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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชป้ระโยชนแ์ละ 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาภาคปกติและภาค 
สมทบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มีค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอนบาค เท่ากบั 0.98 วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จดัอนัดบั และวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. นกัศึกษาเปิดเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เพ่ือดูข่าวสารทางวิชาการ

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เพ่ือดูข่าวสารอ่ืนๆ ความบันเทิง เปิดเมล์ และทาํ
ธุรกรรมทาง อินเตอร์เน็ต 

2. นกัศึกษามีการใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวม
ในระดบัปานกลาง โดยใชป้ระโยชน์ตามลาํดบั คือ ดา้นวิชาการ และดา้นสังคมและ
บนัเทิง 

3. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวม 
ในระดบัมาก โดยพึงพอใจตามลาํดบัคือ ดา้นเน้ือหา ดา้นโครงสร้างของเว็บไซต ์
ดา้นเทคนิคท่ีใช ้และดา้นการใชห้นา้จอ 

ฆ 
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4. เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมจาํแนกตามสถานภาพ 
4.1 นกัศึกษาหญิงมีการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจต่อเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก

รองลงมาคือนกัศึกษาชาย 
4.2 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบั

แรก รองลงมาคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4  
4.3 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อ

เวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลงั
อนุปริญญา 

4.4 นักศึกษาภาคปกติ มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือนกัศึกษาภาคสมทบ 

4.5 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์เป็นอันดับแรก  รองลงมาคือนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
การศึกษา และวิทยาศาสตร์  
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Thesis Title : Students’ Utilization of and Satisfaction with the Website of Suan Dusit 
Rajabhat University 

Name : Woraphat  Chatuchai 
Thesis Advisor : Associate Professor Dr.Boonlert  Supadhiloke 
Department : Communication Arts  
Academic Year : 2005 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and compare students’ utilization of and 
satisfaction with the website of Suan Dusit Rajabhat University classified by attributes and status 
of the sample.  This study was a quantitative research.  The sample consisted of 390 students in 
regular and associate programs of Suan Dusit Rajabhat University in the 2004 academic year.  
The data collecting instrument was a questionnaire on utilization of and satisfaction with the 
website of of Suan Dusit Rajabhat University, with Cronbach’s reliability coefficient of 0.98. 
Data were analyzed with the use of the percentage, mean, standard deviation, order list, and 
content analysis. 

Research findings were as follows: 
1. Students utilized the website of Suan Dusit Rajabhat University to search for 

academic information most often, followed by the uses for searching other information, 
recreation, e-mail, and business interaction on the internet. 

2. The overall utilization of the website of Suan Dusit Rajabhat University by 
students was at the moderate level, with the use for academic purpose at the top of the list, 
followed the uses for social, and recreational purposes respectively. 

3. Student’s overall satisfaction with the website of Suan Dusit Rajabhat University 
was at the high level.  Their satisfactions with aspects of the website were listed in the following 
orders: contents, website structure, employed techniques, and display on screen. 
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4. Results of the comparison of students’ utilization of and satisfaction with the 
website of Suan Dusit Rajabhat University classified by attributes and status: 

4.1 Female students utilized the website more and were satisfied with it more 
than male students. 

4.2 First year students utilized the website most and were satisfied with it 
most, followed by second year students, third year students, third year students, and fourth year 
students, respectively. 

4.3 Four-year bachelor’s degree program students utilized the website most 
and were satisfied with it most, followed by the two-year post-diploma bachelor’s degree program 
students. 

4.4 Regular program students utilized the website more and were satisfied 
with it more than associate program students. 

4.5 Students in the Liberal Arts Program utilized the website most and were 
satisfied with it most, followed by those in the Business Administration Program, Education 
Program, and Science Program respectively. 
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อา้งอิงในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ปัญหาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัคงจะไม่มีใครไม่เคยไดย้นิคาํว่า “คอมพิวเตอร์” แมแ้ต่นกัเรียน ในโรงเรียน
อนุบาลบางแห่งก็มีโอกาสสัมผัสการใช้คอมพิวเตอร์กันแล้ว  ในบางสังคมถึงกับรวมเอา
คอมพิวเตอร์เขา้เป็นส่วนของการเรียนรู้พ้ืนฐาน นอกเหนือจากการอ่าน เขียนและคณิตศาสตร์ นัน่ 
ก็หมายความว่า ในเวลาน้ีคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไป อย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ในเร่ืองของเทคโนโลยสีมยัใหม่น้ี บุคคลท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งจะแบ่ง ความรู้สึกออกเป็น 
2 ประเภท คือ ประเภทแรกจะเกิดความรู้สึกต่อตา้นและกลวัในการท่ีจะรับเทคโนโลยดีงักล่าว กลุ่ม
คนประเภทน้ีมกัจะไดรั้บขนานนามว่าเป็น “พวกหวัโบราณ” โดยท่ีกลุ่มคนอีกประเภทจะยอมรับ
เทคโนโลยีอย่างหนา้ช่ืนตาบานและมีความยินดีท่ีจะไดเ้รียนรู้และใชง้าน ซ่ึงกลุ่มคนประเภทน้ีจะ
เรียกตนเองอยา่งภาคภูมิใจวา่เป็น “คนสมยัใหม่” อยา่งไรกดี็เราไม่อาจกล่าวลงไปในทนัทีไดว้่าพวก
หัวโบราณหรือหัวสมยัใหม่จะประสบความสําเร็จมากกว่ากนั ก็คงจะตอ้งยึดหลกัทางสายกลาง 
กล่าวคือ ในการนาํเทคโนโลยีใหม่มาใชง้านนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะหลบัหูหลบัตายอมรับท่าเดียว หรือ
จะด้ือแพ่งต่อต้านโดยไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งส้ิน ทางสายกลางท่ีถูกตอ้งไดแ้ก่ การเปิดใจให้กวา้ง 
พร้อมท่ีจะศึกษาส่ิงเหล่าน้ี และพยายามมองถึงประโยชนใ์นการนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานของตน แต่
กต็อ้งรับรู้ถึงขีดความสามารถของเทคโนโลยเีหล่าน้ีดว้ย  

คอมพวิเตอร์กบัสังคม 
เกือบคร่ึงศตวรรษแลว้ท่ีคอมพิวเตอร์ไดถู้กนาํมาใชใ้นการประมวลผล ดว้ยเทคโนโลยี

ท่ีถูกคิดคน้ข้ึนใหม่เร่ือยๆ ทาํให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากข้ึน พร้อมดว้ยขนาดและราคาท่ี 
ตํ่าลง ทาํให้คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดกบัผูค้นทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
เรียกกันว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ ท่ีมีบรรจุอยู่ในเคร่ืองใช้ท่ีเราคุ้นเคย เช่น เราคงเคยได้ยิน
โฆษณาการตรวจวดัสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เตาอบไมโครเวฟท่ีใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 
ในการควบคุมอุณหภูมิ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีคอมพิวเตอร์ถูกนาํมาใชใ้นการควบคุมการทาํงานของ
เคร่ืองใชต่้างๆ ซ่ึงจะใหค้วามถกูตอ้งในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการจาํลองเหตุการณ์ (simulation) ก็เป็นลกัษณะการใชง้านอีก
ส่วนหน่ึงท่ีมีประโยชน์มาก ท่ีเราๆ ท่านๆ คุน้เคยท่ีสุดก็เห็นจะไดแ้ก่ พวกวิดีโอเกมต่างๆ ซ่ึงเป็น
การจาํลองเหตุการณ์ท่ีคอมพิวเตอร์ใชใ้นดา้นการสันทนาการ แต่จริงๆ แลว้การจาํลอง เหตุการณ์ 
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ไม่ไดจ้าํกดัประโยชน์อยูเ่ฉพาะกบัการเล่นเกมเท่านั้นแต่ยงัใชป้ระโยชน์ในการวางแผนต่างๆ ท่ีเรา
ไม่สามารถสร้างลกัษณะการทาํงานจริงๆ ข้ึนมาได ้หรือถา้ทาํไดก้็ไม่คุน้หรือไม่เหมาะสมท่ีจะทาํ 
เช่น การวางแผนการจราจร ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ไม่ควรจะใชว้ิธีการลองผิดลองถูกเหมือนดงัท่ีใชก้นัใน
บางประเทศ นกัคอมพิวเตอร์สามารถสร้างโปรแกรมจาํลองสภาพการจราจร จากขอ้มูล และสาํรวจ
ดูผลว่าการวางแผนการเดินรถแบบใดจะใหผ้ลท่ีดีท่ีสุด  

เม่ือวิวฒันาการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สูงข้ึน และการใชค้อมพิวเตอร์มีแพร่หลายข้ึน 
การตอ้งการติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ (หรือมากกว่า) ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นการ
เคล่ือนยา้ยขอ้มูลระหว่างเคร่ือง หรือเพ่ือใชท้รัพยากรต่างๆ ร่วมกนันบัเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะหลีกเล่ียง 
ในสังคมปัจจุบนัทุกวนัน้ีเราคงจะตอ้งยอมรับว่าระบบการส่ือสารขอ้มูลนบัวนัจะตอ้งมีบทบาทมาก
ข้ึนทุกขณะ 

การส่ือสารขอ้มูล (data communications) ไดแ้ก่ การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลจากจุดหน่ึงไปยงั
อีกจุดหน่ึงโดยผา่นทางช่องส่ือสาร (communications channel) โดยในการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลท่ีว่าน้ี 
จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบพ้ืนฐาน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ตวัส่งขอ้มูล (source) 
2. ช่องทางการส่งสญัญาณ (transmission channel) 
3. ตวัรับขอ้มูล (sink) (สวนแกว้ สามิภกัด์ิ, 2521 : 10) 
 ในการส่ือสารขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ 2 ตวันั้น จะตอ้งมีการระบุว่าในขณะใดตวัใด 

จะเป็นตวัส่ง และตวัใดจะเป็นตวัรับ หรือสามารถเป็นไดท้ั้งตวัส่งและตวัรับไดพ้ร้อมๆ กนัในเวลา
เดียวกนั เราเรียกมาตรการในการระบุดงักล่าวน้ีว่า ชนิดของการส่งขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ การส่ือสารทางเดียว (simplex) การส่ือสารสองทางคร่ึงอตัรา (half duplex) และการส่ือสาร
สองทาง (duplex)  

การส่ือสารทางเดียว 
การส่ือสารทางเดียว คือ ชนิดของการส่งขอ้มูลท่ีอุปกรณ์ ตวัหน่ึงจะต้องเป็นตวัส่ง

ตลอดกาล ในขณะท่ีอุปกรณ์อีกตวัหน่ึงก็จะตอ้งเป็นตวัรับตลอดกาล โดยไม่สามารถเปล่ียนเป็น
อยา่งอ่ืนได ้ตวัอยา่งเช่น การส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์กบัเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงเคร่ืองพิมพจ์ะเป็นตวัรับ
ขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว จะเห็นว่าการส่ือสารทางเดียวไม่ถือวา่เป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีสมบูรณ์แบบนกั 

การส่ือสารสองทางคร่ึงอตัรา 
เป็นชนิดของการส่ือสารท่ีสามารถให้อุปกรณ์ แต่ละตวัเป็นไดท้ั้ งผูส่้งและผูรั้บ แต่ 

จะตอ้งส่งไปทางเดียวก่อนจนตวัรับรับขอ้มูลไดเ้รียบร้อย จากนั้น ตวัรับจึงจะมิสิทธิเป็นตวัส่งบา้ง 
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ซ่ึงก็จะส่งให้อีกฝ่ายรับจนเรียบร้อยเช่นเดียวกนั ถา้จะลองนึกภาพดูก็คลา้ยๆ กบัการทาํงานของ
เคร่ืองรับส่งวิทย ุwalkie-talkie 

การส่ือสารสองทาง 
เป็นชนิดของการส่ือสารท่ีให้อุปกรณ์ทั้ง 2 เคร่ืองเป็นทั้งตวัรับและตวัส่งขอ้มูลได้

พร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั 
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุว่า “การศึกษา” 

หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคลากรและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทาง
วิชาการ การสร้างความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้
บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุน้ีสถานศึกษาทั้ งหลายต่างก็พยายามจดักิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดงักล่าว 

คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในวงการศึกษา ความจริงมิใช่ แต่วงการ
ศึกษาเท่านั้นท่ีใชค้อมพิวเตอร์กนัอยา่งกวา้งขวาง แต่คอมพิวเตอร์ไดมี้ผลกระทบเป็นอย่างมากต่อ
สังคมปัจจุบนั ในทางธุรกิจ ในทางอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ ทั้ งในแง่ส่วนรวม และ ส่วนบุคคล 
คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีสังคมจะขาดเสียมิได ้ถา้เราเร่ิมจาก งานใหญ่ๆ อยา่งมี
สาํมะโนประชากร ซ่ึงทาํกนัทุกสิบปี เราจะพบว่าถา้ปราศจากคอมพิวเตอร์แลว้ กว่าเราจะรวบรวม
ผลได้ อาจเลยเวลาการทาํสะมะโนประชากรคร้ังต่อไปเสียด้วยซํ้ า ผลจากข้อมูลเหล่านั้นจะมี
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง กต่็อเม่ือเป็นผลท่ีเกิดจากความถูกตอ้ง และรวดเร็วทนั เหตุการณ์ เพราะการ
วางนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลจะตอ้งข้ึนอยู่กบัสารสนเทศ (information) ท่ีประมวลผลจากขอ้มูล
เหล่านั้นทั้งส้ิน ฉะนั้นหากการประมวลผลเสร็จชา้ การวางนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และ/หรือ ของ
เอกชนกย็อ่มจะตอ้งผิดพลาดไปดว้ย 

ถา้เราลองพิจารณาดูจากวงการธนาคาร ขณะน้ีประเทศไทยเรามีการใชเ้ช็คกนัวนัละ
ประมาณ 1 ลา้นฉบบั บญัชีของลูกคา้จาํเป็นตอ้งทาํใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ มิฉะนั้นกจ็ะเกิดผล
เสียหายอยา่งยิง่ เพราะอาจทาํให้ลูกคา้หมดความเช่ือถือในธนาคารนั้นไปเลย โดยเฉพาะถา้มีความ
ผิดพลาดเกิดข้ึน วิธีการถอนเงินด่วนดว้ยบตัรก็เป็นงานท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงของคอมพิวเตอร์ท่ี 
ทาํใหเ้ราไดเ้งินทนัใจ 

สาํหรับนิสิตนกัศึกษาทุกคน การใชค้อมพิวเตอร์กเ็ขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในการ
ลงทะเบียนเรียน เก็บประวติัเป็นรายบุคคล เกบ็ผลการเรียน เกรดของรายวิชาท่ีไดต้ลอดจนคะแนน
เฉล่ียรายภาค และคะแนนเฉล่ียจนถึงปัจจุบนัซ่ึงลว้นแต่เป็นผลจากคอมพิวเตอร์ทั้งส้ินนิสิตคนใดจะ
เรียนจบหรือไม่ คอมพิวเตอร์จะตรวจดูให้ว่าไดเ้รียนครบจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนดหรือยงั ได้
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คะแนนเฉล่ียสูงถึงขั้นจบธรรมดา หรือเกียรตินิยมอนัดบัสอง หรือเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จาํนวน
วิชาบงัคบั วิชาเลือกเสรีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัหรือไม่ เป็นต้น หากปราศจาก
บทบาทของคอมพิวเตอร์เสียแลว้ การทาํงานเช่นน้ีกจ็ะล่าชา้มาก ทั้งความผิดพลาดกอ็าจจะเป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไดย้าก (ทกัษิณา สวนานนท,์ 2530 : 9-11) 

