 ดี 
   1.3 ความเหมาะสมของตวัอกัษรที$ใช้ ขนาด สี ชดัเจน อ่านง่าย 4.40 0.55 ดี 
   1.4 ชนิดตวัอกัษรและแบบอกัษรที$ใช้มีความกลมกลืนเป็นระบบในทกุหน้า

ของเว็บไซต์ 
4.40 0.55 ดี 

   1.5 เนื  อหาและข้อมลูจดัพิมพ์ได้ถกูต้องตามหลกัภาษา และไวยากรณ์ 4.40 0.55 ดี 
2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 4.35 0.50 ดี 

   2.1 เว็บไซต์มีความสวยงามและทนัสมยั 4.40 0.89 ดี 
   2.2 สีสนัในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.40 0.55 ดี 
   2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนําเสนอบนจอภาพ 4.40 0.55 ดี 
   2.4 เว็บไซต์มีการแสดงวนัที$ในการปรับปรุงข้อมลู 4.20 0.84 ดี 

   2.5 เว็บไซต์มีสถิติการเข้าชมเว็บไซต์แสดงเอาไว้ 4.60 0.55 ดีมาก 
   2.6 การออกแบบส่วนนําทาง (Navigator) ในรูปแบบเมน ู สามารถใช้งานได้ 4.60 0.55 ดีมาก 
   2.7 มีการออกแบบที$ชดัเจนและสมํ$าเสมอของเว็บเพจ ไมก่่อให้เกิดความสบั

สนัของปุ่ มตา่งๆ 
4.40 0.55 ดี 

   2.8 การใสอ่งค์ประกอบในเว็บเพจทั  งข้อความรูปภาพและองค์ประกอบอื$น ๆ 
มีความเหมาะสม 

3.80 0.84 ดี 

   2.9 เว็บไซต์มีการแสดงแผนภมูิเว็บไซต์ หรือ Site Map 4.20 0.84 ดี 
   2.10 ภาพประกอบและภาพเคลื$อนไหวมีความชดัเจนและสอดคล้องกบั

เนื  อหา 
4.40 0.55 ดี 

   2.11 ภาพเคลื$อนไหวเหมาะสมและไมร่บกวนเนื  อหา 4.40 0.55 ดี 
3. ด้านการใช้งาน 4.40 0.51 ดี 

   3.1 ความรวดเร็วในการเข้าสูเ่ว็บไซต์ 4.20 0.84 ดี 
   3.2 มีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูที$สําคญัโดยใช้วิธีการกรอก ชื$อผู้ใช้

และรหสัผา่น 
4.60 0.55 ดีมาก 

   3.3 ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไมซ่บัซ้อน 4.60 0.55 ดีมาก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน ( x ) (SD) 
ระดับ

คุณภาพ 

   3.4 การแสดงผลของเนื  อหาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 4.20 0.45 ดี 
   3.5 มีชอ่งทางการติดตอ่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 4.40 0.55 ดี 

