
การออกแบบเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
รัตนวัลย  งามเจริญถาวร1, นราทัศน  ประมวลสุข2 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ 

 โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว มีขอมูลทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกิจกรรมที่ไมมีการ
เผยแพร และประชาสัมพันธ การจัดทําเว็บไซตโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสื่อประชาสัมพันธ และ
เผยแพรขอมูลใหแกผูที่สนใจ และนักทองเท่ียว 
 โดยวิธีการศึกษา จะเก็บขอมูลท้ังหมด 3 วิธี คือ 1. การสัมภาษณ โดยสัมภาษณจํานวน 1 คน ผลการ
เก็บขอมูลสัมภาษณ ไดนําขอมูลมาเรียบเรียงในสวนเนื้อหา ประวัติ และกิจกรรม ขอมูลที่ชวยสนับสนุน
โครงการ ไดนําเสนอผาน สื่อมัลติมีเดีย 3D 360  หนังสืออิเล็กทรอนิกส และอินโฟกราฟก ผลการต้ังชื่อ 
Domain name ชื่อ www.yintektuo.com 2. แบบสอบถามนักทองเท่ียว เก็บจํานวน 100 ชุด ผลการเก็บ
แบบสอบถาม สํารวจความตองการเว็บไซต นักทองเที่ยวมีความสนใจ ตองการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ 
รวมทั้งความคิดเห็นดานการออกแบบ และการเขาถึงเว็บไซต ไดนําไปวิเคราะหเพ่ือออกแบบเว็บไซต และสื่อ
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการใชงาน 3. ขอมูลจากการสํารวจพ้ืนที่ ผลท่ีไดนํามาเขียนแปลน เพ่ือประกอบขอมูล
ใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส อินโฟกราฟก และข้ึน 3D เพ่ือนําเสนอผานฟงกชัน 3D 360  และ 3D animation 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา การออกแบบเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธโรงเจยิ่นเต็กต๊ัว มีความจุขอมูลบน
เว็บไซตทั้งหมด 515 MB โดยมีเทคนิคพิเศษนําเสนอออกมาในรูปแบบอินโฟกราฟก สื่อมัลติมีเดีย หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 3D 360  และ QR code โดยใชแนวความคิดจากคําวา เจ ที่มาจาก โรงเจ หมายถึง ศีลธรรม
(หงส) บริสุทธิ์(มุกอัคน)ี จึงนําแนวคิดมาใชในการออกแบบ 
 
คําสําคัญ : โรงเจม, เลาเอี้ย, ฮุดโจว, ศาลเจา, เตาเต็ง 
 

บทนํา 
 โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว สรางครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 
2449 เปนอาคารไมชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี 
ภายหลังชํารุดทรุดโทรมมาก ทานพระครูสุนทร
ธรรมกิจ (หลวงพอหยอด) เจาอาวาสวัดแกวเจริญ
จึงดําริ และดําเนินการกอสรางใหม เร่ิมกอสราง
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 โดยหลวงพอหยอด
เปนประธานวางศิลาฤกษ สรางเสร็จเรียบรอย 
และฉลองเปดโรงเจใหมเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 
2536 คากอสรางโรงเจ และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 
บริเวณโรงเจเปนเงินประมาณ 6 ลานบาท โดย
หลวงพอหยอดเปนผูออกทุนสรางใหทั้งหมดพรอม
ดวยผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคสมทบทุนอีกสวนหนึ่ง 

 โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว ตั้งอยูบริเวณสามแยก
ปากคลองประดูบรรจบกับคลองแควออม สามแยก
คุงน้ําแหงนี้แบงเปน 3 อําเภอ 2 จังหวัด โรงเจยิ่น
เต็กตั๊วต้ังอยูฝง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ฝง
ตรงขามคือ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ อ.วัด
เพลง จ.ราชบุรี (โรงเจยิ่นเต็กตั๊วอาคารไม ตั้งอยูฝง 
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี) ชุมชนรอบโรงเจย่ินเต็กตั๊ว 
แหงนี้เปนชุมชนเกาแกอายุกวา 100 ป บานเรือน
ของชุมชนต้ังเรียงรายตามลําคลอง การคมนาคม
สัญจ ร ในอ ดี ตมี เ พี ย งท า ง นํ้ า เ ท า นั้ น  พ้ื น ท่ี
เกษตรกรรมเปนสวนยกรองตามแบบฉบับของคน
บางชาง ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคเสด็จประพาส
ตน ก็เสด็จผานชุมชนแหงนี้ ที่มาของโรงเจยิ่น
เต็กต๊ัวแหงนี้มาจาก ชาวจีนโพนทะเลซ่ึงเดิน
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ทางเขามาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และอาศัย
อยูในชุมชนแหงนี้ ไดรวมแรงรวมใจสรางโรงเจย่ิน
เต็กตั๊ว เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของชาวจีน ภายหลัง
มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชาวจีน 
และชาวไทย โรงเจยิ่นเต็กตั๊วแหงน้ี จึงเปนศูนย
รวมทางจิตใจของท้ังคนไทย และคนจีน 

