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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองการจัดทําโครงการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคา และเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหสินคาทุกชนิดเปนท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลาย และเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับกลุมแมบานในชุมชนเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับตําบล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
การเขาสูเว็บไซตสินคาโอท็อปจังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑสินคาโดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการสรางความรูดวยตนเองจากนั้นดําเนินการกําหนดประชากรกลุมตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยวิธีการศึกษาวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา การศึกษาสภาพปญหาในการออกแบบ และการเขาถึงเว็บไซตที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนพบวา ผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของตนเองใหเปนเว็บไซตสําหรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สินคาโอท็อป ไดอยางสมบูรณ ประกอบไปดวยขอมูลท่ีครบถวน แลวสามารถนาไปใชงานไดจริง ซึ่งจากการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
ยังพบวาประชาชนท่ัวไปสามารถเขาชมเว็บไซตไดจริง 

โดยเฉล่ียประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจในการเขาชมเว็บไซตท่ีผูวิจัยพัฒนาและออกแบบเว็บไซตสินคาโอท็อปจังหวัด
ลพบุรีโดยมีกลุมประชาการตัวอยางท้ังประชาชนท่ัวไป 80 คนโดยจะคิดเปนรอยละ 100 โดยดานขอมูลในเว็บไซตในสวนของใน
เว็บไซตในสวนของขอมูลถูกตองครบถวนอธิบายขอมูลสินคาไดชัดเจนไดคาเฉลี่ย 3.15 ขอมูลมีความทันสมัยนาสนใจ 3.00 ขอมูลท่ี
นําเสนอเปนประโยชนตรงกับความตองการได 3.85 ดานรูปแบบของเว็บไซตในสวนของจัดรูปแบบหนาจอรูปภาพและสีมีความ
เหมาะสม 4.45 ตัวอักษรอานงายชัดเจนได 3.00 ดานการใชงานในสวนของความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บเพจได 4.00 ใชงาน
งายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 และมีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะได 3.45ความพึงพอใจโดยรวมใน
สวนของความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการเว็บไซตได 4.00 ซึ่งกลุมตัวอยางผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อปจังหวัด
ลพบุรีไดคาเฉล่ียเปน 4.00 ซึ่งถือวามีความพึงพอใจอยางมากตอเว็บไซต 
คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต, สินคาโอท็อป, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research were to design and development OTOP’s products website in Lopburi, Thailand. The 

objective of this research about to publicity information about its products and the dissemination of 
information for make all kinds is more widely known. In order to generate revenue for the group in the district 
and then to the satisfaction of entry to the site OTOP Lopburi for disseminate information products. After that 
the researchers studied theory and research that involves the creation of self-knowledge. Then proceed to 
determine population sample tools used in research methodology to collect and analyst data. 

The research results found that the study design issues and the access to the site found that design 
and develop their own websites to promote a website for information on products OTOP products 
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successfully. The Contains of information are completely. After that It also found that the general public can 
visit the actual site in the real time. 

The sample or people are satisfied to visit our website design and development for OTOP products. 
Lopburi. The civil trial of the general public, by 80 percent to 100 by the information on the website in the 
section of the site. The accuracy and completeness of information describing product data clearly contains an 
average 3.15 3.00 Interest-date information presented useful. The comparisons to the layout of the site is 
3.85. In terms of format, screen images and colors are suitable for clear, easy to read characters 4.45 3.00 
usability. In terms of fast access to Web pages 4.00 intuitive and easy to find information and a 4.15 Contact 
Us. The suggestion was 3.45 overall satisfaction. In terms of overall satisfaction, the site is for 4.00, which were 
visited website OTOP products. Lopburi average is 4.00, which is a tremendous satisfaction to the site. 
Keywords: website design and development, OTOP Lopburi, satisfy 
 
 

1. บทนํา 
 ในหวงเวลาท่ีประเทศชาติกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  และประชาชนทุกระดับประสบปญหาตางๆ  
ปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญ
ของประเทศถูกรุมเราคือปญหาความยากจน รัฐบาลจึงได
ประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
เพ่ือใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนา
สินคาโดยรัฐพรอมท่ีจะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม
และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด
ท้ังในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและ
อินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมี
สวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญา
ในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพมี
จุดเดนและมูลคาเพ่ิมเปน ท่ีตองการของตลาดท้ังในแล
ตางประเทศ  และไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
แหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ 
 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กอ.นตผ” ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายปอง
พล อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการและใหคณะกรรมการ 
กอ.นตผ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
และแผนแมบทการดําเนินงาน“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ผลิตภัณฑดีเดนของตําบลรวมทั้งสนับสนุนใหการดําเนินงาน

เปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบท อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษารวบรวมขอมูลและสัมภาษณประชาชน
ท่ัวไป ที่ใชเว็ปไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีพบวาปจจุบัน
ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารกับประชาชนไดรับทราบและ
กิจกรรมเคล่ือนท่ีของสินคาโอท็อปและผูมาเยี่ยมชมเว็ปไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีเปนทําใหไดการรับทราบขอมูล
ขาวสารอาจลาชาและไม ท่ัว ถึงเว็ปไซตมีความตองการ
เว็บไซตเพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารความรูใหแก
ประชาชนท่ัวไปดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนดวยการนามา
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต สินคาโอท็อปจังหวัดลพบุรีเพื่อ
ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารใหกับประชาชนและผูท่ี
สนใจจะศึกษาขอมูลสินคาเกี่ยวกับโอท็อปจังหวัดลพบุรี
นอกจากนี้ยังสงผลใหลดคาใชจายลดระยะเวลาในการ
เดินทางใหแกผูรับบริการดวย 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัด
ลพบุรี 
 2.2 เพื่ อ อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ พัฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซต 
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3. ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผู วิจัย ศึกษาคนค ว าแนวคิดทฤษฎีและ งานวิจัย ท่ี
เกี่ยวของกับการสรางความรูดวยตนเองจากนั้นดําเนินการ
กําหนดประชากรกลุมตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูลดังนี ้
 3.1 ประชากรและตัวอยาง 
  ประชาชนท่ัวไปในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและ
กลุมบานโอท็อปทั้งหมด 80 คนท่ีสนใจศึกษาขอมูลหรือมี
ความตองการสนใจในสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี   
 ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ัวไปในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและกลุมบานโอท็อปท้ังหมด 80 
คนท่ีสนใจศึกษาขอมูลหรือมีความตองการสนใจในสินคาโอท็
อป จังหวัดลพบุรี 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
สินคาโอท็อปจังหวัดลพบุรีและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือแสดงใหเห็นวาเว็บไซตมีคุณภาพและทันสมัยตอ
เทคโนโลยีสมัยใหมโดยการวัดระดับความคิดเห็นมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
คือมากท่ีสุดมากปานกลางนอยและนอยท่ีสุดซึ่งผูวิจัยได
สรางข้ึนตามระเบียบวิธีวิจัยของการสรางแบบสอบถามและ
หาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือนําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือนามาใชในการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.3 วิธีการศึกษาวิจัย 

 3.3.1 สํารวจขอมูลจากประชาชนท่ัวไปดวยแบบ
สํารวจเบ้ืองตนเร่ืองการเขาถึงขอมูลโดยผานเว็บไซตโอท็อป 

จังหวัดลพบุรีเพ่ือเก็บรวบรวมสภาพปญหาความตองการ
และความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปท่ีมีตอเว็บไซตโอท็อป 
จังหวัดลพบุรีเพื่อใชในการกําหนดประเด็นปญหาในงานวิจัย 
  3.3.2 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือนามาใชในออกแบบและพัฒนาโอท็อป จังหวัดลพบุรี   
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 จากการทําแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป  จังหวัด
ลพบุรี1 ชุดผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชเก็บขอมูลสําหรับการเขาชม
เว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี  
 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5.1 การหาคารอยละของแบบสอบถามเร่ืองการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี  

 3.5.2 การติดตามผล 
 
4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา
สภาพปญหาและอุปสรรคในการการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี 2) พัฒนาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตไอยางมีประสิทธิภาพและ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ
ตารางดังตอไปนี้ 
 4.1 การวิเคราะหแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจตอ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1.ขอมูลถูกตอง ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจน (40) 
63.49 

(20) 
31.75 

(3) 
4.76 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

2. ขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ (45) 
71.43 

(12) 
19.05 

(6) 
9.52 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

3. ขอมูลที่นําเสนอเปนประโยชน ตรงกับความ
ตองการ 

(34) 
53.97 

(25) 
39.68 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี (ตอ) 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาเฉล่ียรายขอของความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี 