ค่าเฉลี�ยโดยรวม 4.37 0.46 ด ี
 
 จากตาราง 2 ผู้ เชี$ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ได้ประเมินให้กบัเว็บไซต์วดับวรมงคล
ราชวรวิหาร มีคณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.37) และเมื$อพิจารณาตามรายด้านพบวา่ 
 คณุภาพด้านเนื  อหาและข้อมลู อยู่ในระดบัดี ( x  = 4.40) และเมื$อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
สีพื  นหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน อยู่ในระดบั ดีมาก ส่วนเนื  อหากบัภาพ     มีความ
สอดคล้องกนั, ความเหมาะสมของตวัอกัษรที$ใช้ ขนาด สี ชดัเจน อ่านง่าย, ชนิดตวัอกัษรและแบบอกัษร
ที$ใช้มีความกลมกลืนเป็นระบบในทกุหน้าของเว็บไซต์ และเนื  อหาและข้อมลูจดัพิมพ์ได้ถกูต้องตามหลกั
ภาษา และไวยากรณ์อยูใ่นระดบัดี 
 คณุภาพด้านการออกแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดบัดี( x  = 4.35) เมื$อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เว็บไซต์มีสถิติการเข้าชมเว็บไซต์แสดงเอาไว้, การออกแบบส่วนนําทาง (Navigator) ในรูปแบบเมน ู
สามารถใช้งานได้ อยู่ในระดับดีมาก ส่วน เว็บไซต์มีความสวยงาม สีสันในการออกแบบ, ความ
เหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนําเสนอบนจอภาพ, การออกแบบที$ชดัเจนและสมํ$าเสมอของเว็บเพจ, 
มีความเหมาะสมในการใส่องค์ประกอบ, เว็บไซต์มีการแสดง Site Map, ภาพประกอบและ
ภาพเคลื$อนไหวมีความชดัเจนและสอดคล้องกับเนื  อหา และภาพเคลื$อนไหวเหมาะสมและไม่รบกวน
เนื  อหา อยูใ่นระดบั ดี 
 คณุภาพด้านการใช้งาน อยู่ในระดบัดี ( x  = 4.40) และเมื$อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที$สําคญัโดยใช้วิธีการกรอก ชื$อผู้ ใช้และรหัสผ่าน, ระบบใช้งานง่าย 
สะดวก และไม่ซบัซ้อน อยู่ในระดบั ดีมาก ส่วนความรวดเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์ และการแสดงผลของ
เนื  อหาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว อยูใ่นระดบัดี  
 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
      1. การจดัองค์ประกอบระหว่างรูปภาพกบัคําโปรยในหน้าแรก 
 2. การตดัวรรคตอนของประโยคภาษาไทย ของเนื  อในบางเว็บเพจ 
 3. การตั  งชื$อบางปุ่ มของเมนนํูาทาง (Navigator) ด้านบน ให้เข้าใจง่ายและชดัเจน 
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 การปรับปรุงแก้ไข 
 1. ปรับองค์ประกอบระหว่างภาพประกอบกบัคําโปรยในหน้าแรกให้สมดลุมากขึ  น 
 2. ทําการแก้ไขการตดัวรรคตอนของประโยคภาษาไทย ของเนื  อหาในบางเว็บเพจให้ดีขึ  น 
 3. เปลี$ยนชื$อบางปุ่ มของเมนนํูาทาง (Navigator) ด้านบน ให้เข้าใจง่ายและชดัเจนขึ  น 
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3. ผลการสอบถามความพงึพอใจจากกลุม่ตวัอยา่งที$เข้ามาใช้เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร จํานวน 40 คน 
 

ตาราง 3 ผลการสอบถามความพงึพอใจของผู้ ที$เข้ามาใช้ 

รายการประเมิน ( x ) (SD) 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1. ด้านเนื 1อหา 4.46 0.29 มาก 

   1.1 เนื  อหาและข้อมลูในเว็บเป็นประโยชน์และนา่สนใจ 4.53 0.51 มากที$สดุ 
   1.2 นําเสนอข้อมลูครบถ้วน ตรงตามความต้องการ 4.28 0.60 มาก 
   1.3 มีการจดัหมวดหมูใ่ห้ง่ายตอ่การค้นหาและทําความเข้าใจ 4.58 0.55 มากที$สดุ 
   1.4 ความเหมาะสมของการจดัวางเนื  อหา 4.35 0.53 มาก 
   1.5 ความชดัเจน ถกูต้อง นา่เชื$อถือ ของข้อมลู 4.58 0.50 มากที$สดุ 
2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 4.43 0.33 มาก 

   2.1 ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไมซ่บัซ้อน 4.60 0.50 มากที$สดุ 
   2.2 เว็บไซต์มีความสวยงามและทนัสมยั 4.60 0.59 มากที$สดุ 
   2.3 สีสนัในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.48 0.55 มาก 
   2.4 สีพื  นหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน  4.40 0.59 มาก 
   2.5 ความเหมาะสมของตวัอกัษรที$ใช้ ขนาด สี ชดัเจน อา่นง่าย และสวยงาม 4.33 0.53 มาก 
   2.6 ภาพประกอบและภาพเคลื$อนไหวมีความชดัเจน เหมาะสม และ 

สอดคล้องกบัเนื  อหา 
4.23 0.70 มาก 

   2.7การใส่องค์ประกอบในเว็บเพจทั  งข้อความรูปภาพและองค์ประกอบ
อื$น ๆ  มีความเหมาะสม 