โ ร ง เ จ ยิ่ น เ ต็ ก ตั๊ ว  มี ข อ มู ล ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 
และทางประวัติศาสตร รวมทั้งกิจกรรมในพ้ืนท่ี
โดยรอบที่ยังไมมีการเผยแพรขอมูล  และการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรูแกผูที่สนใจ และ
นักทองเที่ยว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือสรางสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
สื่อออนไลน (website) และ สื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบสื่อผสม (multimedia) 
 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลประวัติความเปนมา 
ศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรม 
 3. เพ่ือปรับปรุงแกไขขอมูล และทําการ
รวบรวมขอมูลใหเปนหลักแหลง และถูกตอง 
 4. ศึกษารูปแบบของโรงเจย่ินเต็กตั๊ว 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 แนวทางในการศึกษาพ้ืนที่โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว  
จังหวัดสมุทรสงคราม จะใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เพ่ือศึกษากายภาพ และ
รูปแบบสถาปตยกรรมของโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว จากนั้น
จะเก็บขอมูลจากการสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
เพ่ือนําไปวิ เคราะหขอมูล และจัดทําเว็บไซต
ประชาสัมพันธโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 สําหรับลักษณะของพ้ืนที่ ตั้งอยูที่ หมู 4 
ต.บานปราโมทย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (ริม
คลองแควออมฝงตรงขามวัดแกวเจริญ  ต .เหมือง
ใหม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม) มีเนื้อที่ประมาณ 
3.5 ไร มีขอบเขตโดยสังเขปดังนี้ 
 

 
รูปที่ 1 ที่ตั้งของโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 
แสดงทิศภายในแผนที่ตั้งโครงการ 
 ทิศเหนือ จรดกับสวน                                   
 ทิศตะวันออก จรดกับสวน                                   
 ทิศใต  จรดคลองแควออม                            
 ทิศตะวันตก จรดกับสวน 
 
 การ เ ก็บข อมู ลจากการ สํ ารวจ พ้ืนที่ 
อุปกรณที่ ใชในการสํารวจพ้ืนที่ ประกอบดวย 
กล อ งดิ จิ ตอล สํ าหรั บ ถ า ยภาพบรรยากาศ 
สถาปตยกรรม และวิดีโอเพ่ือใชในการทําสื่อ
มัลติมีเดีย ,ตลับเมตร ,เทปวัดพ้ืนที่ ,สมุดจดบันทึก 
,กลองสํารวจประมวลผล (Survey) 

 ขั้นตอนการสํารวจพื้นที่มีดังนี้ 
 1. การสํารวจ และหาพ้ืนที่ภายใน โดย
ดําเนินการวัดจากภายในตามแกน x และ y เมื่อได
ตัวเลข ใชสูตร X คูณ Y = พ้ืนที่ภายในทั้งหมด 
 2. คํานวณหาความสูง  
  2.1 คํานวณจากสูตร tana = BC 
/ AC เปนวิธีการหาความสูงโดยใชกลองสํารวจ
ประมวลผล (Survey)  ตั้งหางจากตัวอาคาร
พอสมควร จับกลองใหอยูในระดับสายตา คือ จุด 
A - B  
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รูปที่ 2 การใชเคร่ืองวัดความสูงดวยกลองสํารวจ
ประมวลผล (Survey) 
 
