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บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผูศึ้กษาได้ค้นควา้แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางสนบัสนุนการศึกษา  ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1.1 ความหมายของสารสนเทศ 
2.1.2 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1.3 คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี 

2.2 การใชส้ารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 
2.2.1 การใชส้ารสนเทศในองคก์ร 
2.2.2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 
2.2.3 ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 

2.3 เวบ็ไซต ์
2.3.1 ความหมายของเวบ็ไซต ์
2.3.2 องคป์ระกอบและการออกแบบเวบ็ไซต ์
2.3.3 ประโยชน์ของเวบ็ไซต ์

2.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 
2.5 การน าเวบ็ไซตม์าใชใ้นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1.1 ความหมายของสารสนเทศ 

นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2526) ให้ความหมายว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าว 
ขอ้เทจ็จริง รวมถึงความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ การอบรม การศึกษา ซ่ึงไดบ้นัทึกและประมวลผล
เป็นขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งวสัดุตีพิมพ์ เช่น จดหมาย หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และแบบ
ไม่ใช่วสัดุตีพิมพ ์เช่น เทปแม่เหล็ก ไฟลเ์อกสาร ซีดี เป็นตน้ 
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ปรีชา พวันุกุลนนท์ (2526) ไดนิ้ยามว่าสารสนเทศคือขอ้มูลต่างๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์
หรือประมวลผลโดยมีความสัมพนัธ์กนั สามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

สนอง เครือมาก (2533) ได้อธิบายว่าสารสนเทศ  หมายถึงขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการ
เปล่ียนแปลงโดยการน าส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องมาท าให้มีความหมายหรือเพิ่มคุณค่ามากข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

กิดานนัท ์มลิทอง (2539) ไดร้ะบุวา่ สารสนเทศ หมายถึงขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมอยา่งเป็น
ระบบ ทั้งในรูปแบบตวัเลข ขอ้ความ หรือภาพกราฟิก และมีการน าเสนอท่ีสามารถเข้าใจได้อย่าง
ชดัเจน เช่น ตาราง แผนภูมิ สถิติ เป็นตน้ 

รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549) ไดใ้ห้ความหมายของสารสนเทศ ว่าเกิดจากขอ้มูลท่ี
ผา่นการประมวลผลและถูกดดัแปลงให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมายท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูรั้บ
สาร สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้  โดยกระบวนการแปลงสภาพข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศท าได้โดยการจดักลุ่มขอ้มูล การจดัเรียงขอ้มูล การสรุปผลขอ้มูล และการออกรายงาน
ขอ้มูล 

โอภาส เอ่ียมศิริวงศ ์(2551) ไดนิ้ยามวา่ สารสนเทศ คือการน าขอ้มูลมาประมวลผลเพื่อ
จดัการกบัขอ้มูลอยา่งมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ 

จากนิยามความหมายของสารสนเทศข้างต้น สรุปได้ว่าสารสนเทศคือข่าวสารหรือ
ขอ้เท็จจริงทั้งในรูปแบบวสัดุตีพิมพ ์หรือวสัดุไม่ตีพิมพ ์ท่ีผา่นการประมวลผลอยา่งเป็นระบบให้เป็น
สารสนเทศท่ีสามารถน ามาใชว้เิคราะห์  พิจารณา  วางแผน  และใชป้ระกอบการตดัสินใจ   

 
2.1.2   ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ในผลิตภณัฑ์หรือในกระบวนการ 
ด าเนินการใดๆ ท่ีอาศยัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (Software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) การติดต่อส่ือสาร การรวบรวมและการน าข้อมูลมาใช้อย่างทันการณ์ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทั้งทางดา้นการผลิต การบริการ การบริหาร และการด าเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ และการพฒันาด้านคุณภาพ
ชีวติและคุณภาพของประชาชนในสังคม” 

ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็นการน า
เทคโนโลยีสองส่วนมาใชร่้วมกนั กล่าวคือ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ท่ีช่วยในการจดัเก็บ ประมวลผลดว้ย
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ความรวดเร็ว รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้ง และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ท่ีช่วยให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูท่ี้อยูห่่างไกลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

สานิตย ์กายาผาด (2542) อธิบายวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีอนัจะก่อให้เกิดการจดัการความรู้ดว้ยวิธีใหม่ๆ ทั้งในดา้นการส่ือสาร การเขา้ถึง และการ
จดัการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ยเทคโนโลย ี2 สาขา คือ 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมซ่ึงจะมีการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใช้ในการหาขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูล
โดยอาศยัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีมี
ความรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

2) เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลมี
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยรูปแบบของข้อมูลมีทั้งตวัอกัษร ภาพ และเสียง 
ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ตวัอย่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น โทรศพัท ์
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ รวมถึงเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) ระบุว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บ ประมวลผล แสดงผลและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545) อธิบายว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองช่วยให้การประมวลผล การจดัเก็บ การส่ือสารโทรคมนาคม  ตลอดจนการ
วางแผนใชง้านร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ารพฒันาท่ีรวดเร็ว 

สงวนศกัด์ิ สินเจิมศิริ (2545) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการน า
อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมมาใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือจดัเก็บและส่งผ่านขอ้มูล น าขอ้มูลไปประมวลผลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดท้นัที โดยมีการจดัการระบบสารสนเทศเป็นองคป์ระกอบหลกัในการควบคุมการส่ือสาร 

จากนิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้น สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผนวกกบัเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อจดัเก็บและ
ประมวลข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศท่ีผู ้ใช้ส ามารถน าไปใช้ประโยชน์  ทั้ งด้านการจัดการ  
การประมวลผลการบันทึกข้อมูล และการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ 
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

2.1.3   คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี 
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ศิริพร ชิตพนัธ์ (2542) กล่าวถึงคุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี ท่ีมีการเผยแพร่ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตสามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูรั้บผดิชอบ หรือผูผ้ลิตสารสนเทศ มีความเช่ียวชาญและช านาญดา้นใดการน าเสนอ
เป็นไปในทิศทางท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าหรือไม่ 

2) เน้ือหา โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
2.1) ความเท่ียงตรง ถูกตอ้งแม่นย  า เช่น การสะกดค า การพิมพถู์กพิมพผ์ิด ตวัเลข 

สถิติต่างๆ ตลอดจนความครบถว้นของสารสนเทศ 
2.2) ความทนัสมยั พิจารณาจากการปรับปรุงขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย วนัเวลาในการ

บนัทึกสารสนเทศไวบ้นอินเทอร์เน็ต การรวบรวมเน้ือหา  
2.3) ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ขอ้มูลท่ีมีครบถว้นและไม่ตกหล่น 
2.4) มีความสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้ชม สารสนเทศท่ีน าเสนอตรงต่อความตอ้งการของผู ้

เขา้ชม  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการเขา้ชมเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ือง 
2.5) ความพอเพียงของเน้ือหา คือ มีการรวบรวมและสามารถคน้หาสารสนเทศ

เร่ืองเดียวกนัไดจ้ากหลากหลายเวบ็ไซต ์และสามารถน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนัได ้
2.6) เน้ือหาเขา้ใจง่าย  มีการใชภ้าษาหรือค าศพัท์ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช้ โดยเน้ือหา

นั้นต้องสามารถส่ือความหมายหรือแปลความหมายท่ีเข้าใจตรงกัน มีการแบ่งหัวข้ออย่างชัดเจน 
เรียงล าดบัเน้ือหาตามล าดบัเหตุการณ์ 

2.7) สามารถตรวจสอบได้ เอกสารและเน้ือหาต้องมีการอ้างอิงและกล่าวถึง
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั 

3) ความยติุธรรม ไม่ล าเอียง น าเสนอสารสนเทศท่ีมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงหรือ
เขา้ขา้งองคก์รของตน 

4) คุณธรรมและจริยธรรม สารสนเทศมีความเป็นจริง โดยการน าเสนอตอ้งไม่ใส่ร้าย
หรือสร้างความเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

ณาตยา ฉาบนาค (2545) อธิบายวา่สารสนเทศท่ีผา่นการประมวลผลโดยวธีิการต่างๆ จะ
มีคุณลกัษณะท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

1) ความถูกตอ้ง (Accuracy) ยิ่งสารสนเทศมีความถูกตอ้งมากเท่าใด  ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่า
มากข้ึนเท่านั้น 

2) ความทนัต่อการใชง้าน (Timeliness) สารสนเทศจะตอ้งสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้
ชมเวบ็ไซตอ์ยา่งทนัท่วงที 
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3) ความสมบูรณ์ (Completeness) เป็นขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีครบถ้วนมีความ
ต่อเน่ืองและสามารถรวบรวมเป็นหมวดหมู่ได ้

4) ความกะทดัรัด (Conciseness) มีรูปแบบการน าเสนอท่ีกระชบั ไม่เยิ่นเยอ้ สะดวกต่อ
การคน้หาและใชง้าน 

5) ตรงกบัความตอ้งการ (Relevancy) เป็นสารสนเทศท่ีส่ือความหมายไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

6) ความละเอียดแม่นย  า (Reliability) ขอ้มูลท่ีน าเสนอตอ้งผ่านการวดัประมวลผลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น และมีความน่าเช่ือถือสูง 

7) คุณสมบติัเชิงปริมาณ (Quantifiable) สารสนเทศสามารถวดัได้โดยอาจแสดงผลใน
รูปแบบของตวัเลข 

8) ความยอมรับได ้(Appropriateness) เป็นการน าเสนอสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสมต่อ
ระดบัของผูรั้บสาร โดยสามารถรับขอ้มูลและตีความไดต้รงกนั 

9) ความไม่ล าเอียง (Freedom from Bias) มีการน าเสนอข้อมูลท่ีเท่ียงตรง ไม่ปกปิด
ขอ้มูลท่ีเป็นความจริงหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

10) ความชดัเจน (Clarity) สารสนเทศชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่คลุมเครือ 
 

ส่วน รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549) ได้อธิบายว่าสารสนเทศท่ีดี มีประโยชน์ และ
สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดผลดีกบัองคก์รนั้น จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 6 ประการ ดงัน้ี 

1) ความตรงกบักรณี ส่วนของเน้ือหาจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการ
ใชส้ารสนเทศ เน่ืองจากหากสารสนเทศไม่ตรงกบัความตอ้งการใชง้านอาจก่อให้เกิดขอ้ผิดพลาดใน
การปฏิบติังานหรือการตดัสินใจได ้