ในปัจจุบนั ไดมี้การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางแลว้ว่า สารสนเทศนั้นเป็นปัจจยัสาํคญั
ปัจจยัท่ี 5 ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรกต็ามสารสนเทศท่ี
จะนาํมาใชน้ั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดีและเหมาะสมดว้ย จึงจะไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สารสนเทศท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. มีความถูกต้องสูง การทําสารสนเทศนั้ น จะต้องคํานึงถึงความถูกต้องของ

สารสนเทศเป็นประการสาํคญั ซ่ึงการท่ี สารสนเทศจะออกมาถูกตอ้งได ้ก็ย่อมตอ้งมาจากขอ้มูลท่ี 
ถูกตอ้ง สารสนเทศท่ีถูกตอ้งย่อมทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการตดัสินใจน้อยลง เป็นตน้ว่าขอ้มูล 
เก่ียวกบัผลการสอบของนกัเรียนท่ีใหม้าผิด อาจทาํใหก้ารตดัสินใจ เป็นตน้ว่าขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
สอบของนกัเรียนท่ีให้มาผิด อาจทาํใหก้ารตดัสินใจให้ผิดพลาดไปหมด และในบางกรณีอาจถึงกบั
ทาํใหถู้กออกจากการเรียน เป็นตน้ การตรวจสอบอยา่งดี จึงเป็นส่ิงจาํเป็นมาก 

ในแง่ของความถูกตอ้งนั้น เรามีหลกัสาํคญัๆ ท่ีควรพิจารณา 
1. ละเอียดแม่นยาํ โดยเฉพาะเก่ียวกบัตวัเลขต่างๆ  
2. ชดัเจน ไม่คลุมเครือ 
3. ไม่ลาํเอียง ไม่เจตนาปกปิดขอ้มูลบางส่วน 
4. ครอบคลุมกวา้งขวาง เป็นท่ียอมรับในวงการทัว่ไป 
5. นาํไปใชไ้ดง่้าย 

2. มีความทนัสมยั สารสนเทศนั้นจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้ทนัสมยั หรือ ทนัต่อ
เหตุการณ์อยูเ่สมอ อยา่งไรกต็ามการปรับปรุงนั้น ในเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้งินมาก ผูท้าํสารสนเทศ ควรจะ
ชัง่นํ้าหนกัใหดี้ว่า ควรปรับปรุง ควรทาํบ่อยเพียงไร ตวัเลขท่ีเกบ็ไวจึ้งจะทนัสมยั และ หากนาํมาใช้
จะไดไ้ม่มีผลเสีย ตวัอยา่งง่ายๆ ท่ีจะเห็นได ้คือ การทาํบญัชีการเงินท่ีเราทาํไวไ้ม่ทนัสมยั (เป็นตน้ว่า 
ใชเ้งินไปหลายรายการแลว้ ไม่ไดล้งบญัชี) ยอดคงเหลือจะผิดพลาด ทาํให้การตดัสินใจในการ
จดัสรรเงินเพ่ือนาํไปใชท้างใดทางหน่ึงผิดพลาดไปดว้ย 

3. กะทดัรัด สารสนเทศท่ีแสดงออกมานั้นไม่ควรทาํเพ่ือแสดงผลทุกอย่างเพราะจะ
ทาํให้ไดม้ากมายเกินกว่าจะนาํมาพิจารณาไดท้ั้งหมด และอาจไม่ทนักบัเหตุการณ์ สารสนเทศ ท่ีดี
ควรแสดงแต่สาระสําคญัๆ ท่ีตอ้งการ เช่น ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการสารสนเทศเพ่ือนาํมาพิจารณาขั้น
เงินเดือนของครูและพนกังานในโรงเรียน สารสนเทศท่ีควรจะนาํเสนอเพ่ือพิจารณาก็ควรจะมีแต่
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รายช่ือ เงินเดือนปัจจุบนั ผลงานปกติ ผลงานพิเศษ วนัลา ฯลฯ ไม่จาํเป็นตอ้งมีรายละเอียดอยา่งอ่ืน 
เป็นตน้ว่า ท่ีอยู ่รายละเอียดของครอบครัว ประวติัการทาํงาน ปริญญาท่ีไดรั้บ ฯลฯ 

แหล่งทีม่าของสารสนเทศ 
แหล่งท่ีมาของสารสนเทศจะต่างกนัไปตามลกัษณะของงานท่ีทาํถ้าเป็นโรงเรียน 

แหล่งท่ีมา กคื็อ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียน ครู พนกังานรายวิชาท่ีเปิดสอน หอ้งเรียน วสัดุต่างๆ เป็น
ตน้ ถา้เป็นบริษทัขายสินคา้ ขอ้มูลก็จะเป็นใบสั่งซ้ือสินคา้ ปริมาณยอดขาย ใบเก็บเงิน ยอดการ
ลงทุนเงินทุนหมุนเวียน เป็นตน้ 

แหล่งท่ีมาท่ีพอจะสรุปเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ วา่ มีแหล่งขอ้มูลอยู ่2 ทาง คือ 
1. แหล่งขอ้มูลภายใน เป็นเร่ืองราวภายในของหน่วยงานนั้นๆ เช่น ถา้เป็น โรงเรียน 

กอ็าจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจาํนวนนกัเรียนท่ีจบในแต่ละสาขาวิชา จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ 
เป็นตน้ 

2. แหล่งขอ้มูลภายนอก เป็นเร่ืองราวท่ีไดจ้ากภายนอกหน่วยงานท่ีจะมีอิทธิพลต่อ
การจดัการ เช่น ถา้ยกตวัอย่างโรงเรียนก็อาจหมายถึง จาํนวนนักเรียนท่ีเป็นเป้าหมายผลิตของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนบัสนุนให้เรียนต่อหรือไม่ ประวติัความเป็นอยูข่องครอบครัวของ 
นักเรียนแต่ละคน ฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเรียนต่อหรือไม่ของ  
นกัเรียน (ทกัษิณา  สวนานนท,์ 2530 : 191-193) 

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีค่วรครอบคลุม 
1. บุคลากร ทุกโรงเรียนต้องมีสารสนเทศเก่ียวกบัครู อาจารย  ์พนักงาน ภารโรง  

ตั้งแต่ ประวติั สถานภาพครอบครัว รายได ้วุฒิ กิจกรรมภายในหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษ และอ่ืนๆ  
2. นกัเรียน ทุกโรงเรียนจะตอ้งมีสารสนเทศเก่ียวกบันกัเรียนทุกคน ทั้งท่ีจบแลว้ และ

กาํลงัเรียนอยู ่นอกจากประวติัแลว้ควรมีเร่ืองเก่ียวกบัการเรียน โปรแกรมการเรียน (เรียนวิชาอะไร
แลว้บา้ง ตอ้งเรียนอะไรอีกบา้ง จึงจะจบหลกัสูตร) คะแนนท่ีไดรั้บรายวิชา รายภาคและอ่ืนๆ เป็น
ตน้ 

3. รายวิชา หมายถึง รายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด เน้ือหาของแต่ละวิชาท่ีครอบคลุม 
จดัเป็นวิชาบงัคบั หรือวิชาเลือก ระดบัท่ีสอน (ชั้นอะไร) จดัเป็นวิชาในหมวดใด มีใครบา้งท่ีสอนได ้

4. อาคารสถานท่ี โรงเรียนแต่ละโรงเรียนย่อมตอ้งดูแลรับผิดชอบอาคารสถานท่ี ซ่ึง
จะมีมากบา้งนอ้ยบา้ง เร่ิมตั้งแต่ตวัอาคารเรียน หอ้งเรียน หอประชุม โรงอาหาร การจดั ตารางสอน 
ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัตารางสอนจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลตวัน้ี] 

5. การเงิน หน่วยงานทุกแห่งจาํเป็นต้องมีบญัชีเงินใน/นอกงบประมาณ มีการทาํ
บญัชีรับ/จ่าย บญัชีแยกประเภท เราจาํเป็นตอ้งรู้ว่าเรามีเงินเหลือในงบใด จะเอามาเปล่ียนแปลง 

DPU



 6 

หมวด หรือยา้ยไปจ่ายในส่วนอ่ืนไดม้ากนอ้ยเพียงใด ในหมวดเงินรายรับ ส่วนท่ีเป็นค่าเล่าเรียนนั้น 
มีใครชาํระแลว้หรือไม่ชาํระ เร่ืองเหล่าน้ีผูบ้ริหารควรจะตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การพฒันาดา้นการเรียนการสอน การ
บริหารอาคารสถานท่ี และอ่ืนๆ อยา่งมาก เพ่ือเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัในอนาคต 
ในปีการศึกษา 2546 มีบุคลากรจาํนวนมาก โดยมีอาจารยป์ระจาํและอาจารยพิ์เศษประมาณ 2,000 
ค น  
นกัศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบประมาณ 40,000 คน มีการปรับการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม
กบัสภาพและจาํนวนของผูเ้รียน ในปีการศึกษา 2542 ไดเ้ร่ิมจดัการเรียนการสอนในสถาบนัและ
ศูนยก์ารศึกษานอกสถาบนั โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ในการดาํเนินการ เช่น 
หอ้งสมุดเสมือน (Virtual Library) อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต การลงทะเบียนและการประมวลผลการ
เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการใชส้ารสนเทศในระบบเว็บไซต์ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นส่ือท่ี
ไดรั้บความนิยมมากอยา่งหน่ึง จากการท่ีดาํเนินการมาระยะหน่ึงจึงควรไดมี้การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใ้ชส้ารเพือ่นาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ในปัจจุบนันั้นการเรียนการสอนการลงทะเบียน การติดต่ออาจารยเ์พ่ือศึกษาหาความรู้
นั้นเป็นไปดว้ยความยากลาํบากเน่ืองจากนกัศึกษามีปัญหาในการเขา้พบอาจารย ์เน่ืองดว้ยนกัศึกษา
มีจาํนวนมาก การเขา้พบอาจารยจึ์งไม่ทัว่ถึงในส่วนของการคน้ควา้นั้น ดว้ยจาํนวนหนงัสือท่ีมากทาํ
ให้การคน้หาหนังสือเป็นไปดว้ยความยากลาํบากตลอดจนถึงการลงทะเบียนนั้น นักศึกษาต้อง
เขา้คิวยาว เพื่อรอท่ีจะลงทะเบียนทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และความผิดพลาดในการลงทะเบียน และยงั
รวมถึงการทบทวนบทเรียนดว้ยในส่วนท่ีอาจารยส์อนไปแลว้ ถา้นกัศึกษาบางคนติดภารกิจมาเรียน 
ไม่ได ้ตอ้งมีการทบทวนบทเรียนโดยสอบถามจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีเขา้เรียนทาํใหเ้กิดปัญหาและ
อุปสรรคในการทบทวนบทเรียนได ้

เทคโนโลยเีป็นตวัแปรหลกัต่อความเจริญ ความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ ในยคุ
ปัจจุบนั คืออินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ียอมรับกนัทัว่โลกแลว้ และไดมี้การนาํอินเทอร์เน็ต มา
ประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ นั้นก็คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ซ่ึงได้
นาํอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่ือกลางมาใชใ้นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่างๆ ให้กบันกัเรียนนกัศึกษา
หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ซ่ึงศูนยเ์หล่าน้ีจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการนกัศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษา
ไดศึ้กษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยนักศึกษาจะสามารถหาความรู้ไดจ้ากอินเทอร์เน็ตของศูนย์
นั้นๆ ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดส้ร้างเว็บไซต์ (Web Site) ไวบ้ริการนักศึกษา คือ 
www.dusit.ac.th ซ่ึงใน www.dusit.ac.th นั้น จะมีขอ้มูลความรู้ต่างๆ หรือ VDO on Demand ซ่ึง 
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ก็คือการเรียนผ่านเว็บไซต์ท่ีนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดไ้ม่ว่านักศึกษาจะอยู่จุดใดของ
ประเทศก็สามารถเขา้ไปทบทวนบทเรียนได ้ซ่ึงบทเรียนท่ีจะดูไดจ้ากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิตนั้น จะปรับทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน เพ่ือท่ีนักศึกษาจะได้ไม่พลาดเน้ือหา 
บทเรียนสาํคญัก่อนการสอบปลายภาค 

การลงทะเบียนหรือข่าวสารต่างๆ ของเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั สวนดุสิตกไ็ด้
กาํหนดตารางไว ้เพ่ือใหน้กัศึกษาไดท้ราบและไดรู้้ในข่าวสารของมหาวิทยาลยั เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่พลาด
ข่าวสารสาํคญั ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกของนกัศึกษา ซ่ึงจะไดท้ราบข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลเดียวกนั 
ซ่ึงในอดีตข่าวสารขอ้มูลจะบอกกนัแบบปากต่อปากเพราะฉะนั้นข่าวสารยอ่มมีความบิดเบียนจากท่ี
ไดรั้บตอนแรกมากทีเดียวไม่เหมือนในสมยัน้ี นกัศึกษาสามารถติดต่อข่าวสารไดด้ว้ยตนเองโดย
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซ่ึงข่าวสารดังกล่าวมาจากแหล่งเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นยอ่มมีความผดิพลาดเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

ในส่วนของเร่ืองการลงทะเบียนนั้ นได้เพ่ิมความสะดวกต่อนักศึกษามากทีเดียว
เน่ืองจากนักศึกษาท่ีอยู่ตามศูนยก์ารศึกษานอกสถาบนัไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางเขา้มาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตก็สามารถลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความสะดวกและสบายต่อนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก 

การคน้หาหนังสือหรือผลงานทางวิชาการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิต มีความสะดวกมากในการหาหนังสือต่างๆ ซ่ึงจะแบ่งแยกไว้เป็นหมวดหมู่ 
นกัศึกษาสามารถคน้หาขอ้มูลหนงัสือต่างๆ ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งไปคน้ควา้ถึงหอ้งสมุด ซ่ึงจะถือได้
ว่าประหยดัเวลาไดม้ากทีเดียว นกัศึกษาสามารถตรวจเช็คสถานภาพของหนงัสือท่ีตอ้งการยมืไดว้่า
เหลืออยูก่ี่เล่ม ซ่ึงจะหาใหน้กัศึกษาสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้มาก 

การเรียนรู้ผ่านโปรแกรมแบลคบอร์ด (Black Board) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต ซ่ึงเป็นโปรแกรมผ่านเวบ็ไซต์เพ่ือให้นกัศึกษาไดท้บทวนบทเรียนและไดท้าํแบบฝึกหัดโดย
ผา่นโปรแกรม ซ่ึงในโปรแกรมจะมีเน้ือหาท่ีอาจารยใ์ชส้อนในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ต่างก็สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยผ่านเว็บไซต์
บริการอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ เพ่ือให้ในการติดต่ออาจารย์หรือเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้หาเร่ืองต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซต ์จึง
ไดเ้ปิดบริการอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและ
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นยงัมีบริการสวนดุสิตโพล (Suan Dusit Poll) สาํหรับผูท่ี้สนใจคน้ควา้หรือ
ตอ้งการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีการสาํรวจความคิดเห็นตั้งแต่ปี 2537-
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2547 มีผลงานวิจยัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง หรือการตลาดนับเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากสาํหรับนกัศึกษาในการคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีสนใจไดอ้ยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีผูเ้ขา้มาใชเ้วบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแลว้จาํนวน
มากกว่า 1,300,000 คน นบัว่าเป็นการพฒันาดา้นเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะมี นกัศึกษาและ
บุคคลทัว่ไปสนใจเขา้มาเยีย่มชมโดยต่อเน่ืองตลอดเวลา 

ปัญหานําวจัิย 
 1. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

ต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในระดบัใด 
 2. นักศึกษาท่ีมี เพศ ชั้นปี หลกัสูตร สาขาวิชา และภาคท่ีศึกษา ต่างกนั มีการใช้

ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแตกต่างกนัอยา่งไรและ
ในระดบัใด 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อเวบ็ไซตข์องสถาบนั

ราชภฏัสวนดุสิต 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อเวบ็ไซตข์อง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตามสถานภาพของนกัศึกษา 

แนวการวจิัย 
1. นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแตกต่างกนั 
2.  นักศึกษาท่ีมีชั้นปีต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแตกต่างกนั 
3. นกัศึกษาท่ีมีหลกัสูตรต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์อง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแตกต่างกนั 
4. นกัศึกษาท่ีมีสาขาวิชาต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์อง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแตกต่างกนั 
5. นกัศึกษาท่ีมีภาคท่ีศึกษาต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต์

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิัย 
1. ตวัแปร ในการวิจยัคร้ังน้ี 

1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  สถานภาพของนักศึกษา  ด้าน เพศ ชั้ นปี หลักสูตร 
สาขาวิชา และภาคท่ีศึกษา  

1.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 2. ประชากร  ได้แ ก่นัก ศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ งภาคปกติและภาคสมทบ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา2547 

 3. ระยะเวลา การวิจยัดาํเนินการในปีการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 – 31 
พฤษภาคม 2548) 

นิยามศัพท์ 
 1.  นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2547 
2. เวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web) หมายถึง การส่ือสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ประเภทหน่ึง เป็นลกัษณะส่ือประสม (Multiracial) คือมีทั้ง ขอ้ความภาพ ตวัอกัษร ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง 

3. เวบ็ไซต ์(Web Site) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต หมายถึง เอกสารจาํนวน
หลายหนา้ ซ่ึงอยูรู่ปแบบของ เวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web) โดยเอกสารเหล่าน้ีจะสามารถ
เช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัได ้สามารถโอนยา้ยขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชไ้ด ้มีช่ือเวบ็ไซตเ์ป็น www.dusit.ac.th 

4. การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นเวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web : www) หมายถึง 
การเปิดเขา้ไปยงัเวบ็ไซตต่์างๆ เพือ่ประโยชนใ์นดา้นต่างๆ เช่น ตอ้งการรอบรู้เหตุการณ์  

- เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ในข่าวสารท่ีสนใจ 
- เพ่ือคน้หาข่าวสารท่ีเกิดข้ึน 
- คน้หาขอ้มูลเพือ่การเรียน 
- คน้ควา้หาหนงัสือต่างๆ  
- ตอ้งการความน่าเช่ือถือของข่าวสารท่ีไดรั้บใหมี้ความน่าเช่ือถือ 
- ข่าวสารท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ท่ีมีอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน 
- ตอ้งการการพดูคุยและสนทนา 
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- ส่งอีเมล ์(จดหมายอีเลก็ทรอนิกส์) เพ่ือซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยผ์ูส้อน 
- แลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้สงสยั 

 5. การใชป้ระโยชน ์หมายถึง การท่ีผูใ้ชเ้วบ็ไซตก์าํหนดจุดมุ่งหมายในการใชเ้วบ็ไซต์
และไดรั้บผลตอบแทนจากการใชแ้ต่ละคร้ัง ทั้งในดา้นการคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ หรือ
เพ่ือการอ่ืนๆ 

 6. ความพึงพอใจของผูใ้ช้สารในระบบเว็บไซต์ หมายถึง ความรู้สึกยินดี ช่ืนชอบ 
เห็นด้วย และยอมรับในการใช้สารในระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ในดา้น 
เน้ือหา การใชห้นา้จอ เทคนิคท่ีใช ้และโครงสร้างของเวบ็ไซต ์ 

 ข้อจํากดัในการวจัิย 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ 

นักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในดา้นต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน การเขา้ดูเน้ือหาบทเรียน การคน้ควา้หาความรู้ เฉพาะผูใ้ช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จึงไม่สามารถนาํไปอา้งอิงยงัพฤติกรรมการใชส้าร
ของเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ได ้

2. ผลของการวิจยัน้ีเป็นผลจากการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในปีการศึกษา 2547 เท่านั้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจัิย 
จากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ทราบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ซ่ึงนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัทาํเวบ็ไซตใ์ห้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัยิ่งข้ึน อนัจะนาํไปสู่การคน้ควา้ทางวิชาการ
และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทท่ี  2 
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้สารในระบบเว็บไซด์ของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด
การวิจยั ซ่ึงประกอบการดว้ย 

1. แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ 
2. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร 
3. ทฤษฎีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร 
4. ส่ือใหม่ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัโลกาภิวตันแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. แนวคิดเทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่  
7. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Theory) 
แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์น้ีเป็นแนวทฤษฎีท่ีเช่ือในหลกัการของความเป็นเหตุ 

เป็นผล กล่าวคือ เช่ือว่าคนเราทาํพฤติกรรมต่างๆ ตามแรงผลกัดันจากภายนอก (Exogeneous 
Factors) และพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้เช่น คนรุ่น
ไหนควรจะทาํพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้เช่น คนรุ่น
ไหน ควรจะทาํพฤติกรรมอย่างไร และสังคมทั่วๆ ไป มักจะกาํหนดให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ประชากรแตกต่างกัน มีแบบพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้ส่ือและรับสารซ่ึงเป็น 
พฤติกรรมทางสังคมอยา่งหน่ึง กเ็ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว (กาญจนา  แกว้เทพ, 2541 : 302)  

เบเรลสัน และสไตเนอร์ (Berelson and Steiner) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามี  
แนวโนม้ท่ีจะดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิง 
ทางความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาทางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ 
สถานภาพทางสังคม และอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมีความสําคญัของบุคคล โดยกรอบอา้งอิง ทาง
ความคิดเหล่าน้ี ทาํใหเ้กิดความแตกต่างกนัเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมี 

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคน (Berelson and Steiner, 1964 อา้งถึงใน 
ชิบ  จิตนิยม, 2534 : 27) 
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ตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัท่ีนิยมนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชส่ื้อ มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิทยาหลายเร่ือง แสดงใหเ้ห็นว่า ผูห้ญิงกบัผูช้าย มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ี เพราะวฒันธรรมและสังคม
กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั จึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและ
ชายต่างกนัดว้ย 

งานวิจยัทางนิเทศศาสตร์ยงัช้ีใหเ้ห็นว่า เพศหญิงมีแนวโนม้และ ความตอ้งการท่ีจะ
ส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร
มากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร เพียงอย่างเดียว
เท่านั้ น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนจากการรับข่าวสารนั้ นด้วย 
(Goldhabors Wiio and Yates, 1980 อา้งถึงใน สมควร  เจริญสุข, 2539 : 21) 

2. อาย ุ(Age) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการ ติดต่อ 
ส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย และบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการ
ติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย และบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการ
ติดต่อส่ือสารเปล่ียนไป เม่ือตนเองมีอายมุากข้ึน ในประเดน็น้ี กาญจนา  แกว้เทพ (2541 : 303) ได้
อธิบายวา่ ปริมาณและแบบแผนการใชส่ื้อจะสัมพนัธ์กบัช่วงชีวิตท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจากในแต่ละช่วง
ชีวิต คนเราจะเปล่ียนสถานท่ีท่ีใชเ้วลาอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ เช่น เดก็เลก็ตอ้งอยูใ่นบา้น วยัรุ่นอยูก่บักลุ่ม
เพ่ือนหรือในโรงเรียน ผูใ้หญ่อยูน่อกบา้นหรือ ท่ีทาํงาน เป็นตน้ แบบแผนการใชเ้วลาเปล่ียนไป เช่น 
เดก็เลก็จะเล่นและวา่งเป็นหลกั ในขณะท่ีผูใ้หญ่จะทาํงานและมีเวลาวา่งเป็นส่วนนอ้ย นอกจากน้ี
ลกัษณะของกิจกรรมท่ีทาํและกลุ่มบุคคลท่ีแวดลอ้มกจ็ะเปล่ียนไป การเปล่ียนแปลงในวฎัจกัรชีวิต 
(Life cycle) ดงักล่าว จึงมีผลต่อปริมาณการใชส่ื้อ เช่น 

- เดก็เลก็จะใชส่ื้อในบา้นเป็นส่วนใหญ่ และใชเ้พือ่ความบนัเทิง 
- วยัรุ่นจะใชส่ื้อนอกบา้นและใชส่ื้อพร้อมกลุ่ม และใชส่ื้อเพ่ือความบนัเทิง 
- ผูใ้หญ่จะใชส่ื้อทั้งในและนอกบา้น แต่จะมีเป้าหมายการใชส่ื้อเพ่ือประโยชน์

ในการใชง้านมากกว่า 
- คนชราจะหันมาใชส่ื้อในบา้นเป็นส่วนใหญ่อีกคร้ังหน่ึง แต่ละใชเ้พ่ือฆ่าเวลา

หรือเป็นเพ่ือนเป็นหลกั  
3. การศึกษา (Education) นักวิชาการส่ือสารพบว่า การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการรับสารและการใชส่ื้อ การศึกษาของผูรั้บสารทาํ
ใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป โดยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี เน่ืองจากมี
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ความรู้กวา้งขวางในหลายๆ เร่ือง และสามารถเขา้ใจสารไดดี้ จึงส่งผลให้คนท่ีมีระดบัการศึกษาสูง
จะเลือกใชส่ื้อมากประเภทกวา่คนท่ีมีการศึกษาตํ่า 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได ้
อาชีพ เช้ือชาติ ภูมิหลงัของครอบครัว เป็นตน้ เช่น คนท่ีมีฐานะดี อาศยัอยูใ่นเมือง อาจมีโอกาสท่ีจะ
เลือกใชส่ื้อไดห้ลากหลายประเภทกว่า และบ่อยคร้ังกวา่ โดยเฉพาะส่ือท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใช ้ 

ตวัแปรรายไดจ้ดัไดว้่าเป็นตวัแปรสําคญัท่ีกาํหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบุคคล ดงันั้น การศึกษาวิจยัท่ีใชแ้นวคิดดา้นประชากรศาสตร์ จึงมกัมีตวัแปรรายไดข้องบุคคล
รวมอยูด่ว้ยเสมอ เพื่อช่วยใหม้องเห็นความสาํคญัของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และพฤติกรรม
ของบุคคลชดัเจน 

ยบุล  เบญ็จรงคกิ์จ (2534 : 70-71) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรท่ี
สามารถนาํมาใชอ้ธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลไดดี้เช่นเดียวกนักบักรณีตวัแปรการศึกษา 
เพราะเป็นตวัแปรท่ีมีบทบาทใกลเ้คียงกนัและมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูงมาก กล่าวคือ ผูมี้รายได้
สูงนั้นมกัมีการศึกษาสูง มีตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี จึงมกัถูกผลกัดนัให้มีความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้
หาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้ทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ การเปิดรับส่ือจึงจาํเป็นสาํหรับผูรั้บสารกลุ่มน้ี
มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

โดยสรุปแลว้ แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีพยายามช้ีใหเ้ห็นประเดน็
ความแตกต่างในด้านคุณสมบติัทางประชากรระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่ี 
แตกต่างกนัออกไป นัน่กคื็อ มองว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั กจ็ะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันไปด้วย  สําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้เ ลือกตัวแปรท่ีเป็นลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีนาํมาศึกษา คือ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา  

ทฤษฏีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory) 
ในงานวิจยัของ แม็คลอยด ์และคณะ (McLeod and Others, 1972 อา้งถึงใน จิตรา   

เอ้ือจิตรบาํรุง, 2544 : 19) ไดร้ะบุว่า ตวัช้ีวดั (Index) ท่ีใชใ้นการวดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media 
Exposure) ส่วนใหญ่จะใช ้2 ตวั คือ 

1. วดัจากเวลาท่ีใชส่ื้อ 
2. วดัจากความถ่ีของการใชส่ื้อโดยแยกตามประเภทของเน้ือหา  

แมค็ลอยด ์กล่าวว่า การวดัในเร่ืองเวลาท่ีใชก้บัส่ือมีขอ้เสียตรงท่ี คาํตอบข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความสนใจของผูฟั้ง เวลาว่าง และการมีส่ือใกลต้วั ดว้ยเหตุน้ี คาํตอบท่ีวดัได้
จากเวลาท่ีใชส่ื้อจึงไม่สามารถแปลความหมายไดใ้นทางจิตวิทยาและมกัจะให้ผลท่ีไม่ชดัเจน เม่ือ
นาํไปเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน ดงันั้น เพ่ือแกไ้ขปัญหาความไม่ชดัเจนในเร่ืองน้ี จึงไม่มี
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การวดั ตวัแปรในการเปิดรับส่ือ โดยใชค้วามถ่ีของการใช้ส่ือเฉพาะอย่างเจาะจงเน้ือหา เช่น วดั
ความถ่ีของการอ่านหนงัสือพิมพใ์นหนา้การศึกษา วดัความถ่ีของการรับฟังรายการวิทย ุเป็นต ้

จึงสามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ หมายถึง ความ
บ่อยคร้ัง ระยะเวลา และช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือ 

สําหรับประเภทของเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเปิดรับดว้ย
การส่ือสารผา่นเวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web :www) ปรมะ สตะเวทิน (2535 : 31) ไดแ้บ่งตาม
วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร ดงัน้ี 

1. เน้ือหาเพ่ือความบนัเทิง (Entertainment) เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี เกม กีฬา 
การ์ตูน นิตยสาร ฯลฯ 

2. เน้ือหาเพ่ือใหก้ารศึกษา (Education) เช่น ขอ้มูลการศึกษา คน้ควา้ และการวิจยั
ต่างๆ ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เฉพาะด้าน (ฟิสิกส์ ชีววิทยา สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) สารคดี และความรู้ทัว่ไป 

3. เน้ือหาเพ่ือแจง้ใหท้ราบ (Information) เช่น ข่าวจากสาํนกัข่าวต่างๆ  
4. เน้ือหาเพ่ือจูงใจ (Persuasion) เช่น โครงการรณรงคต่์างๆ การโฆษณาสินคา้ 

และบริการ  
แนวคิดเก่ียวกบัใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากการใชส่ื้อมวลชนของผูรั้บ

สารเกิดจากความเช่ือท่ีว่า ผูรั้บสารจะเลือกรับสารท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความ
ตอ้งการของตนเอง การศึกษาในเร่ืองน้ีส่วนใหญ่จะเน้นการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาสารของผูช้มรายการโทรทศัน ์

แคทซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumer) และเกอร์วิทซ์ (Gurvitch) (อา้งถึงใน พีระ   
จิระโสภณ, 2535) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการส่ือสารของผูรั้บสาร 
ดงัน้ี 

1. แนวทางการศึกษาการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจ 
2. สภาพวะทางสงัคมและจิตใจซ่ึงก่อใหเ้กิด 
3. ความตอ้งการจาํเป็นของบุคคลและเกิดมี 
4. ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆ แลว้นาํไปสู่ 
5. การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ อนัก่อใหเ้กิดผลคือ 
6. การไดรั้บความพงึพอใจตามท่ีตอ้งการและ 
7. ผลอ่ืนๆ ท่ีตามมาซ่ึงอาจจะไม่ใช่ผลท่ีตั้งเจตนาไวก้ไ็ด ้
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องคป์ระกอบต่างๆ เก่ียวกบัแนวคิดในเร่ืองการใชป้ระโยชน์ และการไดรั้บความ
พึงพอใจจากส่ือมวลชนตามท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้ห็นในรูปแบบจาํลองไดด้งัน้ี 