  2.2 เอียงกลองเงยข้ึนไปท่ี
จุดสูงสุด และทําการบันทึกองศา (A)  
  2.3 บันทึกระยะหางจากกลองถึง
ตัวอาคาร สมมุติตัวเลขข้ึนมาคือ 25 m. ความสูง
จาก ระดับกลองถึงพ้ืนคือ 1.7 m.  
  2.4 ขั้นตอนตัวอยางการแทนคา
ในสูตร จะไดคาตัวแปร คือ tan35 ,AC = 25 เมื่อ
ไดตัวแปร แลว แทนในสูตร tan35 = 0.7 , AC = 
25 จะไดสูตรใหม คือ 0.7 = BC สวน 25 ขั้นตอน
ตอไป คือ ขั้นตอนการยายคา เมื่อเรายายคา BC 
มาขางหนาแลว จะไดสูตรใหม คือ BC = 0.7 x 25 
จะไดผลลัพธเทากับ BC = 17.5 m. เมื่อไดคําตอบ
ของ BC แลวนํา BC + ความสูงของระดับกลอง 
จะเทากับความสูงของตึก = 17.5 + 1.7 = 19.2 
m. 
ตัวอยางการคํานวณ 
         Tan35 , AC = 25 

0.7= BC/25 
BC = 0.7 x 25 
BC = 17.5 m. 

   BC = 17.5 +1.7 
BC = 19.2 m. 

 จากการคํานวณหาความสูง อาคารตาง ๆ 
ของพ้ืนที่บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว ผลความสูงที่หา
ไดจากสูตร โดยประมาณของโรงเจย่ินเต็กตั๊ว
เทากับ 7.20 m ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย 7.00 m 
และศาลาสุขใจ 4.80 m 

  สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ทาโรยา มา
เน (Yamane, 1970) 

n =
N

1 + N (e2)
 

เมื่อ   n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ  
        N = จํานวนประชากร 
        e = คาคลาดเคล่ือนของการประมาณคา 

n = 1,988,302
1+1,988,302 (0.1)2

  

n  =  99.99 หรือ 100 คน 

 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ยมี จํ า นวน 
1,988,302 คน ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อน
จากตัวอยางได 10% ขนาดของกลุมตัวอยางที่
ตองการเทากับ 1,988,302 คน 

 สรุปจํานวนประชากรตัวอยาง 
 โดยกลุมประชากรมีทั้งหมด 1,988,302
คน จากสูตรทําใหกลุมตัวอยางมีจํานวน 100 คน 
เปนกลุมประชากรตัวแทนของพ้ืนที่ 

 สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
ผูใหญบานหมู 4 ใชประเภทคําถามแบบเปด 
(Open-Ended Question) เปนคําถามท่ีตั้งขึ้นมา 
เพ่ือใหผูตอบสนองสามารถคิด และตอบไดอยาง
อิสระ ไมมีการกําหนดรูปแบบของคําตอบตายตัว 
เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบไดอธิบาย หรือ
แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดของตนไดอยาง
อิสระ คําถามประกอบดวย การสัมภาษณสภาพ
ทั่วไปของโครงการ และขอมูลที่เกี่ยวของที่ชวย
สนับสนุนโครงการ 
 

ผลการวิจัย 
 Diagram การสํารวจอาคารที่สําคัญใน
พ้ืนที่ โรงเจย่ินเต็กตั๊ว ประกอบดวย โรงเจย่ิน
เต็กต๊ัว ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย ศาลาสุขใจ ศาล
แปะกงแปะมา โรงอาหารรวมบุญ และทีกง 
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รูปที่ 3 Diagram สํารวจพื้นท่ีโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 
 ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลสํารวจพ้ืนที่โรง
เจยิ่นเต็กตั๊ว 
 1. นํามาเขียนแปลน อาคารสําคัญตาง ๆ 
คือ โรงเจย่ินเต็กตั๊ว ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย ศาลา
สุขใจ ศาลแปะกงแปะมา โรงอาหารรวมบุญ และ
ทีกง และนํามาออกแบบกราฟกผังบริเวณ และ
แผนที่ เพ่ือประกอบขอมูลในหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
และเว็บไซต 
 1.1 กราฟกผังบริเวณ 
 

 
รูปที่ 4 การออกแบบผังบริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 
 1.2 กราฟกแผนท่ีโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 

 
รูปที่ 5 แผนที่การเดินทางไปโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 
 2. สรางอาคาร 3D โรงเจย่ินเต็กต๊ัว ใน
โปรแกรม Sketchup และนําเสนอผานเว็บไซตใน
ฟงกชัน 3D 360 องศา ที่สามารถหมุนไดตามการ
เคลื่อนไหวของเมาส โดยลิงคกับทางเว็บไซต 
Sketchfab 
 

