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การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวดักาญจนบุรี  
Development of a Website to Promote Historical Sites  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี และ 2) เพื่อหาคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ คือ ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและประเมินผล ที่มี
ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  จำนวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี และ 2) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ที่สามารถ
นำไปใช้ได้ ซึ่งมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆในระบบได้ ส่วน
ที่ 2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ สามารถค้นหาสถานที่ได้ตามต้องการ และ 2) คุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.14  

 
คำสำคัญ : เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรจ์ังหวัด
กาญจนบุรี         

 

ABSTRACT 
 

This research aims to 1 )  to develop a website to promote historical tourist attractions in 
Kanchanaburi Province, and 2) to find the quality of public relations websites for historical tourist sites 
in Kanchanaburi. The sample group used in this research is Expert in Computer Technology and 
Measurement and Evaluation With at least 3 years of work experience, total of 3 persons selected by 
purposive sampling methods. The tools used in this research include 1)  the website to promote 
historical tourist attractions in Kanchanaburi Province, and 2)  Quality evaluation form of the historical 
tourist site publicity website in Kanchanaburi.  The statistics used for data analysis are mean and 
standard deviation. 
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The results of the research showed that 1 )  the website promoting historical tourist sites in 
Kanchanaburi that can be used Which is divided into 2 parts, the first part is the part of the system 
administrator can add, delete, edit various information in the system.  Part 2 part of the system user. 
You can search for the location as needed, and 2 )The overall quality of the sites promoting historical 
sites in Kanchanaburi Province was at the highest level. The mean is 4.58 and the standard deviation is 
0.14. 

  
Keywords : Public relations website for historical sites  Historical sites Kanchanaburi 

 
บทนำ 

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ถูกนํามาใช้ เพื่อที่จะทําให้การเผยแพร่แหล่งข้อมูลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องน่าเชื่อถือยิ่งขึ ้น เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองด้วยความเป็นอัจฉริยะ ประกอบกับการพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ การนําสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์นั้น นับว่ามีความจําเป็นและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์อีกประเภทหนึ่งที่กําลังมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง   
(วิวัฑฒน์ และรัฐพล, 2558) ซึ่งการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่นั่น เป็นมากกว่าการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางการ
สื่อสารแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็น ภาพข่าว ปฏิทินข่าว ข่าวแจก ไปยังสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ปัจจุบันมีความ
ท้าทายใหม่มากมายผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บล็อก ทวีตเตอร์  อินสตาแกรม ยูทูป เป็นต้น จึง
ทำให้เกิดแนวความคิดของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที ่เรียกว่า Content PR หรือ การประชาสัมพันธ์เชิงประเด็น
สร้างสรรค์ (สราวุธ, 2013)  

นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวรุ ่นใหม่นิยมวาง
แผนการเดินทางล่วงหน้าโดยการค้นหาข้อมูลในการที่จะท่องเที่ยวและเดินทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเพื่อเป็นข้อมูล อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถใช้เวลาไปกับ
การท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวปลายทางของ
นักท่องเที่ยวเหล่านั้น จึงเป็นเป้าหมายของแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ (วิมล, ประได และอุดม, 
2548) โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควรมีช่องทางให้เข้าถึงได้ง่าย ยกตัวอย่าง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามและเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายที่มีการสืบทอด
ศาสตร์และศิลป์ จากบรรพบุรุษสู่คนไทยจากรุ่นสู่ รุ ่น ที่ล้วนทรงคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ แม้ว่าจะมีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี แต่ผู้สนใจยังอยู่ในวงที่จํากัด อาจเป็นเพราะสื่อแบบนิทรรศการนั้นจัดแสดง
ในระยะเวลาที่กําหนด และสถานที่ที่จํากัด จึงไม่สามารถทําให้ข้อมูลที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้าถึงบุคคลที่สนใจ
และต้องการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้มากนัก และได้มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรีมากมายซึ่งยังไม่มีเว็บไซต์ใดที่ทำการรวบรวมสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด
ไว้ (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กาญจนบุรีทั้งหมดมารวมอยู่ในเว็บไซต์เดียว เว็บไซต์นี้สามารถแนะเส้นทาง ร้านค้า สถานที่พักใกล้เคียงให้กับผู้ที่เข้ามา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและสามารถช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ผู้ที่สนใจ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
2.  เพื่อหาคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 
ประเมินผล  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 
ประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  จำนวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (ศิริชัย และคณะ, 2535) 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 ความสามารถของระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
 2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

2.1.1 สามารถเพิ่มข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
2.1.2  สามารถลบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
2.1.3  สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
2.1.4  สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