แบบจาํลองการส่ือสารของ Katz และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจําลองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ น้ี  ได้อธิบาย
กระบวนการรับสารในการส่ือสารมวลขนและการใชส่ื้อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การเลือกบริโภคส่ือมวลชนข้ึนอยูก่บัความตอ้งการหรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง 
แต่ละคนยอ่มมี วตัถุประสงคมี์ความตั้งใจและความตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือมวลชนเพ่ือสนอง
ความพึงพอใจของตนเองดว้ยเหตุผลต่างๆ กนั 

แนวคิดเร่ิมตน้ของทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จะให้ความสนใจ 
กบัเร่ืองผูบ้ริโภค สมาชิกผูรั้บสาร มากกว่าท่ีจะเนน้ในเร่ืองสาร (Message) ทฤษฎีน้ีเร่ิมตน้ท่ีบุคคล
เป็นผูเ้ลือก (Active Selector) ในการใชส่ื้อ ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีแตกต่างจากมุมมองท่ีส่ือมวลชนมี
อาํนาจต่อผูรั้บสารซ่ึงแคทซ์ (Katz,1992 : 364-365) กล่าวไวว้่า 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาแบบ Classical Effect แลว้ ทฤษฎี Uses and 
Gratifications จะศึกษาท่ีผูบ้ริโภคส่ือเป็นจุดเร่ิมตน้มากกว่าสารจากส่ือ และจะศึกษาพฤติกรรมการ
ส่ือสารของผูรั้บสารในแง่ของประสบการณ์ตรงกบัส่ือนั้นๆ ทฤษฎีน้ีจะมองว่าสมาชิกผูรั้บสารเป็น
ผูก้ระทาํการใชป้ระโยชน์จากเน้ือหาของส่ือมากกว่าเป็นฝ่ายถูกกระทาํจากส่ือ ดงันั้น ทฤษฎีน้ี 

จึงไม่ได้ตั้ งขอ้สมมติฐานในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสาร (Message) กบั
ผลกระทบ (Effect) แต่จะมองว่าสมาชิกผูรั้บสารเป็นผูน้าํสารมาใช ้และการใชน้ั้นจะทาํหนา้ท่ีเป็น 
ตวัแปรแทรกในกระบวนการของผลกระทบ (The Process of Effect) 

โดมินิก (Joseph R. Dominick, 1993 : 54) ไดก้ล่าวถึงสมมติฐานของทฤษฎีการใช้
ส่ือและความพึงพอใจไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บสารแสดงบทบาทอยา่งกระตือรือร้น (Active Role) ในการปฎิสัมพนัธ์กบั
ส่ือต่างๆ กล่าวคือ ความตอ้งการ (Needs) ของแต่ละบุคคลก่อใหเ้กิดแรงจูงใจเป็นช่องทางใหใ้ชส่ื้อ 

สภาวะทางจิตใจ
และสังคม 

(ซ่ึงก่อใหเ้กิด) 

ความตอ้งการ 
จาํเป็นของ
บุคคล 

ความคาดหวงั
จากส่ือมวลชน
หรือแหล่ง 
ข่าวสารอ่ืนๆ  

การเปิดรับ 
ส่ือมวลชน 

ในรูปแบบต่างๆ 
อนัก่อใหเ้กิดผล 

คือ 

การไดรั้บ 
ความพึงพอใจ  

(ท่ีตอ้งการ)  

ผลอ่ืนๆ  
ท่ีตามมา 

(ท่ีไดมุ่้งหวงัไว ้
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2. ส่ือมวลชนตอ้งแข่งขนักบัวิธีการต่างๆ มากมายในการไดม้าซ่ึงความพึงพอใจ
ของบุคคล ยกตวัอยา่งเช่น การผอ่นคลายอารมณ์ (Relaxation) อาจทาํให้ไดโ้ดยวิธีการงีบสักระยะ
หน่ึงหรือการไดด่ื้มเคร่ืองด่ืมสักแกว้ เป็นตน้ 

3. ทฤษฎีการใช้ส่ือและความพึงพอใจเช่ือว่า บุคคลมีความตระหนักในความ
ตอ้งการของตน และสามารถบอก (Verbally) ถึงความตอ้งการเหล่าน้ีได ้วิธีการน้ีตั้งอยู่บนการ
สํารวจความตอ้งการของผูบ้ริหาร ดงันั้นจึงเช่ือว่า คาํตอบของบุคคลจะเป็นตวัช้ีวดั (Indicator) 
แรงจูงใจต่างๆ ตามความตอ้งการบุคคลไดถ้กูตอ้ง 

นอกจากนั้น พาลม์กรีน และคณะ (Philip Palmgreen, Lawren A. Wenner and 
Karl E. Rosengren, 1985, :. 14) ไดส้รุปสมมติฐานการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจไวด้งัน้ี 

1. ผูรั้บสารมีความกระตือรือร้น (Active) ดงันั้น 
2. การใช้ส่ือของผู ้รับสารส่วนใหญ่ถูกมองว่าผู ้รับสารมีเป้าหมาย  (Goal 

Directed) 
3. จะมีการแข่งขนักบัแหล่งอ่ืนๆ ในการไดม้าซ่ึงการตอบสนองความพึงพอใจ 

และเม่ือ 
4. ผูรั้บสารเช่ือมโยงความตอ้งการ (Needs) ของตนในการเลือกใชส่ื้อ 
5. การบริโภคส่ือสารอาจบรรลุความพงึพอใจไดแ้ตกต่างกนั 
6. เน้ือหาส่ือเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถใชใ้นการพยากรณ์ความพึงพอใจได้

อยา่งถูกตอ้ง 
7. คุณลกัษณะของส่ือ (Media Characteristics) เป็นตวักาํหนดระดบัความพึง

พอใจท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ (Needs) ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั  
8. ความพึงพอใจท่ีไดรั้บการตอบสนองนั้นมีจุดเร่ิมตน้ท่ีเน้ือหาส่ือการเปิดรับ

หรือไม่เปิดรับส่ือ และหรือสถานการณ์ทางสงัคมท่ีมีการเปิดรับส่ือเกิดข้ึน 
แนวทฤษฎีการใชส่ื้อและความพึงพอใจ จะเนน้ท่ีการอธิบายเชิงเหตุผล ต่อเน่ือง

ดว้ยความตอ้งการ (และท่ีมาของความตอ้งการ) แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจท่ีติดตามมา
ซ่ึงจะเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่ การศึกษาวิจยัจึงอาจจะเจาะศึกษาท่ีช่วงใดช่วงหน่ึงของลูกโซ่
โดยเฉพาะกไ็ด ้(ยบุล  เบญจรงคกิ์จ, 2534 : 84) 

ในระยะแรก  การศึกษาทฤษฎีน้ี เ ป็นลักษณะของการวิจัยแบบพรรณนา 
(Descriptive) เพ่ือความพยายามในการจดักลุ่มคาํตอบท่ีไดจ้ากผูรั้บสารยกตวัอย่างเช่นเฮอร์ซอก 
(Heizog, 1994 : 349-353) ระบุถึงความพึงพอใจ 3 ชนิด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการฟังละครวิทย ุ 
นัน่คือ การปลดปล่อยทางอารมณ์การคิดเพอ้ฝัน (Wishful Thinking) และการไดรั้บคาํแนะนาํ 
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การศึกษาในระยะแรกนั้นขาดความต่อเน่ืองในทฤษฎี (Theoritical Coherance) 
ความเป็นจริง คือ การศึกษาการใช้ส่ือเพ่ือความพึงพอใจนั้ นถูกกําหนดโดยเจ้าของกิจการ
หนงัสือพิมพ ์หรือเจา้ของกิจการวิทยกุระจายเสียท่ีตอ้งการทราบถึงแรงจูงใจของผูรั้บสาร เพื่อจะ
สามารถสนองความตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ต่อมาการวิจยัในเร่ืองน้ีไดเ้ร่ิมพฒันา
มากข้ึนในปลายปี ค.ศ.1950 และต่อเน่ืองถึงปี ค.ศ. 1960 ในระยะน้ีจะเนน้ศึกษาตวัแปรทางสังคม
และทางจิตวิทยา ท่ีเป็นตวัแปรมาก่อนท่ีจะมีการบริโภคส่ือ (Roger D. Wimmer and Joseph R. 
Dominick, 1994 : 350-353) 

บลูมเลอร์ (Blumler, 1985 : 44) จาํแนกชุดตวัแปรความพึงพอใจไวเ้ป็น 4 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

1. ความเพลิดเพลิน (Diversion) ซ่ึงออกมาในรูปของการใชส่ื้อเพ่ือหลบหนี
ปัญหาเพ่ือหลีกหนีงานประจาํ และเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์ 

2. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
3. เอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) ไดแ้ก่ การอา้งอิงบุคคล 

(Personal Reference) การคน้หาความจริง (Reality Exploration) และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาเป็นแรง
เสริมย ํ้าความเช่ือของตน เป็นตน้ 

4. ติดตามข่าวสาร (Surveillance) 
นอกจากน้ี ยงัมีผลการวิจยัอ่ืนๆ ท่ีช้ีใหเ้ห็นดว้ยว่า การอ่านหนงัสือพิมพ ์การรับฟัง

รายการวิทยุและการชมรายการโทรทศัน์ของแต่ละบุคคล ยงัข้ึนอยู่กบัเหตุผลอ่ืนๆ ซ่ึง แมคคอม
และเบกเกอร์ (McCombs and Becker, 1979 : 51-52) ไดเ้นน้เหตุผลในการติดตามข่าวสารจาก 
ส่ือมวลชนในมุมมองของผูรั้บสารเป็น 6 ประการ ดงัน้ี 

1. เพ่ือตอ้งการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยติดตามความเคล่ือนไหวและ
สังเกตการณ์รอบตวั เพ่ือให้รู้ว่าอะไรกาํลงัเกิดข้ึน เพื่อใหท้นัเหตุการณ์ ทนัสมยั และเรียนรู้ว่าอะไร
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรจะรู้ 

2. เพ่ือตอ้งการคาํแนะนาํ (Guidance) ในการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง และช่วยในการ
ตดัสินใจในแต่ละวนั เพ่ือความอยูร่อดในระบบสงัคมและการเมืองท่ีเป็นอยู ่

3. เพ่ือนาํเอาไปใชใ้นการสนทนา (Anticipated Communication) 
4. เพ่ือความต่ืนเตน้ (Excitement) เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าไดร่้วมอยูใ่นเหตุการณ์ 

ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนดว้ย 
5. เพ่ือเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) เพ่ือเสริมความคิดเห็นใหม้ัน่คงยิ่งข้ึน 

หรือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไดก้ระทาํลงไปแลว้ 
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6. เพ่ือความบนัเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งการผอ่นคลาย
อารมณ์ (Emotional Release) 

สาํหรับในประเทศไทย ศิริชยั ศิริกายะ และกาญจนา แกว้เทพ (2531 : 110-112) 
ไดศึ้กษาชุดตวัแปรความตอ้งการท่ีผูรั้บสารตอ้งการจากส่ือมวลชน ซ่ึงแมคเควล (McQuail) และ
คณะไดส้ร้างไว ้แลว้นาํมาปรับปรุงข้ึนใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการใชส่ื้อมวลชนโดยผูรั้บสาร ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการสารสนเทศ 
1.1 ทราบเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเอง สภาพปัจจุบนัท่ีอยูร่อบตวั และสภาพ 

ปัจจุบนัของสงัคม 
1.2 เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้แนะนาํในการปฏิบติั ความคิดเห็นและ 

การตดัสินใจ 
1.3 สนองความอยากรู้อยากเห็นและสนองความสนใจ 
1.4 ใหก้ารเรียนรู้ เป็นการศึกษาดว้ยตนเอง 

 2. ความตอ้งการสร้างเอกลกัษณ์ใหแ้ก่ 
 2.2 ใหต้วัแบบทางพฤติกรรม 
 2.3 แสดงออกร่วมกบัค่านิยมของบุคคลอ่ืนๆ (ในส่ือมวลชน) 
 2.4 มองทะลุเขา้ไปภายในตนเอง 

 3. ความตอ้งการรวมตวัและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
 3.1 มองทะลุเขา้ไปในสภาพแวดลอ้มของบุคคลอ่ืน 
 3.2 แสดงออกร่วมกบัผูอ่ื้นเกิดความรู้สึกในลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ 
3.3 นาํไปใชใ้นการสนทนา และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
3.4 ชแ้ทนเพ่ือน 
3.5 ช่วยในการดาํเนินตามบทบาททางสังคม 
3.6 สร้างสายสัมพนัธ์กบัครอบครัว เพ่ือน และสงัคม 

 4. ความตอ้งการความบนัเทิง 
4.1 หลีกหนี หรือหลีกเล่ียงจากปัญหาต่างๆ  
4.2 ผอ่นคลาย 
4.3 ไดว้ฒันธรรมท่ีเป็นของแท ้ไดค้วามสนุกสนานทางสุนทรียะ 
4.4 ไดมี้อะไรทาํเพือ่ใชเ้วลาใหห้มดไป 
4.5 ปลอดปล่อยอารมณ์ 
4.6 เป็นการกระตุน้ทางเพศ 
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จะเห็นไดว้่า การท่ีผูรั้บสารเลือกใช ้“ส่ือ” ตามแนวทฤษฎี Uses and Gratifications 
น้ีผูรั้บสารจะมีแรงจูงใจท่ีมาจากปัจจยัท่ีแตกต่างกนั จึงทาํใหมี้เหตุผลหรือมีความคาดหวงัในการใช้
ส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจแตกต่างกนั (อริชยั อรรคอุดม, 2545 : 19-29) 

ผูรั้บสาร (Audience) กล่าวคือ เป็นผูท่ี้กระตือรือร้น (Active) ในการเลือกเปิดรับ
ส่ือดว้ยตนเอง ในส่วนของทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมเปิดรับส่ือก็เช่นกนั เป็นมองในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ผูรั้บสารจะใชส่ื้ออะไรกต็าม ผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความตอ้งการ
หรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ผูรั้บสารมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective 
Processes) (อา้งถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2535) กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง 
(fitlters) การรับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

แบบจาํลองการเปิดรับ 
 
Selective Exposure  
Selective Perception 
Selective Retention 
 
 

 1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
คือ แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงใดท่ีมีอยูด่ว้ยท่ีมีอยูด่ว้ยกนั
หลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยกุระจายเสียสถานีใด 
สถานีหน่ึงหรือเลือกชมวิทยุโทรทศัน์ช่องใดช่องหน่ึง เป็นต้น โดยทัว่ไปผูรั้บสารเลือกเปิดรับ
ข่าวสารท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติความสนใจและส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเดิมของ
ตน 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ี ไดมี้การศึกษาวิจยักนัอย่างกวา้งขวาง และ
พบว่า การเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ อาทิเช่น ทศันคติ
เดิมของผูรั้บสารตามทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู้ความเขา้ใจ (Theory of Cognitive 
Dissonance) ท่ีเสนอโดยเฟสติงเจอร์ (Festinger L., 1957) นั้นกล่าวว่า บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสาร 
เพ่ือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง 
ทั้งน้ีเพราะการรับข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือสอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมี
อยูแ่ลว้ จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือ มีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า “cognitive dissonance” 
ดงันั้นการท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดังกล่าวไดก้็ต้องแสวงหา ข่าวสาร หรือเลือกสรรเฉพาะ
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ข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์ยงัช้ีให้เห็นว่า เม่ือบุคคลไดต้ดัสินในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบกํ้าก่ึงกนั เช่น ระหว่างการซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ A กบัรถยนตย์ีห่อ้ 
B ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั บุคคลยอ่ยมีแนวโนม้ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจนั้นๆ 
(Reinforcement Information) มากกว่าท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบัส่ิงท่ีกระทาํลงไป 