 
รูปที่ 6 ฟงกชัน 3D 360 องศา โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
และศาลเจางวนซุยเลาเอี้ย 
 
 3. นําภาพ 3D โรงเจย่ินเต็กตั๊ว จาก 
Skechup มาทําเปนวิดีโอนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย ใน
โปรแกรม Lumion และตัดตอวิดีโอ ในโปรแกรม 
Adobe Premiere Pro 
 

 
รูปที่ 7 ภาพ 3D วิดีโอนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย ใน
โปรแกรม Lumion 
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 ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามท้ังหมด
จํานวน 100 ชุด เก็บขอมูลวันที่ 8 พฤษภาค 2562 
– 8 มิถุนายน 2562 โดยใชเวลาประมาณ 30 วัน 
และไดรับการตอบกลับทั้งหมด 100%  
 ผลที่ไดจากแบบสอบถามหัวขอขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดที่
สอบถาม 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) 
อาชีพ 5) รูจักเว็บไซต หรือเคยเขาใชงานเว็บไซต 
6) ประสบการณเที่ยวตลาดริมนํ้า 3 อําเภอ 7) 
รูจักโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 8) ชนิดสื่อที่ไดรับรูขอมูล
เกี่ยวกับตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ หรือโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 1) เพศ พบวา เพศหญิง คิดเปนจํานวน
รอยละ 53 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 47 
ตามลําดับ 
 2) อายุ พบวา อายุต่ํากวา 20 ป คิดเปน
จํานวนรอยละ 18  อายุ 20 – 29 ป คิดเปน
จํานวนรอยละ 25  อายุ 30 – 39 ป คิดเปน
จํานวนรอยละ 21 อายุ 40 – 49 ป คิดเปนจํานวน
รอยละ 21  และอายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
15 ตามลําดับ 
 3) ระดับการศึกษา พบวา ระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยู 
คิดเปนจํานวนรอยละ 30 ปริญญาตรี คิดเปน
จํานวนรอยละ 31 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปน
จํานวนรอยละ 20 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 19 
ตามลําดับ 
 4) อาชีพ พบวา อาชีพขาราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนจํานวนรอยละ 15  
พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 19  นักเรียน /
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 124  ธุรกิจสวนตัว คิด
เปนรอยละ 22  และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 20 
ตามลําดับ 
 5) รูจักเว็บไซต หรือเคยเขาใชงานเว็บไซต 
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เคย และรูจักเขาใช
งานเว็บไซต คิดเปนรอยละ 99 และไมเคย ไมรูจัก 
คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

 6) ประสบการณ เที่ยวตลาดริมน้ํ า  3 
อํ า เภอ  พบว า  ผู ตอบแบบสอบถาม  เคยมี
ประสบการณมาเที่ยวตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ คิด
เปนรอยละ 46 และไมเคย คิดเปนรอยละ 54 
ตามลําดับ 
 7) รูจักโรงเจย่ินเต็กต๊ัว  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามรูจักโรงเจยิ่นเต็กต๊ัว คิดเปนรอยละ 
43  และไมรูจัก คิดเปนรอยละ 57 ตามลําดับ 
 8) ชนิดสื่อที่ไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับตลาดริม 
น้ํา 3 อําเภอ หรือโรงเจยิ่นเต็กต๊ัว พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ํา หรือ
โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว ผานทางสื่อเว็บไซต คิดเปนรอยละ 
15 แอพพลิเคชั่น คิดเปนรอยละ 2  Facebook 
คิดเปนรอยละ 22  Youtube คิดเปนรอยละ 19  
รายการโทรทัศน คิดเปนรอยละ 14  นิตยสาร คิด
เปนรอยละ 0 ผูคนบอกตอกันมา คิดเปนรอยละ 
18  และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 10  ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 8 กราฟชนิดสื่อที่ไดรับขอมูลเกี่ยวกับตลาด
ริมน้ํา 3 อําเภอ หรือโรงเจย่ินเต็กตั๊ว 
 
