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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระเร่ือง  การวิเคราะหและพัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีวัตถุประสงค  
เพื่อวิเคราะหโครงสรางขอมูลสําหรับการเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมผานเว็บไซต  และเพือ่
พัฒนาเว็บไซตตนแบบสําหรับเผยแพรขอมูลดานศิลปวฒันธรรม   

เร่ิมจากการศึกษารวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล จากกลุมเปาหมายจํานวน 15 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใชหลักการ SWOT  วิเคราะหตัวอยางเว็บไซต  โดยใชตาราง
องคประกอบศิลป  จัดโครงสรางขอมูล  ออกแบบเว็บไซต  และประเมินผลงานการออกแบบจาก
พนักงานและเจาหนาท่ีของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 5 คน  ผล
การศึกษาพบวา  โครงสรางขอมูลภายในเว็บไซตไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธ  และ
กิจกรรมตางๆ  ขอมูลเกี่ยวกับองคกร  สถาปตยกรรมลานนา  อักษรลานนา  บทความ  ผลงาน
เผยแพร  เว็บบอรด  และผลการประเมินเว็บไซตตนแบบดานการออกแบบสารสนเทศบนเว็บไซต
ตนแบบ  ความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เรียงลําดับตามคารอยละ  ดังนี้  งายตอการเขาถึง
สารสนเทศท่ีตองการ  ความตอเนื่องของการนําเสนอสารสนเทศ  และการแบงสารสนเทศออกเปน
หัวขอตามกลุมผูใชงาน  ดานคุณภาพการออกแบบเว็บไซตตนแบบ  ความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
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4 ขอ เรียงลําดับตามคารอยละ  ดังนี้  การออกแบบเว็บไซตตนแบบโดยรวม  ความชัดเจนของคํา
หรือวลีท่ีใชในการเช่ือมโยง (ลิงค)  การออกแบบโดยใชกรอบ (เฟรม) หรือตาราง  การออกแบบ
ภาพและกราฟก  สวนการออกแบบภาพเคล่ือนไหว  อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

This indepentdent study entitled as “Web Site Development for The Promotion of Arts 
and Culture A Case Study of Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai 
University” aims to  analyze website architecture in which it publicizes arts and culture 
information and to develop website examplar which publicize arts and culture information.  

It is first collected information from the 15 people which is a target group by using a 
questionnaire as a tool on this study. The analysis of Center for The Promotion of Arts and 
Culture Chiang Mai University which uses SWOT principle to analyze a website by using a arts 
factor table to arrange the website information architecture and evaluates the website by both 5 
staffs and officers in Center for The Promotion of Arts and Culture Chiang Mai University. The 
study found that the information structure are the public relation information and activities, 
information about an organization, Lanna architecture, Lanna fonts, articles, published book cd 
and dvd, webboard and the evaluation of website examplar had found that the most suitable 
information design is ranked upto 3 levels by percentage. Firstly is the simplicity to attain 
requisite information. Secondly is the continuity of information provided. Lastly is the 
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information categoried by following users. The evaluation of the website examplar’s quality had 
been ranked by the most suitable upto 4 levels by percentage which are the overall of website 
design, distinctive hyperlink which words or phrase selected clearly, frame and table design, 
illustration and graphic while the animation design is very significant or upto the most significant 
level. 
 

 
 