อยา่งไรกดี็ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิม
น้ี บางคร้ังต้องพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ด้วย เช่น เราอาจจะพบว่าผูท่ี้นิยมในพรรคการเมือง 
พรรคหน่ึงชอบไปฟังการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้ม พฤติกรรมเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะบุคคลผูน้ั้นตอ้งการรับรู้ขอ้มูลจากฝ่ายตรงกนัขา้ม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปกป้องความเช่ือ
ของตนเองก็ได ้หรืออาจเป็นเหตุผลอ่ืน เช่น เพ่ือความสนุกสนานบนัเทิงหรือเพราะสนใจในเร่ือง
นั้ นเป็นพิเศษ  เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วในการเปิดรับข่าวสาร ผูรั้บสารมักจะเลือกรับส่ิงท่ี
สนบัสนุนความคิดเดิมของตนเสมอ 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
เป็นกระบวนการกลัน่กรองชั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้กใ็ช่
วา่ ข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารทั้งหมด ผูรั้บ 

สารแต่ละคนอาจจะตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนไม่
ตรงกนั เช่น การลดค่าเงินบาท บาทคนอาจจะมองว่ามีผลดี บางคนอาจจะเห็นว่ามีผลเสียมากกว่า 
หรือการเล่นสเก็ต บางคนอาจจะมองว่าเป็นกีฬาพกัผ่อนหย่อนใจ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแหล่ง 
มัว่สุมส้ินเปลือง หรือแม้แต่ภาพโป๊ บางคนมองว่าเป็นศิลปะ บางคนว่าเป็นอนาจาร เป็นต้น 
ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไปถึงจึงมิไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษร รูปภาพ หรือคาํพูดเท่านั้น แต่อยูท่ี่ผูรั้บท่ีจะ
เลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายความเขา้ใจตวัเอง หรือตามทศันคติ ตามประสบการณ์ ตามความ
เช่ือ ตามความตอ้งการ ตามความคาดหวงั ตามสภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ ขณะนั้นเป็นตน้ 

3. การเลือกจดจาํ (Selective Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจาํข่าวสาร
เฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกว่า งานวิจยัเก่าแก่ของออลพอร์ตและโพสทแ์มน (Allport, 
G.W.and Postman. L. 1947 อา้งถึงใน สุวรรณ มาศเมฆ, 2540) ท่ีมีการอา้งถึงกนับ่อยกคื็อการศึกษา
ถึง การถ่ายทอดข่าวลือจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง ซ่ึงพบว่าผูรั้บมกัจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่อไปยงั
คนอ่ืนๆ ไม่ครบถว้นเหมือนท่ีรับมา ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนเลือกจดจาํเฉพาะส่วนท่ีตนเองเห็นว่า
น่าสนใจเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือมกัจะถูกลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อ ตัวอย่างท่ีเรามกัจะพบใน
ชีวิตประจาํวนัเสมอ เช่น การท่ีเราดูภาพยนตร์หรือรายการวิทยุโทรทศัน์ หรือฟังรายการวิทยุ
กระจายเสีย หรืออ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์แลว้นาํไปบอกต่อกบัผูอ่ื้น เรากก็ม็กัจะเลือกจดจาํแลว้นาํไป
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เล่าเฉพาะท่ีเราสนใจหรือเราตอ้งการเท่านั้น ดงันั้นการส่ือสารมวลชน เช่น การโฆษณาหรือ การ
รณรงค์ในเร่ืองต่างๆ อาจจะไม่ประสบผลสําเร็จ ตามเป้าหมาย แมว้่าผูรั้บสารจะได้รับสารนั้น
ครบถว้นแต่ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจจดจาํส่ิงท่ีเราตอ้งการใหรู้้ใหจ้ดจาํกเ็ป็นไดเ้สมอ 

การเลือกจดจาํนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไป
ยงั ผูรั้บสาร ในบางคร้ังข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธดั้งเดิมชั้นแรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชม 
ส่ือมวลชนบางฉบบัหรือบางรายการ ในกรณีผูรั้บสารหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูรั้บสารก็อาจจะพยายาม
ตีความข่าวสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจหรือความตอ้งการของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิด
โอกาสใหตี้ความหมายแตกต่างไปได ้ผูรั้บสารกย็งัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นไดอี้กเป็นขั้นสุดทา้ย 
กล่าวคือ เลือกจดจาํเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

นอกจากน้ีวิลเบอร์ ชแรมม ์(Wilber Schramm, 1973 : 121-122) ยงัช้ีใหเ้ห็น 
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ 
ของตน 

2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพ่ือ
ตอบสนองจุดประสงคข์องตน 

3. ภูมิหลงั ผูรั้บสารท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัจะให้ความสนใจต่อเน้ือหาสาร 
ต่างกนั 

4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้มมีผลต่อพฤติกรรมเลือกรับส่ือและเน้ือหา
สาร 

5. ความสามารถในการรับส่ือ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของ
ผูรั้บสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารท่ีต่างกนั 

6. บุคลิกภาพ  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การโน้มน้าวใจ  และ
พฤติกรรมของผูรั้บสาร 

7. อารมณ์ สถานภาพทางอารมณ์อาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมาย 
ของสารทศันคติ เป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองข่าวสาร 

จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ น้ีผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี เพ่ือช้ีใหเ้ห็นพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือวา่มีการเลือกสารและแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ืออินเตอร์เนตเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและใชป้ระโยชน์จากส่ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองอยา่งไร (อริชยั  อรรคอุดม, 2545 : 26-29) 
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ทฤษฎกีระบวนการเลอืกสรรข่าวสาร (Selective Process Theory) 
ในการรับข่าวสารต่างๆ ผูรั้บสารย่อมมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process 

Theory) ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด 
ฯลฯ ท่ีไม่เหมือนกนัของแต่ละปัจเจกบุคคล กระบวนการเลือกสรรดงักล่าวประกอบดว้ย 

1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure หรือ Selective Attention) 
หมายถึง การท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ผูรั้บสารมกัจะ
แสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู่ และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึก
คิดเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ลงรอยกบัความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมของตน
นั้น จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจหรือความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้งกนั
ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception หรือ Selective Interpretation) คือ 
เม่ือผูรั้บสารรับข่าวสารทีสนใจแลว้ จะตีความหมายตามความเขา้ใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความ
เช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกาย สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจ เป็น
ตน้ 

3. การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบั
ความสนใจ ความตอ้งการและทศันคติของตนเอง 

บุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารดว้ยสาเหตุต่างๆ ไดแ้ก่ 
- ความเหงา เพราะมนุษยต์อ้งการมีเพ่ือน ไม่สามารถอยู่ไดเ้พียงลาํพงั จึงตอ้ง 

มีการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
- สาเหตุจากตวัส่ือซ่ึงมีลกัษณะกระตุน้ ช้ีนาํ ทาํให้ผูรั้บข่าวสารตอ้งการไดรั้บ

ข่าวนั้นๆ 
- ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาติญาณของมนุษยท่ี์ตอ้งการจะรับรู้ 

ข่าวสาร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน 
- ประโยชน์ใชส้อย โดยไดรั้บรู้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง อาจจะไดรั้บ

ความรู้ความสนุกสนาน ความสุขกายสบายใจ 
ขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531) กล่าวว่า ทุกคนมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับข่าวสาร

ตลอดเวลา เพยีงแต่จะเปิดรับส่ือใด อยา่งไรนั้น มีปัจจยัท่ีมากาํหนดงัน้ี คือ 
1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าบุคคลแต่ละคน 

มีความแตกต่างเฉพาะตวับุคคลอย่างมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวิตในสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีไม่
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เหมือนกนัส่งผลกระทบถึงระดบัสติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้
การเรียนรู้ และการจูงใจ 

2. ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากมนุษยม์กัจะยึดติดกบักลุ่ม
สังคมท่ีตนสังกดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดๆ  
กต็าม มกัจะคลอ้ยตามกลุ่ม ทั้งในความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม เพือ่ใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบส่ือสาร โดยเช่ือว่าลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ 
เพศ อาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา ทาํให้เกิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการ 
ส่ือสาร รวมถึงการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่แตกต่างกนัดว้ย 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกรับข่าวสาร คือ 
1. ประสบการณ์ ทาํใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารเพ่ือสนองจุดประสงค์ของตน  

อยา่งหน่ึงอยา่งใด 
3. ภูมิหลกัแตกต่างกนัทาํใหมี้ความสนใจต่างกนั 
4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม ทาํใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับ

ส่ือและเน้ือหาข่าวสาร 
5. ความสามารถในการรับสาร เก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจ ทาํใหพ้ฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารต่างกนั 
6. บุคลิกภาพ  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การโน้มน้าวจิตใจ  และ

พฤติกรรมของผูรั้บสาร 
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารจะทาํใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายของ

ข่าวสารหืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้
8. ทศันคติ จะเป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร ท่ีได้

พบ 
จากปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ี จะพบว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารประกอบปัจจัย 

ภายใน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ ฯลฯ และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ทาง
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อนัจะทาํใหก้ารเปิดรับข่าวสารของบุคคลมีความแตกต่างกนั 

ส่ือใหม่ (New Media) 
จอน เนสเบิท (John Naisbitt, 2538 อา้งถึงใน กฤตยา  สุนพงษศ์รี, 2543) กล่าวว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีเช่นในปัจจุบันและอนาคตซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ดงักล่าวมีบทบาทมากมายกบัการดาํเนินชีวิตของบุคคลและการประกอบธุรกิจต่างๆ เทคโนโลย ี
สารสนเทศท่ีมีการนาํมาใช ้พอสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ทางด่วนสารสนเทศ หรือทางด่วนขอ้มูล (Fiber Optics) ไปยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น 
ท่ีบา้น ท่ีทาํงาน โรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล ฯลฯ ซ่ึงสามารถส่งขอ้มูลตวัอกัษรและภาพ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน  

(2) ระบบคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีกวา้งขวาง 
ครอบคลุมไปทัว่โลก โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเช่ือมโยงระบบน้ี ซ่ึงสามารถนาํมาใชง้านไดห้ลาย
อยา่ง เช่น การส่งข่าวถึงกนั หรือท่ีเรียกว่าไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) การส่งจดหมายถึงคร้ัง
ละมากมากๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การคน้หาขอ้มูลจากสถานท่ีต่างๆ 
นอกจากน้ียงัเป็นส่ือหรือเคร่ืองมือให้องคก์รต่างๆ ทาํการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของตนหรือเรียก
กนัวา่การทาํประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในรูปของโฮมเพจในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(3) ระบบโทรทศันผ์า่นดาวเทียม (Direct to Home Television หรือ DHT) เป็นการ
ส่งรายการโทรทัศน์จากสถานีไปยงัผูช้มทางบ้าน หรือท่ีทาํงานผ่านระบบดาวเทียม โดยผูรั้บ
สัญญาณตอ้งมีจานดาวเทียมซ่ึงจะมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ ไวรั้บสัญญาณ ผูช้มรายการโทรทศัน์จะรับ
การชมรายการจากประเทศต่างๆ ได ้

(4) เทคโนโลยีหลายรูปแบบ (Multi - Media) เป็นเทคโนโลยีท่ีแสดง
ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความ ขอ้มูลเสียง โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัเก็บและสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้
ไดด้ว้ย เป็นประโยชน์ในการเล่นเกมต่างๆ  

นอกจากน้ียงัมีส่ือหรือเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ อีก 
ท่ีนาํมาใชก้นัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยกุตใ์หม่ เพ่ือพฒันารูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร เพ่ือแลกเปล่ียนสารสนเทศ และเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรในองคก์รก่อใหเ้กิดกระบวนการส่ือสารแบบสองทางท่ีมี
การโตต้อบกนัไดท้นัที (Interactive) และแบบหลายส่ือ (Multimedia) ทาํใหรู้ปแบบการส่ือสารเป็น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพจ เจอร์หรือวิทยุ ติดตามตัว  เ ป็นการส่ือสารด้วยความ ถ่ี วิทยุ เ ช่นเ ดียวกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี การติดต่อข่าวสารนั้นผูส่้งก็เพียงโทรศพัท์เขา้ศูนยบ์อกข่าวโอเปอเรเตอร์ แลว้
โอเปอเรเตอร์จะส่งข่าวสารน้ีไปยงัวิทยติุดตามตวัหมายเลขท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดกระบวนการติดต่อ 
ส่ือสารข้ึน 
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จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วน้ี การพฒันา
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทาํให้วิถีการดาํเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมาย 
การตดัสินใจทางธุรกิจและดาํเนินธุรกิจต่างๆ จะเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึนเม่ือใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือ
ทางการส่ือสารท่ีเป็นเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วย 

การส่ือสารผ่านคอมพวิเตอร์ หรือ CMC (Computer - Mediated - Communication) 
การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ CMC เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับ การ

แจกจ่ายข่าวสารไปยงัผูรั้บอย่างรวดเร็ว และมีขอ้มูลหลากหลาย การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์เป็น 
ส่ิงใหม่ในสังคมท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ (Socially Oriented) ความไม่เจาะจงในการส่ือสาร ใน CMC 
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกว่าการส่ือสารท่ีไม่เจาะจงผูรั้บสาร หรือปราศจากอารมณ์ในการ 
ส่ือสาร (Sociomotional) ไม่เหมือนกบัการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face – to – Face 
Communication) ผูร่้วมส่ือสารแบบ CMC ตอ้งปรับสภาพตวัเองให้เขา้กบัการส่ือสารมากกว่า  
ส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (รัตนวลี  เกียรตินิยมศกัด์ิ, 2542) 

การท่ีการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์เ ช่ือมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายผู ้ใช ้
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือ Internet นั้นนบัเป็นช่องทางท่ีสามารถบริโภคขอ้มูลไดร้วดเร็ว ขอ้มูล
ข่าวสารจากคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใหญ่ท่ีสุด ผูใ้ชร้ะบบอินเตอร์เน็ตสามารถรับรู้
เหตุการณ์ต่างๆ ไดท้ัว่โลกและภายในเวลารวดเร็ว การใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมคือการ
คน้หาไฟล ์และฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web = www.) ซ่ึงมีฐานขอ้มูล
มากมายในแบบ Multi Media ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดู ขอ้มูล ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ
อยา่งง่ายดายและลกัษณะขอ้มูลเป็นการเช่ือมโยงต่อไปยงัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ได ้(Hyper Text)  

คุณสมบติัความต่างของ CMC กบัส่ือรุ่นก่อนท่ีสาํคญัคือ ลกัษณะการใชค้อมพิวเตอร์
เป็นส่ือกลางในการส่ือสารอินเตอร์เน็ตน้ี ไม่จาํกดัสถานท่ีในการส่ือสาร CMC กระจายตวัเองอยู ่
ทัว่ไป (Widely Distributed) สามารถใชก้บัคอมพิวเตอร์เคร่ืองไหนก็ไดใ้นโลกในการเขา้ระบบ 
ส่ือสาร และไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา เน่ืองจาก CMC เป็นส่ือประเภทท่ีใชเ้ม่ือไหร่กไ็ด ้(transient) ไม่
ติดเง่ือนไขเร่ืองเวลาในการเสนอเน้ือหาเหมือนส่ืออ่ืนๆ สามารถต่อเขา้ไปในระบบเม่ือไหร่ก็ไดท่ี้
ตอ้งการ ส่วนเร่ืองราวท่ีนาํเสนอในส่ืออินเตอร์เน็ต ก็ไม่จาํกดัเช่นกนั CMC ให้โอกาสกบัผูส่ื้อสาร
ในการกระทาํใดๆ กบัเน้ือหาสารก็ยอ่มได ้(Manipulation of content) แลว้แต่ว่าผูส่้งสารตอ้งการ 
ส่ือสารเร่ืองอะไร สามารถสร้างเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ มากมาย ไม่จาํกดั และผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต
สามารถจบักลุ่ม สร้างกลุ่มใหม่กบัตามความสนใจ (กิตติ  กนัภยั, 2543) 