2) ความทันต่อเวลา การได้รับสารสนเทศท่ีล่าช้า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน จึงตอ้งอาศยัสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

3) ความถูกตอ้ง สารสนเทศท่ีไดรั้บจะตอ้งแสดงเหตุการณ์หรือธรรมชาติของเน้ือหาท่ีมี
ความถูกตอ้ง ตรงไปตรงมาและปราศจากขอ้ผดิพลาด 

4) ความครบถ้วนสมบูรณ์  สารสนเทศท่ีได้รับจะต้องไม่ละเลยในส่วนส าคัญของ
เหตุการณ์ มีความชดัเจนและปราศจากความก ากวม 

5) การสรุปสาระส าคญั สารสนเทศท่ีเผยแพร่ควรผา่นการสรุปสาระส าคญัท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศ มีการน าเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
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6) การตรวจสอบได ้สารสนเทศท่ีเป็นผลลพัธ์ควรตรวจสอบได ้โดยแสดงผลลพัธ์ท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 จากคุณลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าสารสนเทศท่ีดีต้องมีเน้ือหาท่ีครบถ้วน 
ถูกตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้อนัจะช่วยลดความเส่ียงหรือความไม่แน่นอน 
รวมทั้งลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใน
การตดัสินใจ โดยการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบัเขา้สู่ระบบ เพื่อใชใ้นการประมวลผลต่อไป 
 
2.2 การใช้สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กร 

2.2.1   การใชส้ารสนเทศในองคก์ร 
พีระ จิระโสภณ (2535) อธิบายว่า การใช้สารสนเทศในองค์กร ข้ึนอยู่กับความ

กระตือรือร้นและความตอ้งการสารสนเทศ โดยผ่านการเลือกสรรวิธีการแสวงหาข่าวสารตามความ
คาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารสนเทศ ไดแ้ก่ประสบการณ์
การแสวงหาสารสนเทศในแต่ละบุคคล การประเมินประโยชน์ของสารสนเทศท่ีไดรั้บ ภูมิหลงัของ
บุคคลท่ีสร้างความสนใจต่อสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน  การศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้สารสนเทศ ความสามารถในการรับสาร ตลอดจนบุคลิกภาพ อารมณ์และ
ทศันคติท่ีมีต่อการตอบสนองข่าวสาร 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าววา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของแต่ละ
บุคคล จะแตกต่างตามลกัษณะประชากร ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

1) อายุ อายุหรือวยัเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความแตกต่างทางด้านความคิดและ
พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกต่างจากผูท่ี้มีอายุน้อย และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสาร
เปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายเุพิ่มมากข้ึน 

2) เพศ ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะส่งและรับสารสนเทศมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายตอ้งการใช้
สารสนเทศในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดจากการรับข่าวสารนั้นดว้ย 

3) การศึกษา เป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั ระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป คนท่ีมี
การศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบในการใชช่้องทางรับสารสนเทศ 
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4) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง อาชีพ รายได้ เช้ือชาติและชาติพันธ์ุ 
ตลอดจนภูมิหลงัครอบครัว ท าให้มีทกัษะและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั รวมถึงความคิด ค่านิยม 
และความสนใจ 
 จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารสนเทศข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์การแสวงหาสารสนเทศ อายุ เพศ การศึกษา สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้สารสนเทศ ความสามารถในการรับสาร อารมณ์ และทศันคติท่ีมีต่อการรับข่าวสารตลอดจน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
 

2.2.2   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศในองคก์ร 
วาสนา สุขกระสานติ (2542) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวนัและการท างานเป็นอยา่งมาก รวมไปถึงการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ท่ีลว้นแลว้แต่
เห็นความส าคญัของเทคโนโลยแีละน ามาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองคก์รทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับปฏิบติัการจนถึงการสร้างสารสนเทศเพื่อประมวลผลเป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจในการบริหารองคก์ร  

อาทิมา แป้นธัญญานนท์ (2545) ได้น าเสนอว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
พฒันาองคก์ร สามารถท าไดห้ลายระดบัและหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและคาดการณ์ไดย้าก อยา่งไรก็ตามการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการพฒันาองคก์รใหส้ าเร็จข้ึนอยูก่บัความพร้อมของปัจจยัภายในองคก์รหลายดา้น ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล  ระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความซับซ้อนของ
กระบวนการท างาน บุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ และท่ีส าคญัคือผูใ้ช้ โดยตอ้งอาศยั
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีดีเพื่อให้ผู ้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และฉัตรยาพร เสมอใจ (2549)อธิบายว่า องค์กรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จดัการปัญหาขององค์กร แต่การจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างสมบูรณ์
จ าเป็นต้องสร้างการยอมรับให้เกิดข้ึนในองค์กรก่อน โดยอาจมีการปรับระบบงานให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกนักบังานประจ าวนั ซ่ึงอาจตอ้งมีการวางหรือปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ 
ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมและสภาพแวดลอ้มในองคก์ร  

โอภาส เอ่ียมศิริวงศ์ (2551) ได้กล่าวถึงความเก่ียวขอ้งระหว่างองค์กรและเทคโนโลยี
สารสนเทศว่า องค์กรเป็นโครงสร้างของสังคมแบบเป็นทางการ ประกอบดว้ยกลุ่มคนตั้งแต่สองคน
ข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานในเป้าหมายร่วมกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศยักระบวนการบริหารท่ีมี
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ประสิทธิภาพ ตลอดจนการรู้จกัใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัหาก
องค์กรใดไม่มีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมเกิดการเสียเปรียบในการ
ส่ือสาร โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ งในด้านบุคลากร ข้อมูล กระบวนการ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบติังานประจ าวนั ตลอดจนการน าเสนอรายงาน ต่อผูบ้ริหาร
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ ดงันั้นระบบสารสนเทศจึงเป็นกลไกหน่ึงขององคก์รท่ีจ าเป็นตอ้ง
น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากค าอธิบายขา้งตน้ สรุปไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการด าเนินการของ
องคก์รเป็นอยา่งมาก โดยมีส่วนส าคญัในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องคก์รสามารถด าเนินการดว้ย
ความรวดเร็วคล่องตวั ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบับริหาร ผูบ้ริหารจึงตอ้งส่งเสริมให้บุคลากร
ในองคก์รเกิดการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสนบัสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ การ
ให้ความรู้และทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการใชง้านและรับรู้ถึงประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการปฏิบติังานภายในองค์กร เช่น การจดัเก็บเอกสารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร การสร้างระบบการจัดการข้อมูล ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ เป็นตน้ ตลอดจนการสร้างความเขา้ใจดา้นผลกระทบท่ีมีต่อองคก์รและบุคคล 
เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัทั้งองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.2.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545) ไดอ้ธิบายระดบัความส าเร็จของการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์รวา่มีหลายตวัช้ีวดั แต่ตวัช้ีวดัท่ีนิยมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
1) ระดบัการใชง้าน (Utilization) ซ่ึงหมายถึง ทั้งปริมาณและคุณภาพของการใชง้าน 

1.1) ปริมาณการใช้งาน เช่น ความถ่ีในการใช้งาน/สัปดาห์ จ านวนผูเ้ขา้ใช้งาน 
จ านวนรายงานท่ีน าไปใชง้าน 

1.2) คุณภาพการใช้งาน เช่น การน าสารสนเทศจากระบบไปใช้ในการปฏิบติังาน
ประจ า ใชใ้นการจดัท ารายงานรูปแบบต่างๆ หรือการใชใ้นการวเิคราะห์ตดัสินใจ 

2) ความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อระบบ (User satisfaction) ไดแ้ก่ความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
การป้อนขอ้มูล การประมวลผล รายงานและคุณภาพของการบริการ ตลอดจนก าหนดเวลาในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรหรือการเปรียบเทียบ
อินพุทหรือตน้ทุนท่ีใส่เขา้ไปในระบบ เทียบกบัผลผลิตท่ีไดรั้บ ตวัช้ีวดัของประสิทธิภาพ เช่น ก าไร 
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ การลดค่าใชจ่้าย/ก าลงัคน การประหยดั ค่าใชจ่้ายในการท างาน 
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4) ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ระดบัความสามารถในการสนองตอบวตัถุประสงค์
ของหน่วยงาน  หรือความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 ดงันั้น หากตอ้งการทราบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
ต้องมีการประเมินตัวช้ีวดั ระดับการใช้งาน ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบ รวมทั้ งระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 
2.3 เวบ็ไซต์  

2.3.1 ความหมายของเวบ็ไซต ์
ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย ์(2540) กล่าวว่า เว็บไซต์ เป็นช่ือเรียกต าแหน่งท่ีอยู่ในระบบ

อินเทอร์เน็ต โดยไดม้าจากการลงทะเบียนกบัผูบ้ริการเช่าพื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะมีช่ือเวบ็ไซต์ท่ี
ต่างกนัไป  

กิดานนัท ์มลิทอง (2542) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เวบ็ไซตเ์ป็นแหล่งรวบรวมเวบ็เพจจ านวน
มากใหอ้ยูใ่นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงจะแตกต่างกบัส่ืออ่ืนๆ ตรงท่ีสามารถน าเสนอและเปล่ียนแปลงขอ้มูลได้
ตลอดเวลา โดยแต่ละเวบ็ไซต์ยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์อ่ืนๆ เพื่อให้ผูอ่้านสามารถสืบคน้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร ประชา พฤกษ์ประเสริฐ์ และปิยะ นากบงัก์ (2542) กล่าวว่า 
เวบ็ไซต ์เป็นแหล่งรวบรวมเวบ็เพจ ซ่ึงตอ้งใชเ้บราวเ์ซอร์ในการเขา้ถึงขอ้มูล โดยเบราวเ์ซอร์จะท าการ
ติดต่อกบัเวบ็ไซตน์ั้นเพื่อใหมี้การโอนยา้ยขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ตมาแสดงท่ีเคร่ือง 

วนัชยั แซ่เตีย และสิทธิชยั ประสานวงศ ์(2542) กล่าววา่ เวบ็ไซต ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การจดัเก็บเวบ็เพจ โดยองคก์รมกัมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองเพื่อน าเสนอขอ้มูลและมกัใชช่ื้อองค์กรเป็น
ช่ือเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้ท่ี้สนใจสามารถจดจ าไดง่้าย 

