นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
วรากร บุญมี, เยาวนาถ บางศรี และอรวรรณ แท่งทอง*

Information Technology for Cultural Conservation in Lop Buri Province.
WARAKON BOONMEE, YAOWANAT BANGSHE and ORAWAN TANGTONG*
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 15000
Business Computer Faculty of Management Science Thepsatri Rajabhat University Lopburi 15000
*Corresponding author. E-mail : orawan_rattanaumpa@hotmail.com

Abstract
This research. The purpose is to: 1) Develop a website for cultural conservation in Lop Buri Province. 2)
To study satisfaction. To the site of cultural conservation in Lopburi. The sample consisted of 50 people in Lop
Buri. The tools used in the study were Lopburi cultural and art conservation website. And the satisfaction
questionnaire on using the website of cultural conservation in Lopburi province. How to study: 1. Study and collect
information about the arts and culture of Lopburi. 2. Make a site map with a site map. 3. Develop a website for
conservation of art. 4. Lopburi Culture 4. Publish the website to the public as a channel for publicity, news and
activities, and 5. Study satisfaction. Users of the site Data was analyzed by percentage, mean and standard deviation.
The study indicated that Website development, cultural preservation province can be put to use in outreach messages.
And activities relating to the cultural province as well. Visitors interested in studying the arts and culture of Lop
Buri in the form of websites can study anytime and from the study of the satisfaction of the users in the overall
picture at a high level.
Keywords: Website Design and Development, Cultural Awareness Lopburi.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์การอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่ างเป็ นประชาชนจังหวัดลพบุรี
จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ เว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ งานเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วิธกี ารศึกษา คือ 1. ศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับศิล ปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุ รี 2. จั ด ทาโครงร่ างเว็บไซต์ด้ วย site map 3. พั ฒ นาเว็บไซต์การอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 4. เผยแพร่เว็บไซต์ส่สู าธารณชนเพื่อเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
และ 5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งานเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่ า การพั ฒนาเว็บไซต์การอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีสามารถนาไปใช้ งานในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้ เป็ นอย่ างดี ทาให้ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
สามารถศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของเว็บไซต์ท่สี ามารถศึกษาได้ ทุกที ทุกเวลา และจากการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ งานเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์, การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

1051

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

บทนา
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นลักษณะที่แสดงถึงความเจริญของหมู่คณะ ของชุมชนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ท่หี ล่อหลอมความ
เชื่อทางศาสนา ศิลปะความรู้ ระเบียบแบบแผนประเพณีของคนในชุมชนให้ เป็ นแนวเดียวกัน เป็ นกิจกรรมที่มีการปฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมา เป็ นเอกลักษณ์และมีความสาคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย
คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็ นบ่ อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็ นประเพณีประจาชาติและ
ถ่ายทอดกันมาโดยลาดับเพราะเหตุน้ จี ึงมีการจัดทาบทความจากนี้ข้ นึ เพื่อให้ มองเห็นความสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ าวสารในทางอินเตอร์เน็ต (ภานุ พงศ์ ปั ญญาดี , 2551) คนทั่วไปจะได้ ทราบถึงความเป็ นมาของศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัดลพบุรี ว่ามีท่มี าอย่างไร แล้ วมีอะไรเกี่ยวข้ องบ้ าง และเป็ นการอนุรักษ์ไม่ให้ ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีศูนย์
หายไปด้ วย จากการศึกษารวบรวมข้ อมูล และสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีพบว่า การศึกษาค้ นคว้ า
หาข้ อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรีน้ันล้ าช้ า และอยู่ ในกลุ่มคนที่จากัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้ องการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อใช้ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเกร็ดความรู้ให้ แก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งผู้วิจัยมีแนวคิดใน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เกิ ด ประโยชน์ ด้ ว ยการน ามาออกแบบและพั ฒ นาเว็บ ไซต์ ก ารอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการนาเสนอข้ อมูลศิลปวัฒนธรรมให้ ประชาชนที่สนใจค้ นคว้ าหา
ข้ อ มู ล ซึ่ ง จะช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการรั บ รู้ข่ า วสารต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว การหาข้ อมู ล จากเว็บ ไซต์ มีค วาม
สะดวกสบาย เข้ าถึงได้ ง่าย ช่วยสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ี และทาให้ เว็บไซต์มีความทันสมัย และน่าสนใจของข้ อมูลข่าวสารที่
เป็ นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจที่มตี ่อเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
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วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนจังหวัดลพบุรีท่สี นใจศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ที่เปิ ด
ให้ บริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชาชนที่สนใจศึกษา และใช้ เว็บไซต์การอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ที่ได้ ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผ้ ตู อบแบบสอบถามจานวน 50
คน โดยใช้ วิธกี ารเลือกแบบสมัครใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
2. แบบสอบถามผู้ใช้ บริการที่มตี ่อเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
1.1 แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ จากการศึกษาเอกสาร ตารา ของศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยนามา
พิจารณาร่วมกับข้ อมูลปฐมภูมิ
1.2 แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บข้ อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์บุคลากรของจังหวัดลพบุรี
2. จัดทาโครงร่างเว็บไซต์ด้วย site map
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รูปที่ 1 โครงร่างเว็บไซต์ด้วย site map
3. พัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ได้ แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ กล้ องวีดโี อ และกล้ องถ่ายรูป
4. เผยแพร่เว็บไซต์ส่สู าธารณชนเพื่อเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรม
5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการเว็บไซต์
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์
1) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์การอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการพัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
สามารถนาไปใช้ งานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งทาให้ บุคคลทั่วไปสามารถศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของเว็บไซต์ท่สี ามารถศึกษาได้ ทุกที ทุกเวลา ความต้ องการ และความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มตี ่อเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พบว่า ด้ านความต้ องการเว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้ องการมีเว็บไซต์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (x̅ = 4.50, S.D. = 0.50) ด้ านข้ อมูล ในเว็บไซต์ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับความต้ องการ (x̅ = 4.33, S.D. = 0.76) ด้ านรูปแบบของเว็บไซต์
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดรูปแบบหน้ าจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม (x̅ = 4.20, S.D. = 2.08) ด้ านการใช้ งาน
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ (x̅ = 4.20, S.D. = 0.72) และในภาพรวม กลุ่ม
ตัวอย่ างมีความพึงพอใจในการพัฒนาและออกเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจั งหวัดลพบุรีอยู่ในระดับมาก (x̅ =
4.20, S.D. = 0.50)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
รายการประเมิน
1. ด้านความต้องการเว็บไซต์
เว็บไซต์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ศลิ ปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็ นที่ร้ จู ัก
เว็บไซต์สามารถนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้ ดี
ท่านมีความต้ องการมีเว็บไซต์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีมาก
เพียงใด
2. ด้านข้อมูล ในเว็บไซต์
ข้ อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน อธิบายข้ อมูลได้ ชัดเจน
ข้ อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
ข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับความต้ องการ
3. ด้านรูปแบบของเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้ าจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
4. ด้านการใช้งาน
ความรวดเร็วในการเข้ าถึงหน้ าเว็บเพจ
ใช้ งานง่ายและสะดวกในการค้ นหาข้ อมูล
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ บริการเว็บไซต์
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เฉลีย่ รวม
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ค่าเฉลีย่
̅)
(𝒙