4.40 0.63 มาก 

3. ด้านการใช้งาน 4.35 0.38 มาก 

   3.1 เว็บไซต์แสดงข้อมลูเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว 4.53 0.60 มากที$สดุ 
   3.2 การแสดงผลของเนื  อหาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  4.35 0.70 มาก 
   3.3 การออกแบบสว่นนําทาง (Navigator) ในรูปแบบเมน ู สามารถใช้ 4.35 0.66 มาก 
   3.4 การออกแบบที$ชดัเจนและสมํ$าเสมอของเว็บเพจ ไมก่่อให้เกิด

ความสบัสนัของปุ่ มตา่งๆ 
4.35 0.53 มาก 

   3.5 ความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอกัษร และข้อมลูตา่งๆ 4.33 0.66 มาก 
   3.6 ความถกูต้องในการเชื$อมโยงภายในเว็บและไปยงัเว็บไซต์อื$น  4.33 0.66 มาก 
   3.7 มีชอ่งทางการติดตอ่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ  4.35 0.62 มาก 
   3.8 การรักษาความปลอดภยั 4.25 0.63 มาก 

ค่าเฉลี�ยโดยรวม 4.41 0.28 มาก 
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 จากตาราง 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจของผู้ ที$เข้ามาใช้เว็บไซต์วดับวร
มงคลราชวรวิหาร พบวา่ ผู้ ที$เข้ามาใช้มีความพงึพอใจตอ่เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหารโดยรวม    
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.41) และเมื$อพิจารณาตามรายด้าน พบวา่  
 ความพงึพอใจด้านเนื  อหา ผู้ ที$เข้ามาใช้มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.46) และ
เมื$อพิจารณารายข้อ พบว่า เนื  อหาและข้อมลูในเว็บเป็นประโยชน์และนา่สนใจ, มีการจดัหมวดหมูใ่ห้
ง่ายตอ่การค้นหาและทําความเข้าใจ และมีความชดัเจน ถกูต้อง นา่เชื$อถือ ของข้อมลู อยูใ่นระดบัมาก
ที$สดุ สว่นการนําเสนอข้อมลูครบถ้วน ตรงตามความต้องการและความเหมาะสมของการจดัวางเนื  อหา
อยูใ่นระดบัมาก 
 ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ ผู้ ที$เข้ามาใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก         
( x  = 4.43) เมื$อพิจารณารายข้อ พบว่า ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซบัซ้อนและเว็บไซต์มีความ
สวยงามและทนัสมยัอยู่ในระดบัมากที$สดุ ส่วนความเหมาะสมของสีสนัในการออกแบบเว็บไซต์, สีพื  น
หลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอา่น,  ขนาด สีของตวัอักษรที$ใช้ มีความเหมาะสม ชัดเจน 
อ่านง่าย และสวยงาม, เนื  อหาของภาพประกอบและภาพเคลื$อนไหว มีความชดัเจน เหมาะสม และ 
สอดคล้องกับ และการใส่องค์ประกอบในเว็บเพจทั  งข้อความรูปภาพและองค์ประกอบอื$น ๆ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 ความพึงพอใจด้านการใช้งาน ผู้ ที$เข้ามาใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.35)      
เมื$อพิจารณารายข้อ พบว่า เว็บไซต์แสดงข้อมูลเข้าถึงง่ายและรวดเร็วอยู่ในระดับมากที$สุด ส่วน           
การแสดงผลของเนื  อหา, การออกแบบส่วนนําทาง, การออกแบบที$ชัดเจนและสมํ$าเสมอของเว็บเพจ, 
ความเร็วใน การแสดงภาพ ตวัอกัษร และข้อมูลต่างๆ, ความถูกต้องในการเชื$อมโยง, การรักษาความ
ปลอดภยัและมีชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ อยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 
  
 
 



บทที� 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ตั งความมุง่หมายไว้ดงันี  
 1. เพื�อพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ 
 2. เพื�อศกึษาความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งที�มีตอ่เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
 