สมนึก คีรีโต สุรศกัด์ิ สงวนพงษ ์และสมชาย น าประเสริฐชยั (2545) ไดก้ล่าวถึงเวบ็ไซต์
ว่าเป็นพื้นท่ีเก็บข้อมูลท่ีอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีในการส่ือสารข้อมูล และใช้
ซอฟตแ์วร์ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงใหทุ้กเครือข่ายสามารถแลกเปล่ียนและส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งกนัได ้

วิภา เพิ่มทรัพย ์(2546) อธิบายว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดยกัษ์ท่ีช่วยให้บุคคล
สามารถส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลทัว่โลกไดทุ้กรูปแบบ ทั้งขอ้ความ ภาพ เสียง และอ่ืนๆ ทั้งในดา้น
วิชาการและทางธุรกิจ รวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง
เวบ็ไซต ์หรือ เวลิดไ์วดเ์วบ็  

ดวงพร เก๋ียงค า และ วงศ์ประชา จนัทร์สมวงศ์ (2547) ให้ความหมายของเว็บไซต์ว่า 
เป็นกลุ่มของเวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เช่นกลุ่มเวบ็เพจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลประวติั รวมถึงสินคา้และ
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บริการ เป็นตน้ โดยภายในเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ยขอ้มูลหลากหลายประเภทท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง
เป็นหน้าเว็บเพจ อาทิ รูปภาพ มลัติมีเดีย โปรแกรมภาษาสคริปต์ และไฟล์ขอ้มูลส าหรับการดาวน์
โหลด เป็นตน้ 

ระวีวรรณ แก้ววิทย ์(2552) อธิบายว่าเว็บไซต์เป็นบริการค้นหาและแสดงขอ้มูลโดย
อาศยัโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ และมีภาพหรือขอ้ความท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัจุดต่างๆ ซ่ึงอาจเป็น
เวบ็ไซตเ์ดียวกนัหรือเวบ็ไซตอ่ื์นก็ได ้ท าใหเ้กิดเป็นเครือข่ายเสมือนขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมโยงอีกทั้ง
ยงัสามารถน าภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวหรือมลัติมีเดียมาน าเสนอไดอี้กดว้ย 

จากความหมายของเวบ็ไซต์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่เวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางการส่ือสารโดยอาศยั
อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมเบราว์เซอร์ สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลทั้ งข้อความ ภาพ เสียง ได้ทุก
ประเทศทัว่โลก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร 

2.3.2 องคป์ระกอบและการออกแบบเวบ็ไซต ์
2.3.2.1 องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ท่ีพฒันาข้ึนส าหรับ

หน่วยงานและองคก์รเพื่อประชาสัมพนัธ์หรือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กร องค์ประกอบของเวบ็ไซต ์
ประกอบดว้ย 

1) ค าอธิบาย (Text) หมายถึงขอ้ความท่ีประกอบการอธิบาย เช่น หวัเร่ืองหรือเน้ือหาซ่ึง
สามารถตกแต่งให้มีความสวยงามสามารถอ่านง่ายสบายตา ขนาดและรูปแบบของตวัอกัษร มีความ
เหมาะสม 

2) ภาพ (Graphic) หมายถึง งานศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ รูปวาด ลายเส้น พื้น
หลงัและพื้นผิว เป็นตน้ ภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล GIF หรือ JPEG ซ่ึงจะมีความ
แตกต่างในเร่ืองขนาดและความละเอียดของภาพ 

3) ส่ืออ่ืนๆ (Media) หมายถึงส่ือท่ีสามารถน าเสนอบนเว็บไซต์ได้นอกเหนือจากภาพ
และตวัอกัษร เช่น เสียงพดู เสียงประกอบ ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และภาพยนตร์ในรูปแบบของ
วดีิทศัน์ (Video) เป็นตน้ 

4) การเช่ือมโยง (Link) เป็นการเช่ือมโยงจากหน้าเว็บเพจหน่ึง ไปยงัอีกหน้าเว็บเพจ
หน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ ไฮเปอร์เทก็ซ์ หรือ ไฮเปอร์มีเดีย รวมทั้งการเช่ือมโยงกบัอีเมลดว้ย 

5) แบบฟอร์ม (Form) หมายถึงแบบฟอร์มท่ีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์สามารถกรอกรายละเอียด
เพื่อส่งขอ้มูลกลบัไปยงัผูจ้ดัท าเวบ็ไซตไ์ด ้

6) ตาราง (Table) หมายถึง การควบคุมรูปแบบโครงสร้างหน้าเวบ็ให้อยู่ในกรอบและ
ตารางตามท่ีผูอ้อกแบบก าหนดไวไ้ด ้
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7) กรอบ (Frame) เป็นการแบ่งการแสดงผลหนา้จอออกเป็นสัดส่วน โดยในแต่ละส่วน
จะน าเสนอขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะช่วยแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลได ้

8) แผนท่ีภาพ (Image map) หมายถึง การก าหนดบริเวณของรูปภาพขนาดใหญ่ให้เป็น
จุด (Node) ของการเช่ือมโยงได ้

9) หน่วยโปรแกรมของภาษาจาวา (Java applet) หมายถึง โปรแกรมท่ีเขียนดว้ยภาษาจา
วาเพื่อช่วยเสริมใหห้นา้เวบ็ไซตมี์ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

นพมาศ พนัธ์ุมณี และ วรัญญา เตชะธนเลิศ (2546) กล่าววา่ องค์ประกอบของเวบ็ไซต์
ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละความตอ้งการของผูอ้อกแบบเวบ็ไซตจึ์งควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1) Index คือหน้าแรกของเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก กล่าวคือเป็นหน้าท่ีมี
ทางเช่ือมลิงคไ์ปยงัเน้ือหาต่างๆ ในเวบ็ไซต ์หรือบางเวบ็ไซตอ์าจน าเมนูมาไวบ้นหนา้น้ีก็ได ้

2) Menu เป็นหน้าท่ีรวบรวมรายละเอียดเน้ือหาต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น หากเน้ือหาใน
เวบ็ไซต์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Diary, Gallery และ Link ในหน้าเมนูก็ควรจะบอกรายละเอียดของทั้ง 3 
ส่วนนั้นและตอ้งสามารถเช่ือมโยงกลบัมายงัหนา้เดิมได ้

3) เน้ือหา คือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตซ่ึ์งสามารถสร้างไดห้ลายหนา้ไม่
จ  ากดั แลว้แต่ความตอ้งการของผูอ้อกแบบเวบ็ไซต ์

4) Link ส่วนท่ีจะสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
5) Guest Book หรือสมุดเยี่ยม เป็นส่วนท่ีให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเวบ็ไซตน์ั้นๆ 
6) Chat Room เป็นหอ้งสนทนาท่ีใหผู้เ้ขา้ชมสามารถแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งกนั 
7) Web board หรือกระดานข่าว เป็นช่องทางส าคัญท่ีท าให้ผู ้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

แลกเปล่ียนขอ้มูล และแสดงความคิดเห็น 
กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพนัธ์ุ (2550) อธิบายว่าส่วนประกอบพื้นฐานของหน้าเวบ็ไซต์

จ  าแนกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
1) ส่วนหัวของเว็บเพจ (Page header) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 

ประกอบดว้ยช่ือเวบ็ไซตห์รือช่ือหวัขอ้เวบ็เพจย่อย เมนูรายการเช่ือมโยง (Navigation bar)  และแบน
เนอร์โฆษณา (Banner) โดยส่วนน้ีมกัจะระบุช่ือหรือสัญลกัษณ์ขององค์กรเพื่อให้ผูเ้ขา้ชมทราบว่า
ก าลงัชมเวบ็ไซตข์ององคก์รใดอยู ่และเพื่อไม่ใหส้ับสนหากมีการเปิดหลายเวบ็ไซต ์

2) ส่วนของเน้ือหา (Page content) เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผู ้
เขา้ชม ผูอ้อกแบบตอ้งก าหนดวตัถุประสงคก่์อนวา่ตอ้งการน าเสนอเร่ืองใด จากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด โดยคาดเดาความตอ้งการของผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์จากนั้นจึงก าหนดรูปแบบการ
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น าเสนอ เช่น ขอ้มูลตวัอกัษรภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และไม่ควรให้ขอ้มูลในหน้าเวบ็เพจมีความ
ยาวมากเกินไปเพราะจะท าใหอ่้านขอ้มูลไดย้าก 

3) คอลมัน์การเช่ือมโยง (Page sidebar) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผู ้
เขา้ชมเพื่อเช่ือมโยงการใชง้านภายในเวบ็ไซต ์โดยออกแบบใหมี้ความสม ่าเสมอทุกหนา้เวบ็ 

4) ส่วนทา้ยของเวบ็เพจ (Page footer) เป็นส่วนท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ เช่น 
ลิขสิทธ์ิ ผูจ้ดัท า สถานท่ีติดต่อ รวมทั้งรายการเช่ือมโยง และมีการแสดงผลทุกหนา้เวบ็เพจ 

จากค าอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่าในแต่ละเว็บไซต์จะมีองค์ประกอบท่ีคล้ายคลึงกัน 
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหัวของเวบ็ไซต์ ส่วนเช่ือมโยง ส่วนทา้ยของเวบ็ไซต์ และส่วนเน้ือหาของ
เวบ็ไซต ์ซ่ึงในแต่ละส่วนจะมีองคป์ระกอบเพื่อประโยชน์ต่อการใชง้านและเพิ่มความน่าสนใจให้กบั
เวบ็ไซต์ อาทิ ภาพ ตาราง กระดานข่าว การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั เป็น
ตน้ 
 2.3.2.2 การออกแบบเวบ็ไซต ์

ในการเร่ิมตน้ท าเวบ็ไซต์หากไม่มีการวางรูปแบบและวิเคราะห์ถึงความตอ้งการของผู ้
เข้าชม อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ ดังนั้ นผูจ้ ัดท าจึงควรให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการในการออกแบบเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของการออกแบบเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