 

รายการ 
คาเฉล่ีย 

(x  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย 

1.ขอมูลถูกตอง ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจน 3.15 0.59 ดี 
2. ขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ 3.00 0.49 ดี 
3. ขอมูลท่ีนําเสนอเปนประโยชน ตรงกับความตองการ 3.85 0.49 ดีมาก 
4. จัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม 4.45 0.59 ดีมาก 
5. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจนไมซ้ําซอน 3.00 0.49 ดี 
6. ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซต 4.00 0.59 ดีมาก 
7. ใชงานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 0.59 ดีมาก 
8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 3.45 0.49 ดี 
9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการเว็บไซต 4.00 0.59 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.00 0.59 ดีมาก 
 
 โดยดานขอมูลในเว็บไซตในสวนของขอ มูลถูกตอง
ครบถวนอธิบายขอมูลไดชัดเจนไดคาเฉลี่ย3.15 ขอมูลมี
ความทันสมัยนาสนใจ3.00ขอมูลที่นาเสนอเปนประโยชน
ตรงกับความตองการได3.85 ดานรูปแบบของเว็บไซตในสวน
ของจัดรูปแบบหนาจอรูปภาพและสีมีความเหมาะสม 4.45 
ตัวอักษรอานงายชัดเจนได 3.00ดานการใชงานในสวนของ
ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซตได 4.00 ใชงานงาย
และสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 และมีชองทางการ
ติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะได 3.45 ความพึงพอใจ

โดยรวมในสวนของความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการ
เว็บไซตได 4.00 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีจากการท่ีไดศึกษาปญหาท่ี
เกิดข้ึนของสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีคือยังไมมีการทํางาน
ท่ีจ ริงจังของเว็ปไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีและใน
ปจจุบันยังไมมีการสรางเว็บไซตเพื่อรวบรวมขอมูลของสินคา

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

4. จัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสี มีความ
เหมาะสม 

(38) 
60.32 

(25) 
39.68 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

5. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจนไมซ้ําซอน (37) 
58.73 

(22) 
34.92 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

6.ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซต (35) 
57.81 

(30) 
39.68 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

7. ใช งานง ายและสะดวกในการคนหาขอมูล (38) 
60.32 

(25) 
39.68 

(6) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและให
ขอเสนอแนะ 

(40) 
63.49 

(38) 
60.32 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการ
เว็บไซต 

(34) 
31.75 

(12) 
19.05 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 
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โอท็อป ที่นาสนใจหลายชนิดและการจัดสินคาโอท็อป
เคล่ือนท่ีและรวมถึงการประชาสัมพันธขอมูลของโอท็อป
จังหวัดลพบุรีขึ้นและยังไมมีการประชาสัมพันธอยางจิงจัง
จากปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้จึงไดมีการจัดทําเว็บไซตสินคา
โอท็อป จังหวัดลพบุรี ขึ้นมาเพ่ือใหสินคา เปนท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลาย และเพื่อใหระบบงานมีประสิทธิภาพและงายตอ
กระจายขอ มูลขาวสารและประชาสัม พันธต างๆผาน
อินเตอรเน็ตก็จะทําใหประชาชนท่ีสนใจไดเยี่ยมชมเว็ปไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีไดงายมากข้ึนและไมเสียเวลาใน
การติดตออีกดวย 
 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัด
ลพบุรีโดยดานขอมูล ในเว็บไซต ในสวนของขอมูลถูกตอง 
ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจนไดคาเฉลี่ย 3.15  ขอมูลมี
ความทันสมัย นาสนใจ 3.00 ขอมูลท่ีนาเสนอเปนประโยชน 
ตรงกับความตองการ ได 3.85 ดานรูปแบบของเว็บไซต ใน
สวนของจัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม 
4.45 ตัวอักษรอานงาย ชัดเจนได 3.00 ดานการใชงาน ใน
สวนของความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซตได 4.00 ใช
งานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 และมีชองทาง
การติดตอสอบถาม และใหขอเสนอแนะได 3.45 ความพึง
พอใจโดยรวม ในสวนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช
บริการเว็บไซตได 4.00 
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