ลกัษณะสําคญัอีกประการหน่ึงของ CMC คือ ความเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ลกัษณะสากล (Universal Medium) ในตวัของมนัเอง กล่าวคือ เป็นทั้งเคร่ืองรับและลาํเลียงข่าวสาร 
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(Information processing machine) ซ่ึงมีศกัยภาพเหมือนกบัเคร่ืองรับ/ลาํเลียงขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
อ่ืนๆ ท่ี มีอยูท่ ัว่ไป ฉะนั้น คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในฐานะท่ีเป็นอุปกรณ์การส่ือสาร
อยา่งหน่ึงจึงสามารถท่ีจดัสาร (transformation) กบัขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกส่ือสารอยา่งเป็นสากลคือ ท่ี
ใดก็ไดด้ว้ยความเป็นสากลของมนั คือ ทาํไดเ้หมือนเคร่ืองรับ/ลาํเลียงขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ (กิตติ 
กนัภยั, 2543 และ ลนาลี  งามดี, 2546 :17-19) 

แนวคดิเกีย่วกบัโลกาภวิตัน์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แนวคิดของโลกาภิวตัน์ (Globalization) มีจุดเร่ิมตน้จากการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลกท่ีมีวิวฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ี อลัวิน ทอฟฟเลอร์ ซ่ึงเป็นนกัวิชาการและนกัวิจารณ์สังคมท่ี
มีช่ือของโลกได้แบ่งยุคอารยะธรรมทางเทคโนโลยี การส่ือสารของมนุษยเ์ป็น 3 ยุค โดย
เปรียบเทียบกบัคล่ืน 3 ลูก ดงัน้ี 

คล่ืนลูกท่ี 1 คือ ยุคการปฏิวติัเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) นบัตั้งแต่
ประมาณ 8,000 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.1750 เทคโนโลยีในยุคน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองมือทุ่นแรง 
ง่ายๆ ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระการทาํงาน เช่น ล่ิม ชะแลง มีด เป็นตน้ การส่ือสาร 
ในยคุน้ีมีลกัษณะเป็นการพูดดว้ยวาจาและติดต่อส่ือสารกนัระหว่างบุคคล สังคมมีขนาดเลก็ไม่ค่อย
มีการเปล่ียนแปลง เน้ือหาของข่าวสารซํ้ าซากเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั และคาํสั่งสอนอบรมของผูน้าํ
ในหมู่บา้น 

คล่ืนลูกท่ี 2 คือ อารยะธรรมยคุอุตสาหกรรม (Industrial Civilization) เร่ิมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
1750-1950 มนุษยใ์ชเ้วลาเพ่ือการพฒันาในช่วงเวลาน้ีถึง 300 ปี เทคโนโลยีไดรั้บการพฒันาใหเ้จริญ
ยิง่ข้ึน ช่วยประหยดัทรัพยากร ประหยดัเวลา มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตท่ีเรียกว่า Electromechanical Machines ข้ึนมากมาย เกิดระบบเคร่ืองจกัรท่ีเคล่ือนท่ีโดย
สายพานท่อ หรือสายยาง ลูกปืน นอต หรือสลกั เป็นตน้ เคร่ืองจกัรเหล่าน้ี สามารถผ่อนแรงและ
ทาํงานแทนมนุษยไ์ดอ้ย่างมาก นอกจากน้ียงัมีการประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสาท (Sensory 
Organ) ของตวัเองอีกดว้ย เช่น เคร่ืองจกัรท่ีสามารถไดย้ิน เห็น หรือสัมผสั ซ่ึงสามารถทาํงานได้
ถูกตอ้งแม่นยาํกว่ามนุษย ์เกิดระบบ Mass Production ในยุคน้ีเป็นจุดกาํเนิดของส่ือสารมวลชน
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ จึงช่วยเพ่ิมช่องทางการส่ือสารไดม้ากข้ึน การ
ส่ือสารมวลชนสามารถผ่านกาํแพงท่ีเป็นเคร่ืองกีดขวางในแง่ของระยะทาง เวลา ภาษา ชาติพนัธ์ุ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทาํใหเ้กิดวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) 

คล่ืนลูกท่ี 3 คือ อารยะธรรมยุคเทคโนโลยีระดบัสูง และยุคปฏิเสธอุตสาหกรรม 
(Highly Technological and Anti-Industrial Civilization) เร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เป็นตน้มา 
เทคโนโลยีได้พฒันาเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีวงจรไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญ 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัเป็น
อนัดบั 4 ของโลก รองจากเหลก็ รถยนต ์และเคมีภณัฑ ์มีการพฒันาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเลก็ลง
เท่ากระเป๋า (Pocket Computer) ราคาถูกลง สามารถนาํคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์
มากข้ึน ตั้ งแต่ระดับอุตสาหกรรมมาสู่ระดับบุคคล โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer: PC) เช่ือมต่อกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ของธนาคารและร้านคา้ หน่วยราชการ บา้นเพ่ือน เพ่ือ
ติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ระบบโทรศพัทก์ลายเป็นระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) 
แทนระบบเส้นลวดทองแดง เคเบิลใบแกว้นาํแสงน้ีสามารถนาํขอ้มูลถ่ายทอดไปยงัผูรั้บไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และบรรจุปริมาณข่าวสารไดม้ากมายในเวลาเดียวกนั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาของโลกเทคโนโลย ี(Techno – Sphere) ส่งผลกระทบถึง
โลกของการส่ือสาร (Info - Sphere) ในขณะเดียวกนั เคร่ืองมือส่ือสารใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดลกัษณะ ท่ี
เรียกว่า De- Massified ข้ึนในส่ือมวลชน กล่าวคือ มีลกัษณะของส่ือมวลชนนอ้ยลงไป ผูรั้บสาร
สามารถเลือกรับส่ือท่ีตนพอใจ เป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารไดม้ากข้ึน 

อลัวิน ยงักล่าวอีกว่าข่าวสารจะหลัง่ไหลมาสู่บุคคลโดยผา่นเคร่ืองมือส่ือสารชนิดใหม่
หลากหลายชนิด ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งพยายามปรับตวัใหท้นักบัความกา้วหนา้เหล่าน้ีอยูเ่สมอ 

การปฏิวติัทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเป็นพ้ืนฐานสําคญั ท่ีนาํ
สังคมโลกไปสู่สังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือสังคมข่าวสาร ซ่ึงเป็นสังคม หลกั
อุตสาหกรรมท่ีประสิทธิภาพและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดพ้ฒันาไปอย่างไม่หยดุย ั้ง ทาํให้
การติดต่อส่ือสารขอ้มูลเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ควบถว้น ซ่ึงกคื็อ คล่ืนลูกสุดทา้ยในความหมาย
ของอลัวิน ทอฟฟเลอร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหเ้กิดเครือข่ายสารสนเทศ
ท่ีซบัซอ้น และมีการลงทุนดา้นสารสนเทศ และการส่ือสารมากข้ึนทุกขณะ ในท่ีสุดขอ้มูลข่าวสาร
หรือสารสนเทศจะกลายเป็นส่ือท่ีมีความสําคญั ซ่ึงทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในฐานะผูท่ี้มีขอ้มูล
ข่าวสารมากกว่าไปถึงการใช้ขอ้มูลเพ่ือการแข่งขนั ดงัท่ีมีคาํกล่าวว่า “ขอ้มูลข่าวสาร คือ อาํนาจ 
(Information is power)” ในปัจจุบนัมีประเทศทั้งหลายในโลกจาํนวนมาก ต่างพยายามสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางข่าวสารดว้ยการเร่งพฒันาระบบโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูล 
ทาํให้เกิดเครือข่ายขอ้มูลคอมพิวเตอร์ข้ึนจาํนวนมาก เช่น ข่ายโทรศพัท ์ดาวเทียม ไมโครเวฟ สาร
เคเบิลใยแกว้ เป็นตน้  

ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหก้ารติดต่อคมนาคมระหว่างประเทศทาํไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน และ
เม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ก็ทาํให้สามารถ
ติดต่อกนัได ้ไม่ว่าอยูส่่วนใดของโลกจนเสมือนไร้พรมแดน ซ่ึงโลกในอนาคตน้ี จะมุ่งสู่ความเป็น 
หน่ึงท่ีทัว่โลกจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
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ร่วมกนั เช่น ระบบเศรษฐกิจโลกท่ีเปิดเสรีมากข้ึน ทาํใหทุ้กประเทศตอ้งติดตามเปล่ียนแปลง ใหท้นั
กนั ทั้งในดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการป้องกนัตวัเองจากการแข่งขนัดว้ยการเครือข่ายในลกัษณะ
พนัธมิตรธุรกิจ อนัเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

 แนวคดิเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ยคาํสองคาํ คือ สารสนเทศและเทคโนโลยี มาจาก

ภาษาองักฤษว่า Information Technology มีความหมายตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ปี พ.ศ. 2535 กล่าวไวว้่า  

“เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายความถึง ความรู้ในผลิตภณัฑห์รือคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
การติดต่อส่ือสาร การรวบรวมและการนาํขอ้มูลมาใชอ้ยา่งทนัการณ์ เพ่ือก่อใหเ้กิด ประสิทธิภาพทั้ง
ดา้นการผลิต การบริการ การบริหาร และการดาํเนินงาน รวมทั้งเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและคุณภาพของ
ประชาชนในสงัคม” 

หรืออาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานต่างๆ เพ่ือจดัทาํสารสนเทศไวใ้นงาน ซ่ึงจะประกอบดว้ยเทคโนโลยี ดา้นคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นหลกั และยงัรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนําขอ้มูล
ข่าวสารไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ โดยคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการจดัการและ จดัเกบ็ขอ้มูลส่วน
การส่ือสารโทรคมนาคมใชเ้ป็นส่ือในการจดัส่งขอ้มูล เผยแพร่ภาพและเสียง ออกไปเพื่อสารกนั 
(ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2533 : 13-21) 

ความแตกต่างของเทคโนโลยสีารสนเทศจากเทคโนโลยีอ่ืน ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างจากเทคโนโลยอ่ืีน โดยจะเก่ียวขอ้งเฉพาะกบัสารสนเทศและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีลกัษณะ
สาํคญัคือ 

1. เป็นกิจกรรมท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง เพราะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีกา้วหนา้ 
และราคาแพง เช่น คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์สาํนกังานอตัโนมติั และอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ รวมทั้งยงัใช้
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมากกว่าพนกังานทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการจา้งสูงกว่า
ปกติ 

2. มีความสําคญัระดบัวิกฤต เพราะโลกในอนาคตเป็นโลกท่ีมีการแข่งขนักนัดา้น
เศรษฐกิจการคา้ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศสูงมาก จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นการแข่งขนัและการบริการ 
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3. เป็นอาวุธด้านกลยุทธ์ท่ีสําคัญขององค์กรหน่วยต่างๆ คือ การช่วงชิงความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การเพ่ิมผลผลิต และสมรรถนะในการทาํงาน การคน้หาแนวทางใหม่ใน
การบริหารจดัการและการพฒันาธุรกิจใหม่ๆ  

4. มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการทุกระดบั เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีเปล่ียนจาก
การปฏิบติังานประจาํไปสู่การเพ่ิมความสะดวกสบายในการทาํงานมากข้ึน 

แนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม่ (New Communication Technology 
Concept) 

จากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ส่งผลให้
เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารเติบโตและไดรั้บการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ในอดีตวงการส่ือสารมวลชน
อาจคุน้เคยกบัคาํว่า “เทคโนโลยส่ืีอ” (Media Technology) ซ่ึงหมายความถึง เทคโนโลยทุีกชนิดท่ีมี
วตัถุประสงคแ์ละการนาํไปใช้ท่ีจาํกดัในเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น โทรศพัท์ วิทยุ โทรทศัน์ แต่คาํว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความหมายกวา้งกว่า ไดแ้ก่ ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ และส่ือมวลชน
อย่างเช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาให้มีความลํ้าหน้ามากข้ึน
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ หรือดาวเทียม 

ในปัจจุบนั เทคโนโลยสีารสนเทศ อยูบ่นพื้นฐานของซิลิคอน ชิป (Silicon Chip) และ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงแฮนซนั และนารูลา ไดแ้บ่งประเภทของเทคโนโลยีการส่ือสารเป็น 2 นยั 
คือ 

1. หมายความถึง ส่ือท่ีสามารถส่งไดอ้ยา่งแพร่กระจาย (Big Media) เช่น เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์ดาวเทียม โทรทศัน ์วิทย ุวิดีโอ ซ่ึงมีโครงสร้างของส่ือขนาดใหญ่ 

2. หมายความถึง ส่ือท่ีใชเ้ฉพาะจุด (Small Media) เช่น พิมพดี์ด วิทยสุาํหรับ อดัเทป 
โทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคิดเลข เป็นตน้ 

จากรายงานเร่ืองสังคมข่าวสารและชีวิตของมนุษย ์ของสํานกังานคณะกรรมการ
วางแผนนโยบายสังคมของประเทศญ่ีปุ่น ไดอ้ธิบายกระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า
ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยหีลายๆ ดา้นประกอบกนั ไดแ้ก่ เทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ (Computer 
Technology) เทคโนโลยีการส่ือสารทางโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) และ
เทคโนโลยทีางชีวภาพ (Biotechnology) 

นวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อสังคม และวิถีชีวิต
ของคนในสงัคมนั้นๆ ซ่ึงอิทธิพลดงักล่าวสามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ ไดด้งัต่อไปน้ี 

- ระยะแรก การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพ้ฒันาการทาํงานในดา้นต่างๆ 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการจดัการและบริหารของทั้งหน่วยงานภาครัฐ
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และเอกชน ดว้ยการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นทางการเงิน การผลิต การควบคุมส่ิงประดิษฐ ์
เป็นตน้ 

- ระยะท่ีสอง คอมพิวเตอร์ไดถู้กเช่ือมต่อกบัช่องทางการส่ือสารต่างๆ เกิดการ
ส่ือสารระบบขอ้มูลเครือข่ายข้ึน กระบวนการในการส่งและรับขอ้มูลข่าวสารจึงดีข้ึนกว่าเดิม เช่น 
การส่งขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในส่วนกลางไปยงัส่วนภูมิภาค จากสาํนกังานใหญ่ไป
ยงัสาขาต่างๆ และจากสาขาต่างๆ และจากบริษทัถึงลูกคา้ 

ภายหลงัจากการคน้พบเทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมหน่ึง
ทางดา้นการส่ือสาร นกัวิชาการจาํนวนมากไดศึ้กษานวตักรรมของส่ือใหม่เหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การแพร่กระจายนวตักรรมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) โดยเร่ิมการศึกษา
ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.1982 ซ่ึงเป็นระยะเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงจากการใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ราคาแพง ซ่ึงจะมีอยู่ในสถาบนัใหญ่ๆ มาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ซ่ึงมีราคาถูก สามารถเป็นเจา้ของไดง่้ายกวา่ 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดรั้บการยอมรับอย่างมากจากสถาบนัทางสังคมต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถาบนัการศึกษา หรือแมแ้ต่องคก์รธุรกิจต่างๆ ในปี ค.ศ. 1982 ไดมี้การ
สาํรวจพบว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดแ้พร่กระจายไปในกลุ่มผูใ้ชจ้าํนวนหน่ึงในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา และในปี ค.ศ. 1986 พบว่า ในสหรัฐอเมริกามีการใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยา่ง
แพร่หลาย 