กิดานนัท ์มลิทอง (2542) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนในการออกแบบเวบ็ไซต ์5 ประการ คือ 
1) การวางแผนล่วงหน้า เม่ือ เร่ิมต้นออกแบบเว็บไซต์ ควรสร้างเค้าโครงบน

หนา้กระดาษก่อนเพื่อช่วยให้สามารถจดัระเบียบโครงสร้างต่าง ๆ ของเวบ็ไซต์ไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
ควรรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบในเวบ็ไซต ์เช่น ไฟล์เน้ือหา ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง เป็นตน้ โดยควร
แยกไวใ้นลกัษณะของไฟลต์น้ฉบบั (Source files) 

2) รวบรวมและจดัระเบียบ  หลงัจากท่ีผูอ้อกแบบไดร้วบรวมขอ้มูลอย่างครบถว้นแลว้  
ควรมีการจดัเก็บรวมไวใ้นโฟลเ์ดอร์ (Folder) ท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีเวบ็ไซตมี์ขนาดใหญ่ ควรจดัระเบียบ
ไฟล์ (File) ให้เหมาะสมโดยการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ซ่ึงอาจมีหลายระดบัก็ได้ หลงัจากรวบรวมจดั
ระเบียบไฟล์แล้ว ควรแบ่งเวบ็ไซต์ออกเป็นส่วน ๆ ให้เหมาะสมรวมทั้งออกแบบตวัเลือกในแต่ละ
หนา้ท่ีมีจ  านวนไม่มากเกินไป ท่ีส าคญั คือ ไม่ควรให้เวบ็ไซตมี์การเช่ือมโยงหลายขั้นตอนมากเกินไป 
โดยใชห้ลกัการใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ ผา่นเวบ็เพจไม่เกิน 5 หนา้ 

3) การสร้างเคร่ืองมือน าทางควรค านึงถึงความรวดเร็วในการเข้าถึงสารสนเทศของ
ผูอ่้านเป็นหลัก มีค าท่ีเรียกใช้เคร่ืองมือน าทางอยู่หลายค า คือ แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) หรือเมนู 
(Menu) ซ่ึงสามารถออกแบบเคร่ืองมือน าทางไวใ้นลกัษณะท่ีผูใ้ช้สามารถไปสู่ส่วนต่าง ๆไดโ้ดยไม่
จ  าเป็นตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีหนา้โฮมเพจทุกคร้ัง หากเป็นเวบ็ไซตไ์ม่ใหญ่นกัและมีเน้ือหาส่วนต่างๆ ไม่
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มากควรใชเ้คร่ืองมือน าทางในลกัษณะกราฟิก หากเป็นเวบ็ไซตข์นาดใหญ่ท่ีมีส่วนต่างๆ ให้เลือกมาก 
ควรใชเ้คร่ืองมือน าทางในลกัษณะท่ีเป็นขอ้ความ นอกจากน้ีไม่ควรออกแบบแถบเคร่ืองมือให้ใหญ่
เกินไปเพราะจะท าใหกิ้นพื้นท่ีของหนา้เวบ็ และยงัท าใหก้ารแสดงผลหนา้จอชา้อีกดว้ย 

4) เกณฑ์มาตรฐานเป็นส่ิงส าคญัในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ผูใ้ช้ไม่เกิดความ
สับสน เกณฑ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การออกแบบโดยค านึงถึงความคงเส้นคงวา (Consistency) การออกแบบ
เส้นแนวในการแบ่งส่วนเน้ือหาท่ีต่างกันออกจากกนั และควรค านึงถึงการก าหนดความกวา้งยาว
มาตรฐานก่อนท่ีจะเร่ิมออกแบบ (ควรอยู่ท่ีประมาณ 640X460 จุดภาพ) เป็นการก าหนดสัดส่วน
เพื่อให้เกิดความคงเส้นคงวาและการสร้างล าดบัชั้นของหัวขอ้เพื่อให้ผูใ้ชเ้ห็นล าดบัความส าคญัของ
เน้ือหา 

5) การค านึงถึงผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์  ควรมีการออกแบบให้ตอบสนองความตอ้งการและ
ระดบัความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีของผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยพิจารณาถึงอุปกรณ์ในการเขา้ถึงเวบ็ไซต์
ของผูใ้ช้และช่องทางในการส่งข้อมูลป้อนกลับมายงัผูอ้อกแบบไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการ
ส่ือสารเวลาเดียวกนั (Synchronous mode) เช่น การสนทนาหรือในลกัษณะของการส่ือสารต่างเวลา 
(Asynchronous mode) เช่น อีเมล หรือ เวบ็บอร์ด และควรส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้เพื่อปรับปรุง
เวบ็ไซตใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชเ้สมอ 

ในการออกแบบเวบ็ไซต ์จิตเกษม พฒันาศิริ (2539) เสนอใหพ้ิจารณาประเด็นต่อไปน้ี 
1) ควรมีรายการสารบญัแสดงรายละเอียดของเวบ็นั้นๆ เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสามารถคน้หา

ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการเขา้มาในเวบ็ไซต ์เปรียบเสมือนการอ่านหนงัสือเล่มหน่ึง การสร้าง
สารบญัหรือจุดเช่ือมโยงให้กบัผูใ้ชไ้ดเ้ลือกช่องทางไปยงัส่วนใดส่วนหน่ึงของเวบ็ไซต ์จากจุดเร่ิมตน้
หรือโฮมเพจ จะช่วยใหผู้เ้ขา้ใชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) มีการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัเป้าหมายให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานมากท่ีสุด 
หากข้อมูลมีเน้ือหามากเกินไป และเว็บไซต์ไม่สามารถน าข้อมูลทั้ งหมดมาแสดง ควรสร้างจุด
เช่ือมโยงใหผู้ใ้ชง้านสามารถติดตามแหล่งขอ้มูลอ่ืนต่อไปได ้โดยจุดเช่ือมโยงนั้นควรมีลกัษณะเขา้ใจ
ไดง่้าย สร้างใหต่้อเน่ืองจากขอ้มูลท่ีอยูใ่นเวบ็ไซต ์ 

3) เน้ือหาสั้ นกระชับ ทนัสมยั น าเสนอเน้ือหาท่ีมีความส าคญั อยู่ในความสนใจของ
ผูใ้ชง้าน และควรปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

4) สามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยก าหนดช่องทางให้ผูใ้ชส้ามารถแสดง
ความคิดเห็น หรือให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ เช่น การใส่อีเมลหรือท่ีอยูเ่พื่อติดต่อผูจ้ดัท าเวบ็ไซต ์
ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูด่า้นล่างของเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาไดโ้ดยง่าย 
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5) การใส่ภาพประกอบ การเลือกรูปภาพมาประกอบการบรรยายเป็นส่วนส าคญัหน่ึงท่ี
สร้างความน่าสนใจให้กบัเวบ็ไซต ์ภาพท่ีน ามาใชน้ั้นควรมีการจดัวางให้พอดีกบัหนา้เวบ็เพจและไม่
ควรมีขนาดใหญ่หรือมีจ านวนมากเกินไปเพราะอาจจะท าให้เน้ือหาสาระของเวบ็ไซตล์ดความส าคญั
ลง 

6) เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยส่ิงท่ีผูส้ร้างเวบ็ไซต์ตอ้งค านึงมากท่ีสุดคือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เข้าชมเว็บไซต์ เน่ืองจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้
ผูส้ร้างสามารถก าหนดเน้ือหาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7) ใช้งานง่าย เน่ืองจากผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์มีประสบการณ์และความถนัดท่ีแตกต่างกัน 
ดงันั้นการสร้างเวบ็ไซตท่ี์ใชง้านง่ายจะเพิ่มโอกาสในการส่ือสารใหป้ระสบความส าเร็จสูงข้ึน โดยอาจ
ข้ึนอยูก่บัเทคนิคและประสบการณ์ของผูส้ร้างเวบ็ไซตแ์ต่ละคน 

8) เป็นมาตรฐานเดียวกัน เว็บไซต์ท่ีสร้างข้ึนอาจมีข้อมูลมากมายหลายหน้า การ
ก าหนดให้รูปแบบเว็บไซต์เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจดัเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่เน้ือหาออกเป็น
ส่วนๆ เป็นการเพิ่มความเป็นระเบียบและท าใหผู้ใ้ชง้านไม่สับสนกบัขอ้มูลนั้น 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2540) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีวา่ควรมีการ
แสดงขอ้มูลท่ีเห็นไดช้ดัเจน ผูเ้ชา้ชมเวบ็ไซตไ์ม่ตอ้งจดัการหรือตั้งค่าใดๆ ในการรับรู้ขอ้มูล ดงันั้นใน
การออกแบบควรใหค้วามส าคญักบัการแสดงผลทางหนา้จอมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ โดยมีขอ้แนะน า ดงัน้ี 

1) ควรมีการจดัวางขอ้มูลให้เหมาะสม เวน้วรรคและสร้างย่อหน้าในระดับพอดีเพื่อ
ไม่ใหผู้เ้ขา้ชมสับสนในขอ้มูล 

2) สร้างขอ้มูลท่ีเป็นตารางหรือรายการเพื่อใหส้ามารถก าหนดหรือเลือกใชไ้ดง่้าย 
3) ไม่บีบอดัขอ้มูลใหแ้น่นจนเกินไป ควรใชพ้ื้นท่ีในเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นประโยชน์ 
4) การแสดงขอ้มูลแต่ละส่วน ควรมีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั หากขอ้มูลมีมากเกินไป

ใหแ้บ่งข้ึนยอ่หนา้ใหม่ 
5) ถา้ขอ้มูลมีความยาวมาก ควรใช้การเช่ือมโยงเวบ็เพจเขา้มาช่วย โดยแบ่งขอ้มูลสร้าง

เป็นเวบ็เพจใหม่ท่ีผูใ้ชส้ามารถเช่ือมโยงไปหาได ้
6) ใชรู้ปภาพหรือลกัษณะทางกราฟิกเขา้มาช่วยเพิ่มความน่าสนใจ 
7) การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองควรเป็นค าหรือวลีท่ีน่าสนใจ สั้ นกระชบั ไดใ้จความและไม่ท า

ใหเ้กิดการเขา้ใจผดิในภายหลงั 
ชยัมงคล เทพวงษ ์(2544)ไดร้ะบุวา่องคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซตมี์ ดงัน้ี 
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1) ความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มี
กราฟิกหรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากจนเกินไปท าให้
วุน่วาย 

