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บทคัดยอ 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อออกแบบเว็บไซตสําหรับ
องคกรการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินท่ีเหมาะสม และตรงตอความตองการของกลุมเปาหมาย  
สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 2) เพื่อสรางแนวทางในการออกแบบเว็บไซตสําหรับองคกร
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนสังคมอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงทําการเลือกกลุมตัวอยางจากสมาชิกเครือขายนักวิจัย 30คนและ
เจาหนาท่ีจํานวน10คนโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลของสถาบันวิจัยหริภญุชัย 
และความสําคัญขององคประกอบในเว็บไซตท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบันวิจัยหริภุญชัยเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวมขอมูล แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม  ไมโครซอฟท เอ็กเซล2003 ใชสถิติ
ความถ่ีเปนรอยละ และเกณฑคาเฉล่ียระดับความตองการและความพึงพอใจ   
 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการออกแบบเว็บไซตโดยอาศัยทฤษฏี ดานการออกแบบเว็บไซตและ
การออกแบบสารสนเทศเปนหลัก อีกท้ังมีการพัฒนาเวบ็ไซตดวยภาษาพีเอชพ ีและประมวลผลบน
ฐานขอมูลดวยมายเอสคิวแอล 

จากผลการศึกษาทั้งหมดพบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซตใน
ระดับมาก คาเฉล่ียอยูระหวาง 3.50-4.49  โดยพบวาเว็บไซตมีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอนและงาย
ตอการเขาถึงสารสนเทศมีความพึงพอใจมากท่ีสุด จึงทําใหเว็บไซตมีความสอดคลอง และเปนไป
ตามวัตถุประสงค ซ่ึงจะเปนแนวทางในการออกแบบเว็บไซตสําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไปได 
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ABSTRACT 
  

The objective of this study were to: 1) design appropriate website for the Research for 
Local Development organization that meets the need of the target group of Hariphunchai 
Research Institute, Lamphun province and 2) create guidelines for website designing for the 
Research for Local Development organization which would be useful for social drive leading to 
sustainable development as determined tasks. Respondents in this study were 30 members of 
researcher network and 10 staff obtained by purposive sampling. The tool used in this study was a 
set of questionnaires asking about the importance of the data of Hariphunchai Research Institute 
and the importance of the component website which was appropriate to Hariphunchai Research 
Institute. Obtained data were analyzed by using Microsoft Excel 2003 program for finding 
percent, frequency, and mean of levels of need and satisfaction. 

This study is designed website by using web designing theory, information designing 
theory and web developing by using PHP language. In addition to compile database with mySQL 
program.Results of the study revealed that the respondents had a high level of satisfaction 
towards website designing ( = 3.50 – 4.49) because the website was simple and easy for 
information retrieval. Thus, it conformed to the objectives as set which could be a guideline for 
further website designing of other organizations. 

 