จากการ ศึกษาของโรเจอร์ (Roger, 1986) พบวา่ กวา่คร่ึงหน่ึงของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลในรัฐแคลิฟอร์เนียรับข่าวสารเร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากการพูดคุยกบัเพ่ือน และ
บุคคลในครอบครัว แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารระหว่างบุคคลในการใหค้วามรู้ใน
เร่ืองของเทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่แก่ผูรั้บสาร 

การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่ในระยะแรกจะเกิดข้ึนกบักลุ่มเลก็ๆ โดย
ปกติจะมีผูใ้ชห้รือผูย้อมรับในนวตักรรมนั้นประมาณร้อยละ 5-10 ของจาํนวนสมาชิกในสังคม ซ่ึง
ในประเทศญ่ีปุ่นเรียกกลุ่มน้ีว่ากลุ่มตลาดร้อน (Hot market group) คนกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมท่ีชอบ
ในวตักรรมทางการส่ือสารทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ เป็นกลุ่มท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร 
รูปแบบใหม่ในอตัราสูง 

ลกัษณะของเทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่ 
เทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ (นํ้าทิพย ์สาํเภาประเสริฐ, 2543 : 15-

21) 
1. ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

DPU



 31 

2. การประชุมทางไกล (Teleconferencing) ไดแ้ก่ Video Teleconference Computer 
Teleconference Audio Teleconference 

3. Teletext เป็นรูปแบบการบริการข่าวสารแบบโตต้อบทางหนา้จอโทรทศัน์ 
4. Videotext เป็นรูปแบบการบริการข่าวสาร โดยส่งข่าวสารจากคอมพิวเตอร์

ส่วนกลางมายงัจอวิดีโอ  จํานวนของภาพและข้อมูลไม่จํากัด ข้ึนอยู่กับความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นระบบ Videotext 

5. เคเบิลทีวีแบบตอบโตไ้ด ้สามารถส่งข่าวสารทั้งภาพและเสียงไปทางเคเบิลมายงั
บา้น และสามารถตอบโตก้บัส่ือได ้เช่น TV on demand 

6. ดาวเทียมส่ือสาร 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538 : 24) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงในเชิงการประเมินค่าซ่ึงจะเห็นวา่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งแยกกนัไม่ออก 
วรูม (Vroom, 1964 อา้งถึงใน พิทกัษ ์ ตรุษทิม, 2538 : 22) กล่าวว่า ทศันคติ และความ

พึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกนัได ้เพราะทั้งสองคาํน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคล 
เขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และ 
ทศันคติดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง 

โวลแมน (Wolman, 1973 อา้งถึงใน พิทกัษ ์ตรุษทิม, 2538 : 22) กล่าวว่า ความพึง 
พอใจหมายถึงความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเม่ือเราไดรั้บผลสาํเร็จตามจุดหมาย (Goals) ความ
ตอ้งการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

ชริณี  เดชจินดา (2530 อา้งถึงใน พิทกัษ ์  ตรุษทิม, 2538 : 22) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งความรู้สึก
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือบรรจุจุดมุ่งหมายในระดบั
หน่ึง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

แดเนียล (Daniel, 1975 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ  วิเศษโสภากุล, 2533 : 25) ไดใ้หค้วามหมาย
วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความสาํเร็จ (Aspiration) ในงานนั้นๆ ซ่ึงอาจเขียนเป็นสูตรไดด้งัน้ี 

Satisfaction = Achievement + Aspiration 
ความพึงพอใจ คือ การบรรลุความสาํเร็จตามความปรารถนา 
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กระบวนการของความพึงพอใจในการใชส่ื้อของบุคคล จาก Media Gratifications 
Research Current Perspectives ของโรเซเกรน (Rosengren) เวนเนอร์ (Wenner) และปาลม์กรีน 
(Palmgreen) (1985) ตวัแปรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

1. ตวัแปรดา้นความพึงพอใจจากส่ือ มีความหมายเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
1.1 ความพึงพอใจท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือ (Gratification Sought) เป็นการมอง

ในแง่ของผลจากความเช่ือ หรือความคาดหวงัของบุคคล ตลอดจนประเมินค่าเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ท่ีส่ือใหไ้ด ้อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหบุ้คคลเปิดรับส่ือ (Palmgreen and Rayburn, 1979 : 62) ความ
พึงพอใจท่ีบุคคลคาดว่าจะไดรั้บจากส่ือ (Perceived Gratification Obtained) อนัเป็นพฤติกรรมอยา่ง
หน่ึงของบุคคล 

1.2 ความพึงพอใจท่ีบุคคลไดรั้บจากส่ือ (Gratification) เป็นการมองในแง่ผลท่ี
บุคคลไดรั้บจากการเปิดรับส่ือหรือเน้ือหาของส่ือประเภทต่างๆ ซ่ึงยอ้นกลบัไปสนับสนุนหรือ
เปล่ียนแปลงความเช่ือเดิมของบุคคลนั้นต่อไป 

ลี บี. เบคเกอร์ (Lee B.Becker,1985 อา้งถึงใน อุษาพรรณ  ศรีสกลุประเสริฐ, 2543 : 21)
วิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจไว ้3 องคป์ระกอบ คือ 

1. การติดตามข่าวสารและการแนะนาํพฤติกรรม (Surveillance/Guidance) ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นขอบเขตท่ีปัจเจกชนใชส่ื้อ เพ่ือจะไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและ
ใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 2. การใชป้ระโยชน์ทางการติดต่อส่ือสาร (Communication Utility /Excitement/ 
Reinforcement) 

 3. การหลีกเล่ียงไม่ใชส่ื้อ ( Media Avoidance ) แนวโนม้ในการไม่ใชส่ื้อ หรือไม่รับ
ข่าวสารจากส่ือ 

จากองค์ประกอบความพึงพอใจตามทรรศนะของ ลี บี.เบคเกอร์ นั้ น ได้ให้
ความสาํคญักบัองคป์ระกอบในเร่ืองการติดตามข่าวสารว่า เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความมัน่คงสูงใน
การวดัตวัแปรความคาดหวงัตอบแทนความพึงพอใจ หรือการแสวงหาความพึงพอใจแมว้่าเวลาหรือ
สถานการณ์จะเปล่ียนไป 

แนวทางการศึกษาในเร่ืองการใชส่ื้อเพ่ือสนองตอบความพึงพอใจของมนุษย ์เป็น
แนวคิดท่ีมีความเช่ือว่าผูรั้บสารเป็นผูก้าํหนดว่า ตนตอ้งการอะไร ส่ืออะไร และสารอะไร จะสนอง
ความพึงพอใจของตนได ้เป็นการเนน้ความสําคญัของผูรั้บสารในฐานะผูก้ระทาํการส่ือสาร ผูรั้บ
สารมิไดเ้ป็นเพียงผูรั้บเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเท่านั้น หากแต่ผูรั้บสารจะเลือกใชส่ื้อและรับสารท่ี
สามารถสนองความตอ้งการและพึงพอใจของตน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดหน่ึงทางดา้นการส่ือสารใน
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แง่ผูรั้บสารคือตวัจกัรท่ีจะตดัสินใจ โดยอาศยัพ้ืนฐานความตอ้งการของตนเป็นหลกั (ยุบล  เบ็ญ
จรงคกิ์จ, 2528) 

ในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากส่ือนั้น ผูรั้บสารตอ้งมีความ
ตอ้งการอย่างหน่ึงอย่างใดจากส่ือก่อน จึงจะมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นได ้แคทซ์ 
(Katz, 1995 อา้งถึงใน พงษเ์ดช  ศรีเลก็ดี, 2544 : 10-11) แบ่งกลุ่มตามความตอ้งการตามลกัษณะ
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการทางดา้นความรู้และความเขา้ใจ (Cognitive Need) คือ ความ
ตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือเพ่ือจะไดรั้บข่าวสารความรู้ และความเขา้ใจในบุคคล เหตุการณ์หรือ
ส่ิงต่างๆ 

2. ความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ (Affective Need) คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บสาร
เปิดรับส่ือเพือ่จะไดรั้บความพงึพอใจ หรือไดรั้บประสบการณ์ทางอารมณ์ รวมทั้งในเร่ืองของความ
สวยงามหรือศิลปะต่างๆ 

3. ความตอ้งการทางดา้นความเช่ือถือและความมัน่คง (Integrative Need) คือ 
ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือเพ่ือจะไดรั้บความเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความมัน่คง และสถานภาพ
อนัเป็นท่ียอมรับ 

4. ความตอ้งการทางดา้นการหลีกหนี (Escape Need) คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บ
สารเปิดรับส่ือเพ่ือหลีกหนีจากสภาพความเป็นจริงชัว่ขณะ 

แคทซ์ และคณะ (Katz and Others, 1974 อา้งถึงใน พีระ  จิระโสภณ, 2532) ไดใ้ห้
คาํอธิบายเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการส่ือสารของผูรั้บสารว่า 

แนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจ คือ การศึกษา
เก่ียวกบั 

(1) สภาวะของสงัคมและจิตใจ ซ่ึงก่อใหเ้กิด 
(2) ความตอ้งการของบุคคล และเกิด 
(3) ความคาดหวงัจากส่ือ นาํไปสู่ 
(4) การเปิดรับส่ือในรูปแบบต่างๆกนั อนัก่อใหเ้กิดผลคือ 
(5) การไดรั้บประโยชนแ์ละความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการ และ 
(6) ผลอ่ืนๆ ท่ีตามมา ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ผลท่ีมุ่งหวงัไวก้ไ็ด ้
ดังนั้น สภาวะจิตใจและสังคมท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัน้ีทาํให้แต่ละคนมีความคาดหวงัว่าส่ือแต่ละ
ประเภทจะสนองความพอใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต่้างกนัออกไปดว้ย ดงันั้นลกัษณะของการ
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ใชส่ื้อของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตามความคาดหวงัท่ีต่างกนัไป รวมถึงประโยชน์และความ
พึงพอใจท่ีไดจ้ากส่ือกจ็ะต่างกนัไปดว้ย 

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจเป็นทฤษฎีท่ีเน้นผูรั้บสาร เพราะผูรั้บ
สารจะเป็นตวัตดัสินใจเลือกใชป้ระเภทของส่ือ โดยผูรั้บสารจะตดัสินใจเลือกใชส่ื้อท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการและให้ประโยชน์และความพึงพอใจแก่บุคคลนั้นๆ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีตอ้งการ
ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของเวบ็ไซด์รักบา้นเกิดดอทคอมทั้งโดยการ
เปิดเขา้ชมเวบ็ไซตด์งักล่าว ซ่ึงเป็นการศึกษาการตดัสินใจเปิดรับส่ือท่ีแตกต่าง ทาํให้เกิดความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเห็นว่า ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจสามารถ
นาํมาปรับใชก้บัเร่ืองท่ีผูวิ้จยักาํลงัศึกษาไดจึ้งนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จรินธร  ธนศิลปกุล (2544) ศึกษาเร่ือง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ต่อ

เว็บไซต์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” จากกลุ่มตวัอย่าง 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและโท ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จาํนวน 400 คน 
พบว่า 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชเ้ว็บไซต์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ใน
ระดบันอ้ย โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการใชเ้พื่อรับทราบขอ้มูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในระดบั
มาก รองลงมา คือ เพือ่ประโยชนข์องตนเองในการติดต่อส่ือสารกบัมหาวิทยาลยัในระดบัมาก 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียน  ตรวจสอบผลการ 
ลงทะเบียนเรียน แจง้จบการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษาในระดบัมาก รองลงมา คือ ใชใ้นการ
ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจท่ีสามารถลงทะเบียนเรียน แจ้งจบการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีความพึงพอใจท่ีทราบข่าวสาร ความเคล่ือนไหว ท่ีเกิดข้ึน
ภายในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งรวดเร็วในระดบัปลานกลาง 

3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ซ่ึ งได้แก่  ระดับการศึกษา  และรายได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยนกัศึกษาปริญญาตรีมี
การเปิดรับมากกว่านกัศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีพฤติกรรม การ
เปิดรับ ท่ีแตกต่างกนั โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ และความเป็นเจา้ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และโมเดม็ท่ีสามารถใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4. เหตุผลในการใช้เว็บไซต์และพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปในทิศทาง
เดียวกนั 

5. การใช้ประโยชน์เว็บไซต์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจต่อเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกนั 

จินตนา  วฒันฑกโกศล (2543) ศึกษาเร่ือง “การใช้ประโยชน์และการเปิดรับส่ือ
อินเตอร์ เ น็ตของนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวารสารศาสตร์และ ส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” จากกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และ 
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จาํนวน 95 คน พบวา่ 

1. มีวตัถุประสงค์ในการใชป้ระโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด คือ เพ่ือการติดต่อ 
ส่ือสาร 

2. กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับส่ือสารอินเตอร์เน็ตมากกวา่ 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 
3. สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มากท่ีสุด คือ ท่ีมหาวิทยาลยั 

รองลงมาคือ ท่ีบา้น 
4. กลุ่มตวัอย่างใช้ประโยชน์ในดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น

บนัเทิง และกลุ่มตวัอยา่งใชป้ระโยชนจ์ากอินเตอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุด คือ ในดา้นธุรกิจการซ้ือขาย 
5. กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตในดา้นการติดต่อส่ือสารมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ในดา้นการศึกษา 
นํ้ าทิพย ์ สําเภาประเสริฐ (2543) ศึกษาเร่ือง “การใช้อินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้ในระยะ

เร่ิมตน้ในเขตกรุงเทพมหานครกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร” จากกลุ่ม 
ตวัอยา่งผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในระยะเร่ิมตน้ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 123 คน พบวา่ 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 
บาทต่อเดือน มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน นกัศึกษา และพนกังานบริษทั 

2. มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตดว้ยความถ่ี 2-3 วนัต่อสปัดาห์ 
3. ระยะเวลาในการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง 
4. กลุ่มตวัอย่างนิยมใชก้ารรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 

การสืบคน้ขอ้มูลดว้ยไฮเปอร์เทก็ซ์ และการสนทนาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
สุจินดา  กิจการเจริญสิน (2542) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบ 

ส่ือสารไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูใ้ช้ระบบส่ือสารไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ใน
กรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป 
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จาํนวน 405 คน พบว่า ผูใ้ชส่้วนใหญ่ เห็นว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเพียงพอสาํหรับการใชง้าน มี
ความสนใจใชเ้วิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web : WWW) และอีเมล ์(E-mail) มากท่ีสุด และ
ลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของอินเตอร์เน็ต คือ คุณภาพของขอ้มูลข่าวสาร มีความเห็นว่าทุกมหาวิทยาลยัควร
มีอินเตอร์เน็ต ลากรท่ีในท่ีทาํงาน หลายแห่งมีอินเตอร์เน็ตใช้ เหมาะสมแลว้ เพราะจะได้เป็น
ประเทศท่ีพฒันาทดัเทียมกบัต่างประเทศ และผูใ้ชมี้ความพงึพอใจในการใชอิ้นเตอร์เน็ต ถึงแมว้่าจะ
ไม่แน่ใจเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีบริการ และการติดต่อส่ือสาร แต่กพ็อใจในการคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร และ
ราคาค่างวด และจะใชค้น้หาขอ้มูลข่าวสารในคร้ังต่อไป ถา้มีญาติ เพ่ือน และบุคคลอ่ืน ตอ้งการหา
ขอ้มูลข่าวสารจะแนะนาํใหใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 