2) ความสม ่าเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า 
สไตลข์องกราฟิก ระบบเนวเิกชนัและโทนสี ควรมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3) ความเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบเวบ็ไซต์ควรค านึงถึงลกัษณะขององค์กร  เพราะ
รูปแบบของเวบ็ไซต์จะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กรนั้นๆ เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซต์ของ
ทางราชการ จะตอ้งดูน่าเช่ือถือ ฯลฯ 

4) เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจดัเตรียม
เน้ือหาและขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้มูลให้ทนัเหตุการณ์
เสมอ เน้ือหาไม่ควรซ ้ ากบัเวบ็ไซตอ่ื์น 

5) ระบบเนวิเกชันท่ีใช้งานง่าย ตอ้งออกแบบให้ผูใ้ช้เขา้ใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้
กราฟิกท่ีส่ือความหมายร่วมกบัค าอธิบายท่ีชัดเจน มีรูปแบบและล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอเช่น 
การวางไวใ้นต าแหน่งเดียวกนัของทุกหนา้ 

6) ลกัษณะท่ีน่าสนใจ หนา้เวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพตามองคป์ระกอบ
ต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ การใช้ตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสี
เวบ็ไซตท่ี์เขา้กนั  

7) การใช้งานอย่างไม่จ  ากัด ผู ้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากท่ีสุด เลือกใช้
เบราว์เซอร์ชนิดใดก็ได้ในการเข้าถึงเน้ือหา สามารถแสดงผลได้ทุกระบบ ปฏิบัติการและความ
ละเอียดหนา้จอต่างๆ เป็นลกัษณะส าคญัส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชจ้  านวนมาก 

8) คุณภาพในการออกแบบ มีการออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอย่างรอบคอบ สร้าง
ความรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์คุณภาพ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

9) ระบบการใชง้านท่ีถูกตอ้ง การใชแ้บบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลตอ้งสามารถใชง้าน
ไดจ้ริง ลิงคต่์าง ๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีมีอยูจ่ริง ระบบการท างานต่างๆ ในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความ
แน่นอนและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ธวชัชัย ศรีสุเทพ (2544) กล่าวว่าองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 

1) มีความเรียบง่าย เวบ็ไซต์ขององค์กรขนาดใหญ่ มกัจะออกแบบให้มีความเรียบง่าย 
ไม่ซบัซ้อนและใชง้านไดส้ะดวก แมว้า่จะมีขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์ป็นจ านวนมาก แต่ไม่ควรมีกราฟิกหรือ
ตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลา ซ่ึงจะรบกวนสายตา หรือสร้างความร าคาญต่อผูเ้ขา้ชม นอกจากนั้น 
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ยงัใชช้นิดและสีของตวัอกัษรไม่มากเกินไปจนวุน่วาย ในส่วนเน้ือหานิยมใชต้วัอกัษรสีด าบนพื้นหลงั
สีขาวและไม่มีการเปล่ียนแปลงสีของการเช่ือมต่อใหส้ับสน 

2) ความสม ่าเสมอ ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต์ควรออกแบบให้เวบ็ไซต์มีความสม ่าเสมอ โดย
ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ งเว็บไซต์ เน่ืองจากผูช้มจะรู้สึกว่าเว็บไซต์เป็นเสมือนสถานท่ีจริง ถ้า
ลกัษณะของแต่ละหนา้ในเวบ็ไซตเ์ดียวกนันั้นแตกต่างกนัมาก ผูช้มจะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่
ก าลงัอยูใ่นเวบ็ไซตเ์ดิมหรือไม่ ดงันั้น รูปแบบเวบ็ไซต ์ระบบเนวิเกชัน่และโทนสีท่ีใช้ควรจะมีความ
คลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3) ความเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบตอ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร เน่ืองจากรูปแบบ
ของเวบ็ไซต์สามารถสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ขององค์กรนั้นได ้การใช้ชุดสีชนิดตวัอกัษร รูปภาพและ
กราฟิกจะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซต์เป็นอย่างมาก ผูอ้อกแบบจึงตอ้งเลือกใช้องค์ประกอบเหล่าน้ี
อยา่งเหมาะสม 

4) มีเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ เน่ืองจากเน้ือหาเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในเว็บไซต์ ดังนั้ น
ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต์จึงควรเตรียมเน้ือหาและขอ้มูลท่ีผูเ้ขา้ชมตอ้งการให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เน้ือหาท่ีสร้าง
ข้ึนมาเองโดยทีมงาน และไม่ซ ้ ากบัเวบ็ไซต์อ่ืนเพราะจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูช้มให้เขา้มาในเวบ็ไซต์อยู่
เสมอ ต่างจากเน้ือหาท่ีน าข้อมูลมาจากเว็บไซต์อ่ืน ซ่ึงเม่ือผูเ้ข้าชมทราบถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งกลบัมาท่ีเวบ็ไซตเ์ดิม 

5) มีระบบเนวิเกชั่น มีการออกแบบให้สามารเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก โดยใช้
กราฟิกท่ีส่ือความหมายร่วมกบัค าอธิบายท่ีชดัเจน รวมทั้งมีรูปแบบและล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอ 
เช่น วางเอาไวใ้นต าแหน่งเดียวกนัของทุกๆ หนา้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ใช้งานและ
เพิ่มความรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล 

6) มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ  ความน่าสนใจในแต่ละเวบ็ไซตข้ึ์นอยูก่บัความชอบของแต่ละ
บุคคล อยา่งไรก็ตาม หน้าตาของเวบ็ไซตจ์ะมีความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณภาพของ
กราฟิกท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย สบายตา และการใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็น
ตน้ 

7) ไม่จ  ากดัการใช้งาน โดยไม่บงัคบัให้ผูเ้ขา้ชมตอ้งติดตั้งโปรแกรมหรือเบราวเ์ซอร์
เพิ่มเติม  เป็นการรองรับผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายไดดี้ข้ึน 

8) คุณภาพในการออกแบบ ควรให้ความส าคญักบัการออกแบบเวบ็ไซต์เช่นเดียวกบั
การออกแบบส่ือประเภทอ่ืน ๆ มีการเรียบเรียงเน้ือหาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด  เน่ืองจาก
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เวบ็ไซต์ท่ีไม่มีมาตรฐานการออกแบบและการจดัระบบขอ้มูล  เม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลไปเร่ือย ๆ จะเกิด
ปัญหาและไม่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือจากผูช้มได ้

9) ระบบการใช้งานถูกตอ้ง ระบบการท างานต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์จะตอ้งมีความแน่นอน
และท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น หากเวบ็ไซตมี์แบบฟอร์มใหผู้ช้มกรอกขอ้มูลจะตอ้งแน่ใจวา่ฟอร์ม
นั้นสามารถใชง้านไดจ้ริง หรือการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตต่์าง ๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปยงัหนา้ท่ีมีปรากฏ
อยูจ่ริงและถูกตอ้ง ดงันั้นจึงตอ้งหมัน่ตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย ์(2546) ให้ขอ้แนะน าการออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

1) การเลือกเน้ือหาเว็บไซต์  เป็นส่วนส าคัญในการเร่ิมต้นท าเว็บไซต์ ทั้ งการจัด
โครงสร้างและรูปแบบตามวตัถุประสงคข์องการจดัท า เช่น เวบ็ไซตข์ององคก์ร หรือเวบ็ไซตเ์กมส์ โดย
ศึกษาตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ชม  

2) โครงสร้างของเวบ็ไซต ์การจดัโครงสร้างมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั คือการท าให้ผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซต์สามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาถึงความสามารถและ
ความตอ้งการของผูใ้ช้งาน เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ผูท่ี้เขา้ใช้งานเวบ็ไซต์อาจแบ่งประเภท
เป็นบุคลากรภายในองคก์ร หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ  

3) ทุกคนดูได ้และเวบ็ไซต์ดูดี  โดยการออกแบบให้สามารถเปิดไดจ้ากทุกเบราวเ์ซอร์  
เช่น Internet explorer, Firefox, Google chrome เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยขยายฐานของผูเ้ขา้ชม นอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น สีท่ีใช ้ รูปภาพ Frames, Style sheet, Cookies, JavaScript และ Plug-ins ซ่ึงนอกจาก
จะสร้างเว็บไซต์ให้สามารถดูได้อย่างหลากหลายแล้ว ควรออกแบบให้ดูดีด้วย เน่ืองจากการเปิด
เวบ็ไซตจ์ากหลายเบราวเ์ซอร์อาจจะมีการแสดงผลหนา้จอท่ีแตกต่างกนั จึงควรทดสอบการแสดงผลใน
ทุกๆ เบราวเ์ซอร์ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้รูปแบบท่ีเหมือนกนั 

4) ความเร็วในการดาวน์โหลดเวบ็ไซต์ ผูเ้ขา้ชมไม่ควรใช้เวลานานในการดาวน์โหลด
ในแต่ละหนา้เวบ็เพจ โดยเฉพาะหนา้แรกของเวบ็ไซต ์หรือ โฮมเพจ (Home page) เพราะอาจส่งผลให้ผู ้
เขา้ชมหันไปเปิดเว็บไซต์อ่ืนแทน ปัจจยัท่ีจะกระทบต่อความเร็ว ได้แก่ ขนาดและความละเอียดของ
รูปภาพท่ีใช ้จ  านวนรูปภาพ และปริมาณของตวัอกัษรท่ีอยูบ่นเวบ็เพจ ซ่ึงหากขนาดของรูปใหญ่เกินไป 
อาจตดัแบ่งให้มีขนาดเล็กลงและใช้ตารางช่วยจดัรูปภาพ ส่วนในหัวขอ้ท่ีมีเน้ือหามากๆ ควรตดัแบ่ง
ออกเป็นตอนๆ เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด และยงัช่วยใหผู้เ้ขา้ชมอ่านง่ายยิง่ข้ึน 