 2.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 
2.2.1 สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2.2  สามารถสืบค้นและแสดงแผนที่เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2.3  สามารถสืบค้นและแสดงกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด

กาญจนบุรี 
3. ขอบเขตพ้ืนที่ 

 สาชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  1.1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
  1.2 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
 

2.   การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธส์ถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบรุี มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 

 2.1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

   2.1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
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   2.1.3 ออกแบบและสร้างต้นแบบร่างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จังหวัดกาญจนบุรี  

   2.1.4 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ออกแบบต้นแบบร่างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  และปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ 

   2.1.5 พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
  2.1.6 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะ 

2.2 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

2.2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นมาตราวัดแบบรวมคะแนน (Summted Scale) แบ่งระดับของคุณภาพแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์
ของลิเคิร์ท ดังนี ้

  5 หมายถึง  ดีมาก 
  4  หมายถึง  ดี 
  3  หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง  
2.2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
2.2.4 นำแบบประเมินท่ีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3 ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 
คือ ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดย

ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 ผลการ
ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสมัพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพในภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก (�̅�= 4.58, S.D. = 0.14) ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
2.2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และ

ผลการประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (บุญชม, 2556) 
   4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
   3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
   2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
   1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 
   1.00  - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  
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3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

3.1 นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีที ่พัฒนา ไปให้
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี 

3.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบประเมิน

คุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
1.1 ส่วนผู้ใช้งานระบบ 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรจ์ังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพที่ 2 หน้าแสดงสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่ของแต่ละสถานท่ีที่ต้องการไปท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4 หน้าที่สามารถดูกิจกรรม รูปภาพสถานท่ีเพิ่มเติม ร้านอาหาร และสถานท่ีพัก 
 

     
    1.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบหลังบ้าน 
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ภาพที่ 6 หน้าสำหรับเพิ่ม ลบ แกไ้ขสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าสำหรับเพิ่ม ลบ แกไ้ขกิจกรรม รูปภาพสถานท่ีเพิ่มเตมิ ร้านอาหาร และสถานท่ีพัก 
 

2. ผลการหาคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้วิจัยได้นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไป

ให้ผู ้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับดมีาก (�̅� = 4.58, S.D. = 0.14) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
รายการประเมิน �̅�  S.D. ระดับคณุภาพ 

1. ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว 

4.67 0.58 ดี 

   1.2 ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลกิจกรรม 4.33 0.58 ดี 
   1.3 ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลร้านอาหาร 5.00 0.00 ดีมาก 
   1.4 ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลที่พัก 5.00 0.00 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นระบบ 4.75 0.33 ดีมาก 
2. ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ 
  2.1 ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 5.00 0.00 ดีมาก 
  2.2 ความถูกต้องในการลบข้อมูล 4.33 0.58 ดี 
  2.3 ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูล 4.67 0.58 ดีมาก 
  2.4 ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.67 0.58 ดีมาก 
  2.5 ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล 4.33 0.58 ดี 

ภาพรวมดา้นความถูกต้อง 4.60 0.26 ดีมาก 
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 

  3.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.33 0.58 ดี 
  3.2 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่าน
ได้ง่าย  

4.33 0.58 ดี 

  3.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
ภาพรวมดา้นสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 4.22 0.33 ดี 

4. ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 
  4.1 มีความเสถียร สามารถเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 5.00 0.00 ดีมาก 
  4.2 มีความรวดเร็วในการแสดงผล ภาพ  ตัวอักษร และข้อมูล 5.00 0.00 ดีมาก 
  4.3 มีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นรวดเร็วในการทำงาน 4.89 0.33 ดีมาก 
5. ด้านการรักษาความปลอดภยั 
  5.1 การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ระบบ 4.33 0.58 ดี 
  5.2 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 4.33 0.58 ดี 
  5.3 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความปลอดภยั 4.44 0.00 ดี 
ภาพรวมทุกด้าน 4.58 0.14 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.58, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ความรวดเร็วในการทำงานของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.89, S.D. = 0.33) ด้านความสามารถของระบบ

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.75, S.D. = 0.33) ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี

มาก (�̅� = 4.60, S.D. = 0.26) ด้านการรักษาความปลอดภยัมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี (�̅� = 4.44, S.D. = 0.00) ด้านความ

สะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.33) ตามลำดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.1 สามารถเพิ่มข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
1.2 สามารถลบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 1.3 สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้  1.4 สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ และ 2. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 2.1 สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 2.2 สามารถสืบค้นและแสดงแผนที่เกี ่ยวกับสถานที ่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 2.3 สามารถสืบค้นและแสดงกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จังหวัดกาญจนบุรีได้ 
 2. คุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรจ์ังหวัดกาญจนบุรี มีคณุภาพใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.58, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นความรวดเร็วในการทำงานของ

ระบบมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก (�̅� = 4.89, S.D. = 0.33) ด้านความสามารถของระบบมคีุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� 

= 4.75, S.D. = 0.33) ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบมีคณุภาพอยู่ในระดับดมีาก (�̅� = 4.60, S.D. = 0.26) 

ด้านการรักษาความปลอดภัยมีคณุภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.44, S.D. = 0.00) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ระบบมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.33) ตามลำดบั 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.1 สามารถเพิ่มข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
1.2 สามารถลบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 1.3 สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้  1.4 สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ และ 2. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 2.1 สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 2.2 สามารถสืบค้นและแสดงแผนที่เกี ่ยวกับสถานที ่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 2.3 สามารถสืบค้นและแสดงกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จังหวัดกาญจนบุรีได้ อาจเป็นเพราะเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีที่
พัฒนาขึ้นออกแบบและพัฒนาตามหลักการและทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (โอภาส, 2555) และตามความต้องการ
ของของผู้ใช้ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 6 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.วางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 2. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล 3. ออกแบบ
ระบบ 4. การพัฒนาระบบ 5. ทดลองการใช้งาน และ 6. การบำรุงรักษาโดยการประเมินผลการใช้งานระบบเพื่อนำไป
พัฒนาและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงทำให้ได้ระบบท่ีมีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
 2. คุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรจ์ังหวัดกาญจนบุร ีที่ได้รับการประเมิน

จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.58, S.D. = 0.14) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาญณรงค์ (2555) ได้ทำวิจัยเรื ่องการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ การวิจัยครั ้งนี ้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดีขึ้นไป และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยผู้เข้าชม
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 35 คน หลังจากเปิดใช้ระยะเวลา 90 วัน ผลของงานวิจัย 1) ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่มีคุณภาพ 2) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดีมากและคุณภาพด้านสื่อ อยู่ในระดับดี 3) ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ อยู่ในระดับดี  และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีรัตน์ (2557) ได้ศึกษาค้นคว้าการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนําเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 165 คน ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 37 และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพและความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินคุณภาพแนวทาง และแบบประเมินแนวทาง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีการนําเสนอเนื้อหาเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น 2) 
ภารกิจผู้บริหาร/ งาน/ อบรม/ การศึกษาต่อ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
การฝึกอบรมในรายเดือน หรือแนวทางในการศึกษาต่อ เป็นต้น 3) การจัดรูปแบบเว็บไซต์ ตัวอักษร และการแบ่งเนื้อหา 
ควรมีการจัดรูปแบบโดยมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
สะดุดตา มีความเรียบง่ายเป็นหมวดหมู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป รวมทั้งโครงสร้างของ
เว็บไซต์ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 4) การเชื่อมโยง ระบบนําทางและการเข้าถึงข้อมูล ควรมีการใช้เมนูต่างๆที่เข้าใจงา่ย 
เช่นเป็นการลิงค์ด้วยข้อความเพื่อไม่ให้รกเกินไปและเป็นไปในทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกได้
อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน และควรมีช่องทางสำหรับการสื่อระหว่างผู้ใช้บริการเว็บไซต์กับผู้ดูแลระบบ เพื่อสะดวกใน
การใช้งานมากขึ้น เนื้อหาในการนําเสนอจะต้องกระชับ เข้าใจง่าย และมีการนํารูปภาพมาประกอบ 2. การนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านการประเมินในระดับ

เหมาะสม (�̅�= 4.82 , S.D. = 0.00) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีเนื้อหาเป็นสองภาษา ท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ควรปรับเนื้อหาหน้าแรกให้มีส่วนประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยม 

 

เอกสารอ้างอิง 
ชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง. (2555). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ . สารนิพนธ์ กศ.ม.

(เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นารีรัตน์ โสติถิมานนท์. (2557). การศึกษาแนวทางเพื ่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 7(2). 418-431. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งท่ี 9). กรุงเทพ ฯ  :  สุวีริยาสาสน. 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2553). 9 ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ: อัพทูยูเซอร์วิส. 
วิวัฑฒน ์สมตน และรัฐพล ประดับเวทย์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 16(2). 85-92. 
วิมล จิโรจพันธุ,์ ประชิด สกุณะพัฒน์, อุดม เชยกีวงศ์. (2548). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         999 

 

ศิริชัย  กาญจนวาสี,ดิเรก  ศรีสุโข และทวีวัฒน์ ปิตยานนท์. (2535). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สราวธุ บูรพาพัธ. (2013). แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ 2013-2014. ค้นหาเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, สืบค้นจาก 
https://www.slideshare.net/sarawutburapapat/media-communication-thailand. 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: 
ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 