ความสาํคัญของการวิจัย 
 1. ได้เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ที�มีคุณภาพทางด้านเนื อหาและด้านเทคโนโลยี
การศกึษาตามหลกัเกณฑ์การประเมินจากผู้ เชี�ยวชาญแล้ว 
 2. ได้เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ที�มีรูปแบบเป็นที�พึงพอใจตอ่การใช้งานของผู้ ที�เข้ามา
ใช้บริการ  
 3. วัดบวรมงคลราชวรวิหารสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เป็นที�ให้ความรู้ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ธรรมะ ขา่วสารข้อมลูของวดัและวงการคณะสงฆ์ที�ไมมี่ขีดจํากดั 
 4. ได้แนวทางในการพฒันาเว็บไซต์ที�ได้คณุภาพและมีระดบัความพึงพอใจของผู้ ที�เข้ามาใช้
บริการ แก่เว็บไซต์อื�น ๆ ที�จะพฒันาตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร   
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั งนี   เป็นผู้ ที�เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวรวิหาร 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  เป็นผู้ ที�เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน จากผู้ ทําการตอบแบบสอบถามที�ครบถ้วนทั งหมด 
 
 เนื &อหาที�ใช้ในการวิจัย 
  เนื อหาที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  เป็นเนื อหาเกี�ยวกบัวดับวรมงคลราชวรวิหาร ได้แก่ ประวตัิ
ความเป็นมาของวดั, การปกครองของวดั, บคุลากรของวดั, การศกึษาของวดั, สื�อมลัตมีิเดียธรรมะ กิจกรรม
และขา่วสารข้อมลูที�เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ในการพฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเรื�อง การพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร มี
เครื�องมือดงันี  
 1. เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร (URL http://www.watbm.com) 
 2. แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์สําหรับผู้ เชี�ยวชาญ มี 2 ชดุ ดงันี  
  2.1 แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์สําหรับผู้ เชี�ยวชาญ ทางด้านเนื อหา 
  2.2 แบบประเมินคณุภาพเว็บไซต์ของผู้ เชี�ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจแบบออนไลน์ อยูภ่ายในเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 

 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี  
  1.  ผู้ว ิจ ยั ทําการประชาสมัพนัธ์เว ็บไซต ์วดับวรมงคลราชวรว ิหาร ที �อยู ่ URL 
http://www.watbm.com ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social media) คือ เฟสบุ๊ก (Facebook) ให้กบั
บคุคลทั�วไปเข้าทดลองใช้เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เข้าใช้เว็บไซต์ ที�ทําการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
อยูภ่ายในเว็บไซต์แบบครบถ้วน 
  3. ผู้ วิจยันําข้อมลูที�ได้มาวิเคราะห์ผล โดยวิธีการทางสถิต ิ
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลที�ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ    
ของกลุม่ตวัอยา่งที�เข้ามาใช้เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร มาวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิต ิดงัตอ่ไปนี  
  1. คา่เฉลี�ยเลขคณิต ( x )    
  2. คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD)                 
 
ผลการวิจัย 
 1. ได้เว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร ที�มีคณุภาพตามเกณฑ์ 
 2. คณุภาพของเว็บไซต์จากการประเมินของผู้ เชี�ยวชาญ เว็บไซต์มีคณุภาพด้านเนื อหาอยูใ่น
ระดบัดีมาก และด้านเทคโนโลยีการศกึษาอยู่ในระดบัดี 
 3. ผู้ เข้ามาใช้มีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์วัดบวรมงคลราชวรวิหาร อยู่ในระดบั    
ความพงึพอใจมาก 
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อภปิรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปได้วา่ การพฒันาเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร มีคณุภาพ