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ความหมาย

3.67
3.5
4.5

0.92
0.95
0.5

พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก

3
2.84
4.33

3.39
1.04
0.76

พึงพอใจ
พึงพอใจน้ อย
พึงพอใจมาก

4.2
2.7

2.08
3.24

พึงพอใจมาก
พึงพอใจน้ อย

2.5
3
4.2

1.25
3.02
0.72

พึงพอใจน้ อย
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก

5

0.65

4.2

0.5

พึงพอใจมาก
ที่สดุ
พึงพอใจมาก

รูปที่ 2 เว็บไซต์การอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม
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สรุปผลการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า การพั ฒ นาและออกแบบเว็บไซต์การอนุ รักษ์ ศิล ปวั ฒนธรรมจั งหวัด ลพบุรี
สามารถนาไปใช้ งานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งทาให้ บุคคลทั่วไปสามารถศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของเว็บไซต์ท่สี ามารถศึกษาได้ ทุกที ทุกเวลา และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์การอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างมีความต้ องการ
เว็บไซต์ระดับมากที่สดุ เรื่อง ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ บริการเว็บไซต์(𝐱̅ = 5.00, S.D. = 0.65) รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่ างมีความต้ องการเว็บไซต์ระดับมาก ข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นประโยชน์ ตรงกับความต้ องการ (𝐱̅ = 4.33, S.D. =
0.76) และ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก เรื่อง การมีช่ องทางการติดต่อสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะ
( 𝐱̅= 4.20, S.D. = 0.72) ตามลาดับ ซึ่งในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการพัฒนาและออกเว็บไซต์การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีอยู่ในระดับมาก (𝐱̅ = 4.20, S.D. = 0.50)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัย ที่ได้ แ สดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ อ งกับ ทฤษฏีท่ีได้ ศึก ษา คือ การชั กจู งใจ การโน้ มน้ าวใจ
(Theory of persuasion) ที่กล่าวไว้ ว่า เป็ นทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีโครงสร้ างในสมอง ทฤษฎีน้ มี คี วามเชื่อว่าการที่
จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเหมือนกันการกระตุ้น บุคคลนั้น เพื่อให้ เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เราต้ องการให้ เป็ น
และในกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการตอบสนอง ซึ่งถือว่าเป็ นตัวกลางที่สาคัญ
มากในการสื่อสาร ซึ่งเว็บไซต์ถอื เป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ท่ปี ัจจุบันกาลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก และการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็ นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ที่อาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีส่งผลให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและบุคคล
ที่สนใจเข้ ามาศึกษาข้ อมูลเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้ ง่ายต่อการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีผ่านอินเตอร์เน็ตก็จะทาให้ มีประชาชนทั่วไปสามารถค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้ ง่ายมากขึ้นและไม่ เสียเวลาในการติดต่ ออีกด้ วยซึ่ง จากการศึกษาความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ งานเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่เอื้อเฟื้ อห้ องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ใน
การทาการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ใี ห้ ทุนสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในครั้งนี้
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