 ผลท่ีไดจากแบบสอบถามหัวขอความ
คิด เห็นของนักท อง เที่ ย วตอ เว็บ ไซต  โดยมี
รายละเอียดท่ีสอบถาม 1.1) หากมีการออกแบบ
เว็บไซต เพ่ือเผยแพร และประชาสัมพันธขอมูล
ดานการทองเที่ยวของโรงเจย่ินเต็กตั๊ว 1.2) เนื้อหา
ของเว็บไซตที่เหมาะสม 2.1) รูปแบบการออกแบบ
เว็บไซต 2.2) ภาพประกอบท่ีเขาใจไดงายในการใช
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ชนิดสื่อที่ไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ 
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เว็บไซต 2.3) รูปแบบตัวอักษร ที่ทําใหอยากอาน
ขอมูลในเว็บไซต 2.4) เหตุผลที่ทําใหเลือกที่จะเขา
ใชงานเว็บไซต 3.1) ความถี่ในการเขาเว็บไซต 3.2) 
เหตุผลท่ีเขาใชงานเว็บไซต โดยสามารถวิเคราะห
ไดดังนี้ 
 1.1) หากมีการออกแบบเว็บไซต เพ่ือ
เผยแพร  และประชาสัมพันธขอมูลดานการ
ทองเท่ียวของ โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว พบวา ผูที่สนใจ คิด
เปนรอยละ 87 และไมสนใจ คิดเปนรอยละ 13 
ตามลําดับ 
 1.2) เ น้ือหาของเ ว็บไซตที่ เหมาะสม 
พบวา ขาวประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 78 
ขอมูลการติดตอ คิดเปนรอยละ 62 แผนท่ี คิดเปน
รอยละ 54 ขอมูลประวัติสถานท่ี คิดเปนรอยละ 
72 สื่อวิดีทัศน 3d animation คิดเปนรอยละ 48 
ลิงคเชื่อมโยงโซเชียลมีเดีย เชน Facebook คิด
เปนรอยละ 40 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
สําหรับผูที่สนใจขอมูลสถานท่ี คิดเปนรอยละ 44 
สื่อมัลติมีเดีย อาทิเชน ภาพ 3D ที่สามารถหมุนดู
รายละเอียดสถาปตยกรรมได คิดเปนรอยละ 26 
และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 9 กราฟเนื้อหาเว็บไซตที่เหมาะสม 
 
 2.1) รูปแบบการออกแบบเว็บไซต พบวา 
สีสันสดใส เนนทันสมัย คิดเปนรอยละ 30 เรียบ
งาย เนนการใชการ คิดเปนรอยละ 34 อนุรักษ 

ความเปนจีน คิดเปนรอยละ 36 และอ่ืน ๆ คิดเปน
รอยละ 0 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 10 กราฟรูปแบบการออกแบบเว็บไซต 
 
 2.2) ภาพประกอบท่ีเขาใจไดงายในการใช
เว็บไซต พบวา ภาพกราฟก คิดเปนรอยละ 32 
ภาพถาย คิดเปนรอยละ 42 ภาพวาดลายเสน คิด
เปนรอยละ 26 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 
ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 11 กราฟภาพประกอบท่ีเขาใจไดงายใน
การใชเว็บไซต 
 
 2.3) รูปแบบตัวอักษร ที่ทําใหอยากอาน
ขอมูลในเว็บไซต พบวา แบบด้ังเดิมมีหัวคิดเปน
รอยละ 32 แบบหัวตัด ไมมีหัว คิดเปนรอยละ 33 
แบบลายมือ คิดเปนรอยละ 0 แบบประดิษฐ คิด
เปนรอยละ 35 ตามลําดับ 
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รูปที่ 12 กราฟรูปแบบตัวอักษรที่ทําใหอยากอาน
ขอมูลในเว็บไซต 
 
 2.4) เหตุผลที่ทําใหเลือกเขาใชงาน
เว็บไซต พบวา สวยงาม ทันสมัย คิดเปนรอยละ 
96 ใชงานงาย คิดเปนรอยละ 98 อานไดงาย คิด
เปนรอยละ 93 ภาพส่ือความหมายไดดี คิดเปน
รอยละ 97 โหลดเว็บไซตเร็ว คิดเปนรอยละ 95 มี
ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บ คิดเปน
รอยละ 0 คนหาขอมูลไดงาย คิดเปนรอยละ 99 
และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 13 กราฟเหตุผลที่ทําใหเลือกเขาใชงาน
เว็บไซต 
 3.1) ความถี่ในการเขาเว็บไซต พบวา 
มากกวา 1 ครั้ง ตอวัน คิดเปนรอยละ 74 วันละ 1 