ทางด้านเนื อหาอยูใ่นระดบัดีมาก และด้านเทคโนโลยีการศกึษาอยูใ่นระดบัดี และผู้ใช้มีความพงึพอใจ
มาก ทั งนี  อาจเป็นเพราะผู้ วิจยัได้นําการออกแบบและกระบวนการพฒันาเว็บไซต์  5 ขั น (กรรณิการ์ 
สวรรค์โพธิพนัธุ์. 2550: 2-11) ได้แก่ 1) การสร้างกลยทุธ์ในการออกแบบ 2) การกําหนดขอบเขตของ
ข้อมลู 3) การจดัทําโครงสร้างข้อมลู 4) การออกแบบโครงร่างเว็บเพจและ 5) การออกแบบรูปลกัษณ์
ของเว็บเพจ มาใช้ในการพฒันาโครงสร้างและการออกแบบของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ  รวมทั งได้นํา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้ เชี�ยวชาญเว็บไซต์มาใช้ในการพฒันา ซึ�งแสดงได้วา่ เว็บไซต์วดับวร
มงคลราชวรวิหาร มีคณุภาพและมีความพงึพอใจของผู้ใช้  สอดคล้องกบังานวิจยั เอก บํารุงศรี. (2549) 
ที�ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลยั กรณีศกึษาเว็บไซต์ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม มีขั นตอนการพฒันา 5 ขั นตอน ดงันี  1) ขั นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) โดยการ
สํารวจลกัษณะเว็บไซต์ที�นกัศกึษาต้องการจากกลุม่ตวัอยา่ง ในด้านเนื อหา ด้านรูปแบบเว็บไซต์ 2) 
ขั นตอนการออกแบบ (Design) 3) ขั นตอนการพฒันา (Development) 4) ขั นตอนการนําไปใช้ 
(Implementation) และ 5) ขั นการประเมินผล (Evaluation) ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีความพงึพอใจตอ่การออกแบบหน้าเว็บคอ่นข้างมาก 
เนื�องจากเว็บไซต์มีการออกแบบที�สวยงาม มีการจดัหมวดหมูข่องข้อมลูได้อยา่งชดัเจน มีระบบเมนทีู�ใช้
งานง่ายและจดัวางในตําแหนง่ที�สะดวกตอ่การใช้งาน จดัรูปแบบในเว็บไซต์ที�ง่ายตอ่การอา่นและใช้
งาน ใช้ภาษาที�เข้าใจง่าย รวมทั งตวัอกัษรและขนาด สีพื นหลงั สีข้อความเข้ากนัได้ดี ภาพประกอบมี
ขนาดเหมาะสมกบัเนื อหาและสอดคล้องกบัเนื อหาเป็นอย่างดี และเจิมพงศ์ ใจหล้า. (2551) ทําการศกึษา
เรื�อง การพฒันาและการประเมินผลเว็บไซต์คณะสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
จงัหวดัเชียงใหม ่ โดยศกึษาองค์ประกอบเว็บไซต์ ดงันี  ความเรียบง่าย, ความสมํ�าเสมอ,  ความเป็น
เอกลกัษณ์, เนื อหาที�มีประโยชน์,  ระบบเนวิเกชั�นที�ใช้งานง่าย, มีลกัษณะที�นา่สนใจ, การใช้งานอย่าง
ไมจํ่ากดั, คณุภาพในการออกแบบ และระบบการใช้งานที�ถกูต้อง แล้วนํามาพฒันาองค์ประกอบและ
ออกแบบเว็บไซต์ ซึ�งพบวา่ นกัศกึษามีเจตคติตอ่องค์ประกอบของเว็บไซต์ แบง่เป็น 2 ระดบั คือ เจตคติ
ระดบัดี ได้แก่ องค์ประกอบด้านการออกแบบเว็บไซต์ ภาพรวมของเว็บไซต์ การกําหนดการเชื�อมโยงของ
เว็บไซต์ และสว่นหน้าของเว็บไซต์ สว่น  เจตคติ ระดบัปานกลาง คือ องค์ประกอบ  ด้านเนื อหา เมื�อพิจารณา 
องค์ประกอบย่อยทั งหมด พบวา่ องค์ประกอบที�มีคะแนนเฉลี�ยสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ ความเรียบง่าย 
เว็บมีความพอดีกบัหน้าจอ ความสมํ�าเสมอของเว็บไซต์ การเชื�อมโยงที�ถกูต้อง และมีจดุเชื�อมโยงเข้าสู่
หน้าหลกั  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในครั&งนี & 
 จากผลการวิจยัครั งนี  สามารถนําหลกัการไปเป็นตวัอย่างในการพฒันาเว็บไซต์ของวดัอื�น ๆ 
เพื�อใช้เป็นสื�อ ในการประชาสมัพนัธ์วดั และสง่เสริมการเผยแผ่หลกัธรรมะไปสูวิ่ถีชีวิตของปวงชน รวมทั ง
สื�อเผยแผอ่งค์ความรู้พระพทุธศาสนาให้กบัประชาชนมากยิ�งขึ น นอกจากนี ยงัสามารถนําหลกัการพฒันา
เว็บไซต์ไปใช้ได้กบัองค์กรหรือหนว่ยงานอื�น ๆ อีกมากมาย 
  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยต่อไป 
 1. ควรนําหลกัการออกแบบและกระบวนการพฒันาเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 2. นําแนวทางในการพฒันาเว็บไซต์ไปใช้กบัหน่วยงาน องค์กรอื�น ๆ เพื�อให้ได้ประสิทธิภาพ
สงูสดุ 
 3. ทําการเผยแพร่ข้อมลูจากผลการวิจยัครั งนี  เพื�อให้ได้รับประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้
อยา่งกว้างขวาง  
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ภาคผนวก ข 

- สรุปการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของคําถามสําหรับสมัภาษณ์   
   ผู้ เชี	ยวชาญประเมินคณุภาพด้านเนื Kอหาและด้านเทคโนโลยีการศกึษา 

- สรุปการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของคําถาม 
   สําหรับการสอบถามความพงึพอใจของผู้ เข้าใช้เว็บไซต์  
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ตาราง 4 สรุปการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของคําถามสําหรับสมัภาษณ์ผู้ เชี	ยวชาญด้านเนื Kอหา 

รายการคําถาม 
ความคดิเห็นของผู้ เชี	ยวชาญ 

1 2 3 รวม IOC แปลผล 
1. ด้านการจัดรูปแบบ 
   1.1 ชื	อหวัข้อเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื Kอหา +1 0 +1 2 0.66 ผา่น 
   1.2 หวัข้อที	นําเสนอในเว็บไซต์ครอบคลมุและครบถ้วน +1 0 +1 2 0.66 ผา่น 
   1.3 การจดัหมวดหมูเ่นื Kอหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   1.4 ปริมาณเนื Kอหามีเพียงพอกบัความต้องการ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   1.5 มีการเชื	อมโยง (LINK) ไปสูเ่นื Kอหาในเว็บไซต์อื	นเพื	อให้ผู้ เข้า

ชมมีโอกาส ค้นคว้าเพิ	มเตมิ 
+1 0 +1 2 0.66 ผา่น 

2. ด้านคุณภาพของเนื &อหา 
   2.1 มีความชดัเจน ถกูต้อง และนา่เชื	อถือ และข้อมลูมีการ

ปรับปรุงอยูเ่สมอ 
+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

   2.2 การจดัลําดบัเนื Kอหาเป็นขั Kนตอนและตอ่เนื	อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.3 เนื Kอหาและข้อมลูในเว็บเป็นประโยชน์และนา่สนใจ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.4 เนื Kอหากบัภาพมีความสอดคล้องกนั +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.5 มีแหลง่อ้างอิงข้อมลู +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

 

คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.66 ถึง 1.00  
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ตาราง 5 สรุปการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของคําถามสําหรับสมัภาษณ์ผู้ เชี	ยวชาญ              
ด้านเทคโนโลยีการศกึษา 

รายการคําถาม 
ความคดิเห็นของผู้ เชี	ยวชาญ 

1 2 3 รวม IOC แปลผล 
1. ด้านเนื &อหาและข้อมูล       

   1.1 สีพื Kนหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   1.2 เนื Kอหากบัภาพมีความสอดคล้องกนั +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   1.3 ความเหมาะสมของตวัอกัษรที	ใช้ ขนาด สี ชดัเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   1.4 ชนิดตวัอกัษรและแบบอกัษรที	ใช้มีความกลมกลืนเป็นระบบ

ในทกุหน้าของเว็บไซต์ 
+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

   1.5 เนื Kอหาและข้อมลูจดัพิมพ์ได้ถกูต้องตามหลกัภาษา          
และไวยากรณ์ 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์       
   2.1 เว็บไซต์มีความสวยงามและทนัสมยั +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.2 สีสนัในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนําเสนอบนจอภาพ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.4 เว็บไซต์มีการแสดงวนัที	ในการปรับปรุงข้อมลู +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.5 เว็บไซต์มีสถิติการเข้าชมเว็บไซต์แสดงเอาไว้ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.6 การออกแบบสว่นนําทาง (Navigator) ในรูปแบบเมน ู