5) ความง่ายในการคน้หาขอ้มูล หากผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ตอ้งใช้เวลานานในการคน้หา
ขอ้มูล อาจส่งผลใหเ้ปล่ียนไปหาช่องทางหรือเวบ็ไซตอ่ื์น จึงควรมีแถบน าทางหรือ Navigation bar ใน
ทุกๆ หนา้ของเวบ็เพจ  และใหบ้ริการ Search และ Site map เพื่อช่วยใหค้น้หาขอ้มูลไดง่้ายยิง่ขั้น 
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6) ตวัอกัษร ฉากหลงั และสี การออกแบบโดยไม่มีความเขา้ใจในการใช้สีอาจท าให้
เกิดปัญหาดา้นการมองเห็นของผูเ้ขา้ใชง้านได ้การใชสี้ในเวบ็ไซตส่์วนใหญ่จึงมกัใชต้วัอีกษรสีด าบน
พื้นหลงัสีขาว และมกัก าหนดประเภทของตวัอกัษรตามสากลนิยม เช่น ในกรณีภาษาองักฤษมกัใช ้
Arial หรือ Times เป็นตน้ ส่วนภาษาไทยอาจใช ้MS Sans Serif หรือตวัอกัษร UPC อ่ืนๆ ท่ีเป็นสากล
นิยมของภาษาไทย นอกจากนั้นแล้วภาพท่ีใช้เป็นฉากหลงัไม่ควรมีสีสันฉูดฉาดเด่นเกินตวัอกัษร 
เพราะจ าท าใหอ่้านยากและลดความน่าสนใจของเน้ือหาลง 

7) ภาพประกอบ ภาพประกอบบนเวบ็ไซต์มกัใช้อยู่ 2 ประเภท คือ ไฟล์ท่ีมีนามสกุล 
GIF หรือ JPEG จึงควรพิจารณาถึงจ านวนสีของรูปภาพนั้นๆ ถา้เป็นภาพแต่งหรือภาพถ่ายท่ีมีจ  านวน
สีมาก ควรใช้ไฟล์ประเภท JPEG แต่ถา้เป็นเพียงปุ่มหรือป้ายท่ีมีสีไม่มากควรใช้ไฟล์ประเภท GIF 
แทน เน่ืองจากเป็นไฟล์ประเภทใชพ้ื้นท่ีไม่มากซ่ึงจะมีผลต่อความเร็วในการแสดงผลในหนา้เวบ็เพจ 
ส าหรับเว็บไซต์ท่ีรวบรวมรูปภาพ (Gallery) ควรมีการแสดงผลเป็นภาพเล็กๆ ให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์
มองเห็นภาพรวมและหากสนใจรายละเอียดจึงค่อยขยายภาพนั้นๆ  

8) ส่วนประกอบหลกัของเวบ็ไซต์ พิจารณาตามความส าคญัหรือความจ าเป็นหลกัท่ี
เวบ็ไซตค์วรมี เช่น หวัขอ้เก่ียวกบัองคก์ร ประวติัความเป็นมา ขอ้มูลติดต่อ ช่องทางการคน้หา แผนท่ี
เวบ็ไซต ์เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัผูเ้ขา้ชมต่อหน่วยงาน 

9) การทดสอบก่อนเผยแพร่เว็บไซต์ ก่อนท่ีจะอพัโหลด (Upload) ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) ควรจะมีการทดสอบกบัทุกเบราวเ์ซอร์ ในดา้นการแสดงผลหนา้จอ ความเร็วในการเปิด การ
เช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ตรวจอักษรว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อ่านข้อมูลต่างๆ ถึงความ
ครบถว้นสมบูรณ์ และทดสอบความแตกต่างของหนา้จอขนาดต่างๆ เช่น 600X800 พิกเซล 800X600 
พิกเซล เป็นตน้ การทดสอบเหล่าน้ีจะช่วยลดความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

10) หลงัจากเผยแพร่เวบ็ไซตแ์ลว้ ผูดู้แลเวบ็ไซตต์อ้งตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็น
การส ารวจ ปรับปรุงเวบ็ไซต ์และท าการแกไ้ขทนัทีเม่ือมีโอกาสนอกจากนั้นควรใหค้วามส าคญัต่อผล
ยอ้นกลบัหรือการวิพากษว์ิจารณ์ของผูเ้ขา้ชม เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและปรับปรุงให้
ตรงต่อความตอ้งการตามความเหมาะสม 

ส่วน สุวชิ ถิระโคตร (2554) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการออกแบบเวบ็ไซต ์พร้อมทั้ง
อธิบายวา่ เป็นส่วนท่ีสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชม  อีกทั้งยงัสร้างความไดเ้ปรียบ
ในดา้นการส่ือสาร  โดยความส าเร็จของการออกแบบ  วดัไดจ้ากมีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมี
ผลมาจาก 4 ปัจจยั  อนัเป็นพื้นฐานในการออกแบบเวบ็ไซต ์ ดงัน้ี 

1) มีเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์  และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
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2) มีการปรับปรุงขอ้มูลภายในเว็บไซต์อย่างต่อเน่ือง  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลล้าสมยั โดยท่ี
องค์กรหรือหน่วยงานอาจตอ้งปรับปรุงเป็นระยะตามความเคล่ือนไหวของข่าวสาร  แต่ตอ้งมีความ
ต่อเน่ืองเหมาะสม 

3) ใชเ้วลานอ้ยในการแสดงผลบนหนา้เวบ็ 
4) การใชง้านสะดวก เขา้ใจง่าย สามารถเขา้ใจการใชง้านไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 
ดงันั้นสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบและการออกแบบเวบ็ไซตมี์ความส าคญัและส่งผลถึงการ

ใชง้านของผูใ้ชบ้ริการมี 3 ดา้น คือ 
1) ดา้นการออกแบบ ไดแ้ก่ ความยาวของหนา้เพจ  การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สีพื้น 

สีตวัอกัษร การจดัวางรูปภาพ การน าทาง การใชส้ัญลกัษณ์ เป็นตน้ 
2) ดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ มีเน้ือหาท่ีครบถว้นสมบูรณ์ ถูกตอ้ง น่าสนใจ มีขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

เป็นตน้ 
3) ดา้นประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความเร็วของเวบ็ไซต ์ความถูกตอ้งของลิงค ์ สามารถคน้หา

ท่ีสะดวก เป็นตน้ 
2.3.3 ประโยชนข์องเวบ็ไซต ์
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2543) อธิบายว่าเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารส าหรับ

ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ช้จะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เว็บไซต์
จ  านวนมากเน้นการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศแบบสาธารณะ เช่น เวบ็ไซต์ของสถาบนัการศึกษา 
องคก์รของรัฐ ตลอดจนองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรและมูลนิธิเพื่อสังคม เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในแง่
ของธุรกิจ ผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซต์มกัใช้เป็นส่ือโฆษณาสินคา้และบริการ โดยประโยชน์ของเวบ็ไซต์
อาจสรุปไดด้งัน้ี 

1) เพื่อน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ในรูปแบบส่ิงพิมพ์ท่ีเขา้ชมไดท้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) และใบโฆษณา (Brochure) เป็นตน้ 

2) เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการค้นควา้ วิจยั โดยสามารถสืบค้น
ขอ้มูลทั้งในรูปแบบขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือในรูปแบบส่ือประสม โดยการสืบคน้ผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทัว่โลก อีกทั้งยงัสามารถสืบคน้ไดต้ลอดเวลา 

3) นกัเรียน นกัศึกษา สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นการศึกษาและการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนต่างสถาบนั อาจมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างสถาบนั เช่น ภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวการ
สอนในชั้นเรียน เสียงประกอบการสอนของวิชาต่างๆ การประชุมวิชาการ การทดลองวิทยาศาสตร์ 
เป็นตน้ 
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4) การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในด้านการคิดวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะการวเิคราะห์สืบคน้ขอ้มูล เน่ืองจากผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งแยกแยะขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

5) ห้องสมุดท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์สู่ระบบอินเทอร์เน็ต จะท าให้ผูเ้ข้าชมเว็บไซต์
สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีอยู่ห่างไกลได้ เช่น การสืบคน้ขอ้มูลระบบออนไลน์ไปยงั
หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ไดจ้ากบา้นหรือท่ีท างานได ้

6) เพื่อสืบคน้สารสนเทศ เว็บไซต์เพื่องานสืบค้นแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ เว็บไซต์ท่ี
ติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับสืบคน้ขอ้มูลหรือ Search engine และเวบ็ไซต์ท่ีแสดงรายช่ือหรือแคตาล็อก
แสดงรายช่ือเวบ็ท่ีใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับสืบคน้ หรือเป็น Directory  

7) ใชเ้พื่อการตลาด เช่น เป็นส่ือโฆษณาสินคา้และบริการ ตลอดจนเผยแพร่ศกัยภาพใน
การด าเนินงานของบริษทั เป็นตน้ เป็นการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ส่งผลให้ธุรกิจได้รับ
ความนิยมมากข้ึน 

8) เพื่อจ าหน่ายสินค้าและบริการ เช่นการขายสินค้าออนไลน์ การให้บริการการ
ท่องเท่ียวตลอดจนการจองโรงแรมท่ีพกั โดยแสดงภาพถ่าย ราคาสินคา้หรือค่าบริการไวบ้นเวบ็ไซต ์

9) เพื่อให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การให้ค  าปรึกษาหลังการขาย หรือจดัเป็น
โฮมเพจส าหรับลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นตน้ 

10) เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อสินคา้
หรือบริการ ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนโฮมเพจซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสินคา้และ
บริการ 

สมาน ลอยฟ้า (2544) ไดใ้ห้รายละเอียดวา่ประโยชน์ของเวบ็ไซตต์ามวตัถุประสงคข์อง
ผูอ้อกแบบแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1) เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เป็นเว็บไซต์ท่ีจดัท าโดยองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือน
จดหมายข่าวหรือแผ่นพบั ท่ีสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั โดยส่วนมากมกัน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัองคก์ร แนวคิด ภารกิจ หรือข่าวสารอ่ืนๆ ขององคก์ร โดยปกติท่ีอยูข่องเวบ็ไซตม์กัลงทา้ยดว้ย 
.org เช่น เวบ็ไซตข์ององคก์ารอนามยัโลก World Health Organization (www.who.org) 

