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บทคัดยอ 

 

  การคนควาแบบอิสระ เร่ืองการออกแบบสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรูเร่ืองราวกลุมชาติ
พันธุในพิพิธภัณฑทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาแนวคิดท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาส่ือ
สารสนเทศประเภทเว็บไซตของพิพิธภัณฑทองถ่ิน ท่ีตองการเสริมความรูเร่ืองราวดานชาติพันธุ
ใหกับผูท่ีสนใจไดศึกษาเพ่ิมเติม โดยวิธีการศึกษาประกอบดวย การรวบรวบขอมูลจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ตําราเอกสาร การวิเคราะหแนวโนมผูใชงานอินเตอรเน็ตในประเทศไทย การจัดประเภท
เว็บไซตพิพิธภัณฑในประเทศไทย และการวิเคราะหจุดเดนและขอดอยของเว็บไซตพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน ท่ีนําเสนอเร่ืองราวดานชาติพันธุท้ังในประเทศและตางประเทศ จํานวน 3 เว็บไซต เพ่ือนํา
ผลจากการวิเคราะหมาใชรวมกับกรอบคิด ท่ีประกอบดวย 1)ใชอัตลักษณดานชาติพันธุรวมกับ
แนวคิดการออกแบบกราฟก มาออกแบบรูปแบบเว็บไซต 2)ใชสารคดีส้ันเพื่อเปนส่ือเสริมความรู
ความเขาใจ  3)ใชสวนเสริมของเว็บไซตสังคมออนไลนเพื่อสรางเครือขายรวมกัน นํามาพัฒนาเปน
เว็บไซตตนแบบโดยผูศึกษาเลือก หอวัฒนธรรมพื้นบานไทยวน สระบุรี เปนพื้นท่ีตัวอยาง และให
ผูใชงานท่ัวไป ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 29 ราย เปนผูประเมินการรับรูเ ร่ืองราวของคน 
ไทยวน สระบุรี และประเมินระดับความพึงพอใจจากการใชงานเว็บไซตตนแบบ 

จากผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของกลุมตัวอยางมีการรับรูเร่ืองราวของคนไทยวน
สระบุรีในระดับนอย ท้ังนี้กลุมตัวอยางระบุวาส่ือท่ีทําใหพวกเขารับรูถึง เร่ืองราวของคนไทยวน
สระบุรีมากท่ีสุดคือ รายการทีวี หลังจากไดทดลองใชงานเว็บไซตตนแบบ กลุมตัวอยางมีความ 
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พึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตตนแบบอยูในระดับมาก โดยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ เว็บไซต
ตนแบบสามารถเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาเร่ืองราวกลุมชาติพันธุไทยวนสระบุรีไดดี 
ซ่ึงภาพประกอบในเว็บไซตตนแบบและสารคดีส้ัน มีสวนเปนอยางมากท่ีชวยสรางการรับรูและ
ความเขาใจในเร่ืองราวของคนไทยวนสระบุรีใหแกกลุมตัวอยาง นอกจากนี้การจัดวางรูปแบบใน
เว็บไซตตนแบบ ยังมีความครอบคลุม อานงาย และนาเช่ือถือ  ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา จากกรอบ
แนวคิด กระบวนการพัฒนาเว็บไซตตนแบบ และผลสรุปจากการประเมิน คงจะเปนประโยชนตอผู
ศึกษาที่ตองการพัฒนาส่ือสารสนเทศอ่ืนๆ ตอไป  
 

  



ฉ 
 

 
Independent  Study Title   Information  Design  for  Strengthening   

   Learning on  Ethnic  Groups  in  Local    
  Museum    
 
Author       Miss Rungnapa Promsuwan 
 
Degree        Master of Arts (Media Arts and Design)  
 
Independent  Study Advisor     Lect. Dr. Arnan Sipitakiat  
 

      ABSTRACT 

 
This independent study on Information Design for Strengthening Learning on Ethnic 

Groups in Local Museum aims to analyze the suitable idea for developing media and information 
in the form of website of local museum that is needed to enhance knowledge of ethnic for further 
study of the interested people. The research method concludes data collection from related 
researches and texts, analysis on the tendency of the internet users in Thailand, museum website 
classification in Thailand and analysis on  advantages and disadvantages of three local museum’s 
website presented ethnic topics in Thailand and other countries in order to apply the results of 
analysis  with framework including: 1)Use ethnic identity with the idea of graphic design to 
design the website;  2) Use short documentary as the media for enhancing understanding and 
knowledge; 3)Use the additional part of social network for creating mutual networks leading to 
the development as the model website. The researcher selects Thai Yuan Saraburi Museum as the 
sample of this research and uses 29 general internet users as the evaluator the perception on the 
story of Thai Yuan Saraburi People as well as evaluates the satisfaction level from using the 
model website.  

The results show that, in overall, the sample has the perception on the story of Thai Yuan 
Saraburi People in low level. The sample identifies that they mostly obtain know ledge on the 
story of Thai Yuan Saraburi People by the media in the form of TV program. After trying to use 
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the model website, the sample has high level of satisfaction to use the website. The reason mostly 
given by the users for their satisfaction is that the model website can be the source of well 
knowledge for any interested to study on the story of Thai Yuan Saraburi People. Illustration and 
short documentary in the website mostly benefits to build knowledge and understanding on the 
story of Thai Yuan Saraburi People to the sample. In addition, the model website layout also 
covers all necessary information with ease of reading and reliability.  

The research highly hopes that the framework, model website development process and 
the conclusion of this study’s evaluation would benefit to other researchers with the demand to 
develop other media and information further. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