สามารถใช้งานได้สะดวก 
+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

   2.7 มีการออกแบบที	ชดัเจนและสมํ	าเสมอของเว็บเพจ ไม่
ก่อให้เกิดความสบัสนัของปุ่ มตา่ง ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

   2.8 การใส่องค์ประกอบในเว็บเพจทั Kงข้อความรูปภาพและ
องค์ประกอบอื	น ๆ มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

   2.9 เว็บไซต์มีการแสดงแผนภมูิเว็บไซต์ หรือ Site Map +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   2.10 ภาพประกอบและภาพเคลื	อนไหวมีความชดัเจนและ 

สอดคล้องกบัเนื Kอหา 
+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

   2.11 ภาพเคลื	อนไหวเหมาะสมและไมร่บกวนเนื Kอหา +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
3. ด้านการใช้งาน +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   3.1 ความรวดเร็วในการเข้าสูเ่ว็บไซต์ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง 5 (ตอ่)  

รายการคําถาม 
ความคดิเห็นของผู้ เชี	ยวชาญ 

1 2 3 รวม IOC แปลผล 
   3.2 มีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูที	สําคญัโดยใช้วิธีการ

กรอกชื	อผู้ใช้และรหสัผา่น 
+1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 

   3.3 ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไมซ่บัซ้อน +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
   3.4 การแสดงผลของเนื Kอหาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

3.5 มีชอ่งทางการติดตอ่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
 

คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.66 ถึง 1.00  
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ตาราง 6 สรุปการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของคําถามสําหรับสอบถาม 
ความพงึพอใจของผู้ เข้าใช้เว็บไซต์  

รายการคําถาม 
ความคดิเห็นของผู้ เชี	ยวชาญ 

1 2 3 รวม IOC แปลผล 
1. ด้านเนื Kอหา       
    1.1 เนื Kอหาและข้อมลูในเว็บไซต์มีประโยชน์และนา่สนใจ +1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 
    1.2 การนําเสนอข้อมลูครบถ้วน ตรงตามความต้องการ +1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 
    1.3 มีการจดัหมวดหมูข่องข้อมลูให้ง่ายตอ่การค้นหา             

และทําความเข้าใจ 
+1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 

    1.4 การจดัวางเนื Kอหามีความเหมาะสม +1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 
    1.5 ข้อมลูมีความชดัเจนถกูต้อง และนา่เชื	อถือ +1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 
2. ด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์       
    2.1 ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไมซ่บัซ้อน +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    2.2 เว็บไซต์มีความสวยงามและทนัสมยั +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    2.3 สีสนัในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    2.4 สีพื Kนหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    2.5 ขนาดและสีของตวัอกัษร มีความเหมาะสม +1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 
    2.6 ภาพประกอบและภาพเคลื	อนไหวมีความชดัเจน เหมาะสม 

และสอดคล้องกบัเนื Kอหา 
+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

    2.7 การใสอ่งค์ประกอบในเว็บเพจทั Kงข้อความรูปภาพและ
องค์ประกอบอื	น ๆ มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

3. ด้านประโยชน์       
    3.1 เว็บไซต์แสดงข้อมลูเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    3.2 การแสดงผลของเนื Kอหาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    3.3 การออกแบบสว่นนําทาง (Navigator) ในรูปแบบเมน ู

สามารถใช้งานได้สะดวก 
+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

    3.4 มีการออกแบบที	ชดัเจนและสมํ	าเสมอของเว็บเพจ ไม่
ก่อให้เกิดความสบัสนของปุ่ มตา่ง ๆ 

+1 +1 -1 2 0.66 ผา่น 

    3.5 ความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอกัษร และข้อมลูตา่ง ๆ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
  3.6 มีความถกูต้องในการเชื	อมโยงภายในเว็บและไปยงัเว็บไซต์อื	น +1 +1 -1 2 1.00 ผา่น 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

รายการคําถาม 
ความคดิเห็นของผู้ เชี	ยวชาญ 

1 2 3 รวม IOC แปลผล 
    3.7 มีชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
    3.8  การรักษาความปลอดภยั +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

 

ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.66 ถึง 1.00 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งภาพแสดงเว็บไซต์วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์  
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