ครั้ง คิดเปนรอยละ 16 2 - 3 วันครั้ง คิดเปนรอย
ละ 7 สัปดาหละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0 สอง
สัปดาห 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0 เดือนละ 1 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 1 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 
ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 14 กราฟความถี่ในการเขาเว็บไซต 
 
 3.2) เหตุผลท่ีเขาใชงานเว็บไซต พบวา 
เพ่ือหาขอมูล/แลกเปลี่ยนขอมูล คิดเปนรอยละ 91 
รวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 96 ความบันเทิง คิด
เปนรอยละ 93 รับขาวสารตาง ๆ คิดเปนรอยละ 
94 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 15 กราฟเหตุผลที่เขาใชงานเว็บไซต 
 ผลการสั มภาษณ  ข อมู ลทั่ ว ไปขอ ง
โครงการ ,ขอมูลท่ีชวยสนับสนุนโครงการ ,การต้ัง
ชื่อ Domain Name 
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 ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสัมภาษณ 
หัวขอขอมูลทั่วไปของโครงการ ผูทําวิจัยไดเรียบ
เรียงจับใจความสําคัญ และนําเสนอใหอยู ใน
รูปแบบของเว็บไซต ในสวนการนําเสนอเนื้อหา 
ประวัติความเปนมา กิจกรรม 
 

 
รูปท่ี 16 ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดานประวัติ
ความเปนมา 
 

 
รูปที่ 17 ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดานกิจกรรม 
 
 ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสัมภาษณ 
หัวขอขอมูลที่ชวยสนับสนุนโครงการ ผูทําวิจัยได
เรียบเรียง  และนําเสนอใหอยู ในรูปแบบของ
เว็บไซต ในสวนของเมนูประวัติความเปนมา 
สถาปตยกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส และติดตอ 
โดยการออกแบบจะใชแนวความคิดจากคําวา เจ 
ที่มาจาก โรงเจ หมายถึง ศีลธรรม (หงส) อัน
บริสุทธิ์ (มุกอัคนี) มาใชในการออกแบบเว็บไซต 
และสื่อตาง ๆ 
 
 

 
รูปที่ 18 ขอมูลที่ชวยสนับสนุนโครงการ สื่อ
มัลติมีเดีย ในเมนูประวัติความเปนมา 
 

 
รูปที่ 19 ขอมูลที่ชวยสนับสนุนโครงการ 3D 
360 องศา ในเมนูสถาปตยกรรม 
 

 
รูปที่ 20 ขอมูลที่ชวยสนับสนุนโครงการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ในเมนูหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 

 
รูปที่ 21 ขอมูลที่ชวยสนับสนุนโครงการ แผนที่ 
และผังบริเวณกราฟก ในเมนูติดตอเรา 
 
 ผลสัมภาษณการตั้งชื่อ Domain name 
ที่เหมาะสม ไดดังนี้ Domain name ไดคะแนน
มากท่ีสุด www.yintektuo.com 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 93 -



 

 
รูปที ่22 กราฟการต้ังชื่อ Domain name 
 
 ผูทําวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการ
สํารวจ สอบถาม และสัมภาษณมาวิเคราะห และ
เรียบเรียงเปนหมวดหมู แสดงใหอยูในรูปแบบของ
เมนูบนเว็บไซต ประกอบดวย 
 1. เมนูหนาแรก ประกอบดวย 
Slideshow ภาพกิจกรรม 
 2. ประวัติความเปนมา ประกอบดวย สื่อ
มัลติมีเดีย และประวัติความเปนมา 
 3. แกลเลอร่ี ประกอบดวย รูปภาพเกา
ของโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 4. สถาปตยกรรม ประกอบดวย ขอมูล
ทางสถาปตยกรรม ,3D 360 องศา ของโรงเจยิ่น
เต็กตั๊ว และศาลเจางวนซุยเลาเอี้ย 
 5. ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ขอมูล
พระโพธิสัตว เทพเจา และพิธีการไหว ของโรงเจ
ยิ่นเต็กตั๊ว 
 6. กิจกรรม ประกอบดวย ขอมูล
ประชาสัมพันธ กําหนดการตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ 
กิจกรรมเฉพาะ และกําหนดการเทศกาลกินเจของ
โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
ขอมูลโดยยอของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโรงเจยิ่น 
เต็กตั๊ว และไฟลดาวนโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 8. ติดตอเรา ประกอบดวย แผนที่ 
google map ,แผนที่กราฟก และ ผังบริเวณ
กราฟก 
 9. Social media ลิงคกับทาง facebook 
โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ การสอบถาม 
และสัมภาษณ ผูจัดทําวิจัยไดวิเคราะหขอมูล และ
ทําการแบงหมวดหมูเนื้อหา อธิบายเปนโครงสราง
เว็บไซตไดดังนี้ 
 

