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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ไซตลิ์เกโคราช

ของนกัศึกษา และเพ่ือเสนอแนวทางในการจดัทาํเวบ็ไซตเ์พ่ือการประชาสมัพนัธลิ์เกโคราช โดย

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประกอบของเวบ็ไซตลิ์เกโคราช และ ความคิดเห็นเก่ียวกบั

โมดูลของระบบการจดัการเน้ือหา สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  ผลการวจิยัพบวา่  

1. ดา้นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยชมการ

แสดงลิเกโคราช คิดเป็นร้อยละ 72 แต่ไม่เคยใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัลิเก

โคราช คิดเป็นร้อยละ 91 

2. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประกอบของเวบ็ไซตลิ์เกโคราช  พบวา่มีความคิดเห็นดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ ขนาดการแสดงผล ความยาวของหนา้แรก ลกัษณะของเมนูหลกั และสีหลกั

ของเวบ็ไซต ์

3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโมดลูของระบบการจดัการเน้ือหา  พบวา่ 

- ดา้นขอ้มลูทัว่ไป มีค่า X  = 3.57  และ S.D. = 0.97 มีความตอ้งการในระดบัมาก 

- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่า X  = 3.65  และ S.D. = 0.91 มีความตอ้งการใน

ระดบัมาก 

- ดา้นระบบพ้ืนฐาน มีค่า X  = 3.66  และ S.D. = 0.86 มีความตอ้งการในระดบัมาก 

- ดา้นขอ้มลูลิเกโคราช มีค่า X  = 3.67  และ S.D. = 0.90 มีความตอ้งการในระดบัมาก 
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ABSTRACT 

 This purposes of this research were to study the needs of the students towards the Likae 

Korat for the opinions on website development Li-Kae Korat and to study the ways in doing 

website of Likae Korat public relation. The population used in this research were Nakorn 

Ratchasima Rajabhat University students selected by purposive sampling. 
 The instrument used in this research was questionnaire devided into three paths; 

1. General information by checklist 

2. The opinions about the Likae Korat components 

3. The opinions about the module of content management. 

The statistic used to collecting data were percentage, arithmetic mean, and  standard deviation. 

The results revealed that 

1. The aspect of general information 

Most respondents who used to see the Likae Action Performance were about  

72% but those who didn’t see before were a few. The respondents used the internet to search the 

Likae information were about 91%.  

2. The aspect of the opinions about the Likae Korat website components. It was  

found that there were a varieties of opinions in aspect of the size of the results show,  the length of 

the first page, the characters of the mainmenu, the main color of the website. 

3. The aspect of the opinions about the module of  content management. 

It was found that in general aspect the mean was 3.57( X ) , the standard deviation was 0.97(S.D.) 

the level of the needs was high. The aspect of facility was in high level by X  = 3.65 and S.D. = 

0.71. The aspect of basic system was in high level by X  = 3.66 and S.D. = 0.86. 

The aspect of Likae Korat information was in high level by X  = 3.67 and S.D. = 0.90. 