2) เว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการตลาด เป็นเว็บไซต์ท่ีจัดท าโดยบริษัทธุรกิจต่างๆ มี
วตัถุประสงค์เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ เป็นช่องทางให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใช้
ประกอบในการพิจารณาซ้ือหรือเลือกบริการ โดยอาจมีทั้งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละอาจมีการโฆษณาเกิน
จริง ผูเ้ข้าชมจึงควรวิเคราะห์ด้วยความรอบคอบ ท่ีอยู่ของเว็บไซต์มกัลงท้ายด้วย .com เช่น National 
Geographic  
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(www.nationalgeographic.com) 
3) เว็บไซต์เพื่อข่าวสาร เป็นเว็บไซต์ท่ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูล ท่ี เป็น

ขอ้เท็จจริงและแลกเปล่ียนสารสนเทศเก่ียวกบัผลการวิจยั ขอ้มูลบางอยา่งมีลกัษณะคลา้ยจุลสารท่ีมกั
พบไดต้ามหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมีประโยชน์ส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐาน แต่เน้ือหามกัเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ซ่ึงขาดความ ลุ่มลึก  โดยท่ีอยู่ของเว็บไซต์มักลงท้ายด้วย .gov เช่น United States Census Bureau 
(www.census.gov) 

4) เวบ็ไซต์ข่าวและเหตุการณ์ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการให้ข่าวสารท่ี
เป็นปัจจุบนัท่ีสุดในฐานะส่ือบริการสาธารณะ เวบ็ไซต์เหล่าน้ีมกัจะมีบริษทัหรือองค์กรต่างๆ เป็น
ผูใ้ห้การสนบัสนุน ดงันั้น จึงมกัพบโฆษณาแฝงปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต์ ผูใ้ชจึ้งควรระมดัระวงัในเร่ือง
ของความล าเอียงในบทความข่าวสารท่ีน าเสนอด้วย  ท่ีอยู่ของเว็บไซต์เหล่าน้ี มกัลงทา้ยด้วย .com 
เช่น CNN (www.cnn.com) 

5) เวบ็ไซตส่์วนบุคคล เป็นเวบ็ไซตข์องบุคคลเพื่อเสนอแนวคิดหรือเพื่อประชาสัมพนัธ์
บุคคลในดา้นต่างๆ ท่ีอยูข่องเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีมกัลงทา้ยดว้ย .edu หรือ .com 

ธนพล ฉันจรัสวิชยั (2545) กล่าวว่าเวบ็ไซต์ให้ประโยชน์ต่อผูใ้ช้หลายประการ เช่น ช่วย
ให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมาย โดยสามารถส่งขอ้มูลไดท้ั้งรูปแบบตวัอกัษร ภาพ
และเสียงไปยงับุคคลต่างๆ ทัว่โลกในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ลดเวลาในการสืบคน้รายการหนงัสือหรือ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ในสถาบนัต่างๆ ทัว่โลก โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีนั้นดว้ยตนเอง สามารถ
พูดคุย แลกเปล่ียนความรู้ หรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ท่ีมีผูส้นใจในเร่ืองเดียวกัน เช่น 
วฒันธรรม ประเพณี กีฬา เป็นตน้ สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วารสาร ฯลฯ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศผา่นเวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

นอกจากนั้น วิมลพรรณ อาภาเวท (2553) ไดอ้ธิบายประโยชน์ของการประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ืออินเทอร์เน็ตโดยสถาบนัหรือองค์กร ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน ว่ามีวตัถุประสงค์พื้นฐานการ
น าเสนอสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 

1) เพื่อการบอกกล่าวหรือช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบ เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลหรือบอกกล่าว
ช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์การด าเนินงาน และผลงาน เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์
รับทราบตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร  

2) เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผดิ เป็นการหาหนทางท่ีอาจท าใหเ้กิดการเขา้ใจ
ผิด และหาทางป้องกันไวก่้อน ซ่ึงมีทั้ งการแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง โดยใช้วิธีการแถลงการณ์ 
ประกาศ ช้ีแจงความเข้าใจผิดนั้ นซ่ึงต้องยึดหลักความจริง และด าเนินการอย่างรวดเร็วทันต่อ
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เหตุการณ์ ไม่เยิ่นเยอ้ กะทดัรัดชดัเจน ส่วนการแกไ้ขความเขา้ใจผิดทางออ้ม จะยึดหลกัความสุจริต ใช้
ความจริงใจเป็นหลกั ใหผู้เ้ขา้ชมรับรู้ดว้ยตวัเอง 

3) เพื่อการส ารวจประชามติ เป็นวิธีการเพื่อให้ทราบความต้องการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
องคก์ร วา่ตอ้งการอะไร ตลอดจนทศันคติท่ีมีต่อองคก์ร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการต่อผูเ้ขา้ชม 

จากรายละเอียดขา้งตน้ สรุปไดว้า่เวบ็ไซตเ์ป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นตวักลางส าคญัใน
การส่ือสาร มีประโยชน์ในการแลกเปล่ียนและน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ทั้งดา้นวิชาการ ธุรกิจ และความ
บนัเทิงใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากแหล่งสารสนเทศทัว่โลก 
 
2.4 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2  มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1) อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในการ

บริหารและการจัดการศึกษา  พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2) อ านาจหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ในการจดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษา 
แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์และจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ก ากบั 
ดูแล ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ประสานการระดม
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจดัและพฒันาการศึกษา 
จดัระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สนับสนุนการวิจยั ประสานการปฏิบติั
ราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ฐานะส านักงานผู ้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ดงันั้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จึงจดัท าแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดว้างแผนกลยทุธ์เพื่อสนองนโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกลยุทธ์ท่ี 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการ
กระจายอ านาจทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาและไดจ้ดัโครงการพฒันา
งานประชาสัมพนัธ์โดยน าเวบ็ไซตม์าเป็นส่ือกลาง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินโครงการดงัน้ี 

1) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว กิจกรรมทาง การศึกษา 
2) เพื่อเผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย ความรู้ทางวชิาการ 
3) เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร เช่ือมความสัมพนัธ์ ตลอดจนสร้างความเขา้ใจอนัดี

แก่หน่วยงานและบุคคลทัว่ไป 
ดา้นการบริหารงาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 รับผิดชอบ

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั ครอบคลุม เขตพื้นท่ีบริการ 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอบา้นโฮ่ง 
อ าเภอล้ี  อ าเภอทุ่ งหัวช้าง และ อ าเภอเวียงหนองล่อง มีการแบ่ งส่วนราชการภายในตาม
พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 ดงัน้ี 

1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีด้านงานสารบรรณ  ดูแลงานอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม และยานพาหนะ  ประสานการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา  พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานและให้บริการขอ้มูลข่าวสารของ
ส านกังานเขตและส่วนราชการในสังกดั 

2) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการวางแผนอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่งและ
วิทยฐานะ  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั  และพฒันา
บุคลากรตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ  ตลอดจนการด าเนินงานวนิยับุคลากร 

3) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าท่ีในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมถึงการจัดท านโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษา  พร้อมทั้งวเิคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณพร้อมทั้ง
ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4) กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามยั กีฬาและนนัทนาการ ลูกเสือ ยวุกาชาด 
เนตรนารี ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วนิยันกัเรียน การพิทกัษสิ์ทธิเด็กและ
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เยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอ่ืน รวมทั้งการประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพ
ติด และส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา 

5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีในการประสาน 
ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหลกัสูตรการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินเก่ียวกับการวดัและการ
ประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารการเงิน บญัชี พสัดุ 
สินทรัพย ์ใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารการเงินและสินทรัพย ์

7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากบั ดูแล ประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย พร้อมทั้ งออกใบอนุญาตจัดตั้ งโรงเรียน และการ
เปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 

8) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอ านาจหน้าในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานมีความโปร่งใส 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จึงได้เร่ิมน าเว็บไซต์มาใช้งานเพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและประสานการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยได้
น าเสนอขอ้มูลตามอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกลุ่มงาน  ตามวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

1) เป็นศูนยก์ลางประสานงานและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
2) ใชติ้ดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเอกสาร ข่าวสาร ระหวา่งกนัภายในองคก์ร 
3) เก็บขอ้มูลและแบ่งปันองคค์วามรู้ในองคก์ร 
4) สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

และโรงเรียนในเครือข่าย 
 

 

2.5 การน าเวบ็ไซต์มาใช้ในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 เร่ิมน าเวบ็ไซตม์าใชใ้นองคก์รเม่ือ พ.ศ. 

2550 โดยมีผูพ้ฒันาเว็บไซต์ คือ อาทิตย์ มาพิทักษ์ (การส่ือสารส่วนบุคคล, 13 กรกฎาคม 2555) 
ออกแบบเวบ็ไซต์ประกอบดว้ยหนา้เวบ็หลกัและเช่ือมโยงต่อไปยงั 8 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
และหน่วยตรวจสอบภายใน ดงัหนา้เวบ็ไซตห์ลกั (ภาพท่ี 2.1) 
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ภาพที ่2.1 ภาพหนา้เวบ็ไซตห์ลกั www.lp2.go.th 

 
ทั้ ง น้ี แ ต่ละก ลุ่มงาน  ได้น าเสนอและบ ริการข้อมู ลตามอ านาจหน้าท่ี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ.2553 โดยเวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ไดน้ าเสนอขอ้มูลแยก
ตามกลุ่มงาน ดงัน้ี 

1) กลุ่มอ านวยการ น าเสนอขอ้มูล ข่าวประชาสัมพนัธ์ จุลสาร ระบบส่งหนงัสือราชการ 
2) กลุ่มนโยบายและแผน น าเสนอข้อมูลการด้านนโยบายและแผนขององค์กร การ

วิเคราะห์งบประมาณ การติดตามประเมินผลและรายงานผล ตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกดั 

3) กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา น าเสนอขอ้มูลดา้นงานลูกเสือในเขตพื้นท่ีการศึกษา ข่าว
งานจดัการศึกษานกัเรียนพิการเรียนร่วม การส่งเสริมคุณภาพและสวสัดิการนกัเรียน 

4) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา น าเสนอขอ้มูล ข่าวสารทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

5) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์น าเสนอขอ้มูล ประกาศสอบราคาจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
ข่าวสารจากกรมบญัชีกลาง ระบบ E-Money 

6) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน น าเสนอขอ้มูลดา้นนโยบายและวิสัยทศัน์ ข่าวกิจกรรม
ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ขอ้มูลการติดต่อประสานงานบุคลากรในกลุ่ม 
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ส าหรับกลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มตรวจสอบภายใน ปัจจุบนั (2557) อยู่ระหว่างการรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อน าเสนอบนเวบ็ไซต ์
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เครือมาส มนัตาภรณ์ (2547) ไดค้น้ควา้ กลยุทธ์และประสิทธิผลของการส่ือสารเพื่อส่งเสริม
การรับรู้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการ เพื่อศึกษากล
ยทุธ์การส่ือสารผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการ การรับรู้ของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการใช้บริการ
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการ โดยศึกษาจากเวบ็ไซตต์วัแทนของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน คือ 
กรมสรรพากร และบริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดัใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 455 คน ผลการศึกษาพบว่าเว็บไซต์ตัวแทนมีการวางกลยุทธ์การส่ือสารผ่านเว็บไซต์ 4 
ขั้นตอน คือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวตัถุประสงค์ ออกแบบตวัสาร และส่วนประสมในการ
ส่ือสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากการคน้ควา้พบว่าระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีไม่มากเท่าท่ีควร โดยมีพฤติกรรมการใช้บริการในระดบัน้อย และกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้คิดเห็น
วา่ความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัท าเวบ็ไซตเ์ป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

เอ้ือกานต์ ตั้ งประสพทรัพย์ (2548) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
เวบ็ไซตก์รมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการทางเวบ็ไซต ์การ
น าเสนอ การออกแบบ และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการเว็บไซต์ กรมสรรพากร ผู ้ศึกษาใช้
แบบสอบถามในการส ารวจดังกล่าวกบักลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน พบว่า
คุณภาพการใหบ้ริการและการออกแบบ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั นัน่คือหากเวบ็ไซตมี์คุณภาพในการบริการและการออกแบบในระดบัมาก ความพึงพอใจของ
กลุ่มตวัอยา่งก็จะอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

สารภี วินิจสิริ (2549) ศึกษา การพฒันาเวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เพื่อพฒันาเวบ็ไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามหลกัการและวิธีการออกแบบ
และพฒันาเว็บไซต์ และศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อเว็บไซต์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นขา้ราชการครูท่ี
รับผิดชอบศูนยค์อมพิวเตอร์ในโรงเรียนเครือข่าย School Net จ านวน 29 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงได้สอบถามใน 7 ด้าน คือ ดา้นขอ้มูลท่ีน าเสนอบนเว็บไซต ์
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นการออกแบบหนา้เวบ็เพจ ดา้นระบบน าทาง ดา้นกราฟิกและภาพเคล่ือนไหว 
ดา้นตวัอกัษรและการจดัรูปแบบขอ้ความ และดา้นการใช้สีในเวบ็เพจ จากผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการ
ครูท่ีรับผดิชอบศูนยค์อมพิวเตอร์ในโรงเรียนเครือข่าย School Net เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
ความคิดเห็นทุกดา้นเก่ียวกบัการออกแบบหนา้โฮมเพจในระดบัดี ไดแ้ก่ดา้นขอ้มูลท่ีเสนอบนเวบ็ไซต ์
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ดา้นการออกแบบหน้าเวบ็ ดา้นการใช้สีในเวบ็เพจ ตามล าดบั และมีความคิดเห็นการออกแบบหน้า
เวบ็โดยรวมอยู่ในระดบัดี  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัดี 3 ด้านแรก คือ ด้านตวัอกัษรและจดัรูปแบบ
ขอ้ความ ดา้นขอ้มูลท่ีน าเสนอบนเวบ็ไซต ์และดา้นการใชสี้ในเวบ็เพจ 

พงษน์รินทร์ อาธิบุตร (2550) ศึกษา การใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อศึกษาสภาพการใชเ้วบ็ไซตแ์ละ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้เวบ็ไซต์เพื่อการบริหารของสถานศึกษา กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
348 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบการใช้เว็บไซต์ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการบริหารของสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีการใชเ้วบ็ไซต์
เพื่อการบริหารทัว่ไปมากท่ีสุด ทั้งน้ีขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง อาทิ อายุ ต  าแหน่ง ประสบการณ์ 
และขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้มีสภาพการใช้เว็บไซต์เพื่อการบริหารสถานศึกษา
แตกต่างกันด้วย และพบปัญหาด้านการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ ส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์

สมทรง งามวงษ์ (2550) ศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ และความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตข์องส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ ส านกังานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ศึกษาการใช้บริการเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 389 คน ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และเจา้หน้าท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอยู่ในสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา พบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการเว็บไซต์www.bic.moe.go.th แต่มีความสนใจจะเขา้ใช้ในอนาคต 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งเคยท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซตมี์การเขา้ใชอ้าทิตยล์ะคร้ัง ในแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลาระหวา่ง
คร่ึงชัว่โมงถึงหน่ึงชัว่โมง โดยมีความตอ้งการให้เวบ็ไซตน์ าเสนอเน้ือหาดา้นข่าวสาร ความกา้วหน้า
ดา้นการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษาต่างประเทศ และบทความทางการศึกษา ตามล าดบั ในส่วน
ความพึงพอใจต่อเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอในเวบ็ไซต์ดา้นข่าวสารอยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นการ
น าเสนอเร่ืองทุนการศึกษา และการเรียนภาษาองักฤษผ่านเว็บไซต์ โดยกลุ่มตวัอย่างได้เสนอแนะ
ปัญหาดา้นการโหลดขอ้มูลท่ีมีความล่าชา้ ไม่สามารถเขา้ใชไ้ดบ้างช่วงเวลา และไดเ้สนอแนะใหมี้การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของเวบ็ไซตใ์หเ้ร็วข้ึน รวมถึงปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั 

เจริญศรี แซ่ก้ิม (2551) ได้ค้นควา้ การประเมินเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขต
ภาคใต ้ เพื่อวิเคราะห์เวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตภาคใต ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ
แบบสอบถามโดยท าการใช้เกณฑ์การประเมินเวบ็ไซต์จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นเน้ือหาและขอ้มูล ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล ดา้นความทนัสมยั ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเป็น
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มลัติมีเดีย ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และดา้นรูปแบบการน าเสนอและการออกแบบ ผลการวิจยัปรากฏว่า
ภาพรวมของเวบ็ไซต์อยู่ในระดบัดีทุกดา้น ทั้งน้ียงัมีขอ้เสนอแนะว่าเน้ือหาท่ีมีมากเกินไปจะท าให้
เว็บไซต์ขาดความน่าสนใจ ควรมีการแสดงเฉพาะหัวข้อหรือภาพท่ีเก่ียวข้องแล้วเช่ือมโยงไปยงั
รายละเอียดของขอ้มูลในภายหลงั เน้ือหาของหนา้โฮมเพจควรมีการจดักลุ่มไวใ้นต าแหน่งท่ีใกลเ้คียง
กนั ควรมีการใชต้วัอกัษร สีของตวัอกัษร สีพื้นเวบ็ สีภาพประกอบใหเ้กิดความกลมกลืนสบายตาอยา่ง
เหมาะสม และควรมีการปรับปรุงใหข้อ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั 

วชิราภรณ์ คชสีห์ (2551) ไดศึ้กษา แนวทางการพฒันาเวบ็ไซต์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2” เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนว
ทางการพฒันาเวบ็ไซต ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2 ศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 413 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ จ  านวน 413 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการพฒันา
เว็บไซต์ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ช้ ขั้นการ
เตรียมเน้ือหา  ขั้นการออกแบบ และขั้นการพฒันาเวบ็ไซตใ์นอนาคต ผลการศึกษาพบวา่มีการพฒันา
เวบ็ไซต์ไดอ้ยา่งเหมาะสมทุกขั้นตอน อีกทั้งยงัมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลภายในเวบ็ไซต์ให้มีความ
ถูกตอ้งทนัสมยัอยู่เสมอ รวมถึงการพฒันารูปแบบการน าเสนอเวบ็ไซต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจแก่
ผูใ้ชท่ี้เขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต ์

รุ่งรัตน์ เครืออ่อน (2552) ได้ค้นควา้ การจดัท าเว็บไซต์การจดัการความรู้ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในเขตภาคเหนือ  เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจดัท าเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตภาคเหนือ จากกลุ่มตวัอยา่งผูดู้แลเวบ็ไซตจ์  านวน 10 คน เวบ็ไซต์
จ  านวน 10 แห่ง โดยใช้แบบบนัทึกเน้ือหา รูปแบบเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้และแบบสัมภาษณ์ เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา โดยวิเคราะห์เว็บไซต์ 3 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา ด้านรูปแบบเว็บไซต์ และด้าน
แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ พบว่าเว็บไซต์มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับผูป้ฏิบัติงาน 
เวบ็ไซตส่์วนใหญ่ใชสี้โทนเยน็ พื้นหลงัสีขาว ตวัหนงัสือมีขนาดท่ีเหมาะสมอ่านง่าย สมาชิกสามารถ
น าเสนอบทความข่าว และยึดหลกันโยบายของส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
แนวทางในการออกแบบเวบ็ไซต ์โดยไดก้ล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการดูแลเวบ็ไซตแ์ละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

สิริกาญจน์ สุขผล (2552) ได้คน้ควา้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ถึงปัจจยัตามโมเดลในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการภาครัฐท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGOVST) โดย
ประเมินผลใน 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์  ปัจจัยด้านความเช่ือมั่น  ปัจจัยด้าน
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ประสิทธิภาพ  ปัจจยัดา้นตรงความตอ้งการ ปัจจยัดา้นความยดืหยุน่ต่อการใชง้าน และปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัในการใชง้าน ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 360 คนประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ชง้านภายใน
องคก์รและกลุ่มผูใ้ชง้านภายนอกองคก์ร  ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถาม ผลการวจิยัปรากฏวา่ ปัจจยัทั้ง 5 
ประการ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชใ้นระดบัปานกลาง อีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะดา้นการออกแบบ
เวบ็ไซต์ให้ทนัสมยั มีการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลของผูใ้ช้งาน ให้ความส าคญักบัสารสนเทศท่ี
เผยแพร่บนเวบ็ไซตท่ี์ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดน้ าไปใชป้ระกอบการ
ด าเนินงานการคน้ควา้ตามขั้นตอน ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอในบทต่อไป 