 
รูปที ่23 โครงสรางเว็บไซต 
 
 โครงสรางเว็บไซตประกอบดวย 
 1. เมนูหนาแรก 
 เ มื่ อ เ ข า ม า ใ น เ ม นู ห น า แ ร ก  จ ะ
ประกอบดวยสไลดโชวรูปภาพบรรยากาศกิจกรรม
ของทางโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว จํานวน 4 ภาพ 
 

 
รูปที่ 24 เมนูหนาแรก 
 2. เมนูประวัติความเปนมา 
 เมื่อเขามาในหนาประวัติความเปนมา 
ดานบนจะเปน สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธโรงเจ
ยิ่นเต็กตั๊ว ลิงคกับเว็บไซต youtube ถัดมาจะเปน
ขอมูลประวัติความเปนมาของโรงเจย่ินเต็กตั๊ว 
 

0 5 10 15

yintektuoskm

ytt.samutsongkhram

yintektuo

Domain name 
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รูปที่ 25 เมนูประวัติความเปนมา 
 
 3. แกลเลอรี่ 
 ในหนาของแกลเลอรี่ จะแสดงรูปภาพเกา
ของโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว สามารถเลื่อนดูภาพขนาดใหญ 
และคลิกขวา ดาวนโหลดได 
 

 
รูปที่ 26 เมนูแกลเลอรี่ 

 
รูปที่ 27 ภาพขนาดใหญ จากเมนูแกลเลอรี่ 

 

 4. สถาปตยกรรม 
 จะแสดงขอมูลทางสถาปตยกรรมของ
พ้ืนที่โรงเจยิ่นเต็กต๊ัว ถัดจากขอมูลสถาปตยกรรม
โรงเจย่ินเต็กต๊ัว และศาลเจางวยซุยเลาเอ้ีย จะมี
ปุม “ชมภาพ 3D 360” ลิงคกับทางเว็บไซต 
Sketchfab นําเสนอภาพ 3D 360 องศา สามารถ
หมนุตามการเคล่ือนไหวของเมาสได 
 

 
รูปที่ 28 เมนูสถาปตยกรรม 

 
รูปที่ 29 ภาพ 3D 360 องศา ที่ลิงคกับเว็บไซต 
Sketchfab 
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 5. ศิลปวัฒนธรรม 
 ประกอบดวย ขอมูลพระโพธิสัตว เทพเจา 
และพิธีการไหว ของโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว โดยมีฟงกชัน 
กดปุม เพื่อเปลี่ยนดูเนื้อหาตางๆ 

       

 
รูปที่ 30 เมนูศิลปวัฒนธรรม 
  

6. กิจกรรม 
 ประกอบด วยข อมู ลประชา สัม พันธ
กําหนดการตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ กิจกรรมเฉพาะ 
และกําหนดการเทศกาลกินเจของโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
 

 
รูปที่ 31 เมนูกิจกรรม 

 
 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 ประกอบดวย ขอมูลโดยยอของหนังสือ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส โ ร ง เ จ ย่ิ น เ ต็ ก ต๊ั ว  หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถเปดอาน และดาวนโหลด
ไฟลเก็บไวได 
 

 
รูปที่ 32 เมนูหนังสืออิเลก็ทรอนิกส 
 
 8. ติดตอเรา ประกอบดวย แผนที ่
google map ,แผนที่กราฟก และ ผังบริเวณ
กราฟก 
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รูปที่ 33 เมนูติดตอเรา 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการตอยอดงานวิจัยนี้ ขอมูลที่สํารวจ 
สอบถาม และสัมภาษณ สามารถนําไปใชใน
การศึกษาเพ่ิมเติม และสามารถใชเปนขอมูลเชิงลึก 
เปนประโยชนกับหนวยงานอนุรักษโบราณสถาน ,
โบราณวัตถุ เพ่ือคงไวเปนมรดกอันทรงคุณคา และ
สืบทอดไปสูเด็กรุนหลังตอไป 
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