อรพิน  จิรวฒันศิริ (2541) ศึกษาเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์ของนกัศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” จากกลุ่ม
ตวัอย่างนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน รวม 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 250 คน พบวา่ 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะประชากร พบว่า
อายุ เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยผูท่ี้มีอายุน้อย มี
แนวโนม้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตมากกว่าผูท่ี้มีอายมุาก ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ เพ่ือ
การศึกษาหรือการใชป้ระโยชนด์า้นอ่ืนๆ  

2. ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของส่ือ และทกัษะการใช้ส่ือ ซ่ึงผูท่ี้มี
โอกาสเป็นเจา้ของส่ือ หมายถึง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงติดตั้งอินเตอร์เน็ต และมีเลขท่ี IP Address 
ใช้ส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ต หมายถึง มีแนวโน้มการใช้
ประโยชน์จากส่ือมาก ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นเจ้าของส่ือจะมีการใช้ประโยชน์จากส่ือน้อย ในขณะ 
เดียวกนั ทกัษะการใชส่ื้อก็มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยผูท่ี้มีความ 
เช่ียวชาญในการใชส่ื้อมาก ก็จะมีแนวโนม้การใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตมาก ในขณะท่ีผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญในการใชส่ื้อนอ้ย กจ็ะใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเตอร์เน็ตนอ้ย 

อย่างไรก็ตาม พบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ปัจจัยทางด้านเพศ ซ่ึงพบว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตในภาพรวม แต่เม่ือแยกเปรียบเทียบการใช้
ประโยชนอ์อกเป็นการใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษา และประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ปัจจยัทางดา้นเพศจะ
มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษา แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ เม่ือเป็นการใชป้ระโยชน์
จากส่ืออินเตอร์เน็ต แต่กลบัพบว่าไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งน้ีเพราะนักศึกษา
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ปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์ส่ืออินเตอร์เน็ตดว้ยตวัเอง 

3. ความน่าเช่ือถือของส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า นักศึกษาปริญญาโทรัฐและเอกชน  
มีความเห็นเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือจากส่ืออินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัโดยให้ความเช่ือถือในส่ือ
อินเตอร์เน็ตค่อนขา้งมาก และเม่ือแยกพิจารณาองค์ประกอบของความน่าเช่ือถือออกเป็น ความ
น่าเช่ือถือในเร่ืองของความรู้ความสามารถ ความไวว้างใจและความคล่องตวัของส่ือ ทั้งสองกลุ่ม 
เห็นว่าส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสืบคน้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในแง่ความรู้ความสามารถ และความ
คล่องตวัของส่ือสูง แต่ใหค้วามเช่ือถือในแง่องคป์ระกอบความไวว้างใจตํ่า 

4. ส่วนปัญหาท่ีพบจากการใชอิ้นเตอร์เน็ต 5 ประเดน็แรก คือ การดาวน์โหลด ขอ้มูล
จากอินเตอร์เน็ตใชเ้วลานาน ไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการใชป้ระโยชน์ ติดต่อแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ได้
ไม่ ถนดัการใชภ้าษาต่างประเทศ และอตัราค่าบริการสูงเกินไป 

องอาจ  ฤทธ์ิทองพทิกัษ ์(2539) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการส่ือสารผา่นระบบเวิลด ์ไวด ์
เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตวัอย่างนักศึกษามหาวิทยาลยัในเขต
กรุงเทพมหานคร รวม 5 แห่ง จาํนวนทั้งส้ิน 393 คน พบวา่ 

1. นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
19-21 ปี รายไดข้องผูป้กครองส่วนใหญ่มากกวา่ 60,000 บาท และนกัศึกษาจาํนวนมากกว่าคร่ึงหน่ึง
ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง เขตกรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ท่ีใช้
บริการระบบส่ือสารอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 224 คน พบวา่ 

2. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับอินเตอร์เน็ต คือ 
การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีบ่อยในการใช ้การช่วยพฒันาในการทาํงานและ
ความตอ้งการใชใ้นอนาคต 

3. คุณลักษณะอินเตอร์เน็ต  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับอินเตอร์เน็ต  คือ 
คุณลกัษณะอินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีบ่อยในการใช ้การช่วยพฒันาในการทาํงาน และ
ความตอ้งการใชใ้นอนาคต 

4. คุณลกัษณะอินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กับความถ่ีบ่อยในการใช้ ช่วยพฒันา 
ในการทาํงาน และความตอ้งการใชใ้นอนาคต 

5. ความทนัสมยัของบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับอินเตอร์เน็ต คือ ความ
พร้อมในการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีบ่อยในการใช ้และระยะเวลาในการตดัสินใจ
ใช ้
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เรวดี  คงสุภาพกุล (2539) ศึกษาเร่ือง “การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิผลต่อการเร่ิมตน้ใชร้ะบบ การไดรั้บความรู้ และการมี 
ทศันคติต่อระบบอินเตอร์เน็ต คือ การติดต่อส่ือสารกนัในระดบัตํ่า และส่วนใหญ่นกัศึกษาทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต ในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัเพ่ือนมากกวา่การคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากท่ีตนศึกษาอยู ่

เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตถือเป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่ท่ีมีการเผยแพร่นวตักรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมในหลายดา้นดว้ยกนั ผูว้ิจยัจึงไดน้าํผลการสาํรวจน้ีมาใชเ้พ่ือ
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ, 2545 : 28-33) ไดท้าํการสาํรวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2544 (เป็นการสาํรวจปีท่ี 3) จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 
20,000 คน ผลการสาํรวจ พบว่า มีจาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งส้ิน 3.54 ลา้นคน โดย
มีผูใ้ชเ้ป็นทั้งเพศหญิง และเพศชายในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ หญิงร้อยละ 51 และชายร้อยละ 49 
ก ลุ่ ม 
ผูใ้ชอิ้นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายนุอ้ย คือ มกัอยูใ่นช่วงนกัศึกษา หรือวยัทาํงานตอนตน้ (อาย ุ20-
29 ปี) เป็นส่วนมาก และมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไปถึงร้อยละ 74 

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 66 เป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการ
กระจายตวัของการใช้อินเตอร์เน็ตออกสู่จงัหวดัอ่ืนๆ ยงัมีอยู่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเขต 
เทศบาล 

ในเร่ืองของการใชง้าน อีเมลย์งัคงดาํรงตาํแหน่งกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด โดย
ร้อยละ 35.7 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าใชอี้เมลม์ากท่ีสุด ตามมาดว้ยการคน้หาขอ้มูล ร้อยละ 
32.2 อยา่งไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลชายและหญิง พบว่า ความนิยมในอีเมลใ์นกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็น
หญิงสูงกว่ามาก คือ ร้อยละ 40.8 ของผูใ้ชท่ี้เป็นหญิง ระบุว่าใชอี้เมลม์ากท่ีสุดเทียบกนัเพียงร้อยละ 
30.3 ของผูท่ี้เป็นชาย ในขณะท่ีกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นชายนั้น กิจกรรมอนัดบัหน่ึง คือ การคน้หา ขอ้มูล 
ร้อยละ 32.9 ส่วนกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นหญิงสาํหรับกิจกรรมน้ี คือ ร้อยละ 31.5 และเม่ือเปรียบเทียบการใช้
อินเตอร์เน็ตระหว่างกลุ่มอาย ุโดยจาํแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตํ่ากว่า 20 ปี, 20-29 ปี และ 30 ปีข้ึนไป จะ
เห็นความแตกต่างชดัเจนอยา่งมาก ในเร่ืองการสนทนาออนไลน์ (Chat) และเล่นเกม โดยกลุ่มผูใ้ชท่ี้
มีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี นิยมกิจกรรมทั้ง 2 ประเภทน้ีมากกวา่อีกทั้ง 2 กลุ่มอาย ุค่อนขา้งมากเช่นกนั 

ในแง่ของสาขาวิชาท่ีศึกษา 3 อนัดบัแรก คือ อนัดบัหน่ึง สาขาพาณิชยศาสตร์ หรือการ
บริหาร ร้อยละ 19.1 อนัดบัสอง คือ วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ร้อยละ 18.3 และอนัดบัท่ีสาม คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารระบบสารสนเทศ ร้อย
ละ 8.6 ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ คือ สัดส่วนผูใ้ช้ท่ีมีการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไอที ลดลงอยา่งมากระหว่างปี 2542 และ 2543 คือ จากร้อยละ32 
เป็นร้อยละ 21.4 และลดลงอีกเลก็นอ้ยในปี 2544 คือ เป็นร้อยละ 19.1 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า ความนิยม
ในอินเตอร์เน็ตไดแ้พร่ขยายออกจากกลุ่มผูมี้ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงออกไปสู่
กลุ่มอ่ืนๆ มากข้ึน 

 ส่วนสถานท่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตนั้ น ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ช้ีให้เห็นว่า เม่ือเทียบ
ปริมาณการใช ้(ไม่ใช่จาํนวนผูใ้ช)้ ทั้งหมดโดยเฉล่ีย จะพบการใชจ้ากบา้นร้อยละ 49.3 จากท่ีทาํงาน
ร้อยละ 29 จากสถานศึกษา ร้อยละ 11.4 จากร้านบริการอินเตอร์เน็ตร้อยละ 9.7 และจากท่ีอ่ืนร้อยละ 
0.6 

สําหรับปัญหาท่ีประสบจากการใช้อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดตามลาํดบั คือ ปัญหาความ
ล่าชา้ การส่ือสาร ปัญหาการมีแหล่งย ัว่ยทุางเพศ และปัญหาความเช่ือถือไดข้องการบริการเครือข่าย 
และปัญหาภาระค่าใชจ่้าย (มนกาล  สิงหพนัธ์, 2546 : 26-35) 

ความถ่ีในการเปิดรับต่อสัปดาห์ และระยะเวลาในการเปิดรับต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม กล่าวคือ เม่ือมีการเปิดรับ 
ขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ ต่อสัปดาห์ถ่ีข้ึน และใชร้ะยะเวลาในการเปิดรับต่อคร้ังนานข้ึน กมี็ แนวโนม้จะ
ใชป้ระโยชนแ์ละไดรั้บความพึงพอใจจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นเวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide 
Web : WWW) สูงข้ึนตามไปดว้ย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของลินดา เคลบ ทรีวิโน และเจน เวบสเตอร์ (Linda Klebe 
Trevino and Jane Webster, 1992) และทิพยพ์าพร มหาสินไพศาล (2535) ท่ีกล่าวว่า ปริมาณการใช้
ระบบการส่ือสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบส่ือสาร กล่าวคือ ผูท่ี้มีปริมาณ
การใชร้ะบบการส่ือสารมากจะมีความพึงพอใจต่อระบบการส่ือสารมากดว้ยเช่นเดียวกนั 

อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาจากการจาํแนกตามเหตุผล หรือแนวคิดหลกั (Key Concept) 
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 6 ประการ พบว่า มี
เฉพาะการใชป้ระโยชน์เพื่อตอ้งการผ่อนคลาย และความบนัเทิง ท่ีมีมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีใน
การเปิดรับต่อสัปดาห์ ทั้งน้ี เป็นเพราะวาในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างใชป้ระโยชน์เพ่ือตอ้งการผ่อน
คลาย และความบนัเทิง ในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดอยู่แลว้ ดงันั้น การเปิดรับท่ีบ่อยร้ังข้ึนก็ไม่ไดท้าํให้
การใชป้ระโยชนใ์นดา้นดงักล่าวสูงข้ึนมากไปกว่าเดิม 

ดา้นความพึงพอใจท่ีไดค้าํแนะนาํ หรือช่วยตดัสินใจ ก็เป็นเพียงประเด็นเดียว ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับต่อสัปดาห์ เหตุเพราะว่าในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความ
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พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุดอยูแ่ลว้ ดงันั้น ความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึนกไ็ม่ไดส้ร้างความพึงพอใจใน
ดา้นดงักล่ราวสูงข้ึนแต่อยา่งใด 

มีเพียงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในประเด็นคาํแนะนาํ หรือช่วยตดัสินใจ 
เท่านั้น ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับต่อคร้ัง อีกเช่นเดียวกนั เน่ืองจากในภาพรวม 
กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์และได้รับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวน้อยท่ีสุดอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้น ระยะเวลาในการเปิดรับท่ีนานข้ึน ไม่ไดถู้กนาํไปใช้ประโยชน์และไดรั้บความพึง
พอใจต่อขอ้มูลข่าวสารในดา้นดงักล่าวเพ่ิมข้ึน (มนกาล สิงหพนัธ์, 2546 : 156-157) 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต” คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งและนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา
และสถิติอา้งอิง 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ซ่ึงไดจ้าก
กลุ่มตวัอยา่งโดยตรง 

3. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจ การใชส้าร และอ่ืนๆ 
ซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 

2547  
กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 

2547 จาํนวน 390 คน  

การสุ่มตวัอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกาํหนด

ตามสัดส่วนในแต่ละชั้นปี กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึงใน รวีวรรณ  ชินะตระกลู, 2542 : 111) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
390 คน กาํหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามชั้นปี 
 

ช้ันปี ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
ชั้นปีท่ี 1 
ชั้นปีท่ี 2 
ชั้นปีท่ี 3 
ชั้นปีท่ี 4 

9991 
10868 
12112 
10532 

90 
97 
109 
94 

รวม 43503 390 

ตัวแปรที่ใช้ในการวจัิย 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพของนกัศึกษา ดา้น เพศ ชั้นปี หลกัสูตร ภาคท่ีศึกษา 

และสาขาวิชา 
2. การใช้ประโยชน์และtความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของ 

นกัศึกษาต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ซ่ึงผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และการหาค่าคุณภาพ ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และตวัอยา่งแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัร่างและนาํไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั และดา้นภาษาท่ีใช ้ 
3. ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ และนําไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ 
4. ปรับปรุงแกไ้ขและนาํไปลองใช ้(Try - out) กบักลุ่มท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง

จริง จาํนวน 30 คน 
5. นาํผลจากการลองใชม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 
6. ไดแ้บบสอบถามฉบบัจริงท่ีสมบูรณ์และมีค่าคุณภาพตามท่ีตอ้งการ นาํไปเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป 
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ลกัษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี หลกัสูตร สาขาวิชา และภาคท่ี

ศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือกพยีงคาํตอบเดียวตามสถานภาพของผูต้อบ 
ตอนที่ 2  การใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มีลกัษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ ระดบัการใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด การใชป้ระโยชน์มาก การ
ใชป้ระโยชนป์านกลาง การใชป้ระโยชน์นอ้ย และการใชป้ระโยชนน์อ้ยท่ีสุด  

ตอนที ่3  ความพงึพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มีลกัษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พงึพอใจปานกลาง พึง
พอใจนอ้ย และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

การวดัค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน 
การวดัค่าตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีคือการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของนกัศึกษา

ต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ผูวิ้จยักาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจมากท่ีสุด กาํหนดนํ้าหนกัคะแนนเป็น 5 
ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจมาก  กาํหนดนํ้าหนกัคะแนนเป็น 4 
ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจปานกลาง กาํหนดนํ้าหนกัคะแนนเป็น 3 
ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจนอ้ย  กาํหนดนํ้าหนกัคะแนนเป็น 2 
ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด กาํหนดนํ้าหนกัคะแนนเป็น 1 

กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจมาก  
ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจนอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดบัการใชป้ระโยชน/์พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัเกบ็และรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้ไดแ้บบสอบถาม

คืนจาํนวน 390 ชุด นาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นในการตอบไดแ้บบสอบถามท่ีพร้อมจะ
นาํมาวิเคราะห์จาํนวน 300 ชุด จึงนาํมาวิเคราะห์หาค่าสถิติตามท่ีกาํหนดต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติดงัน้ี  
1. สถานภาพของนกัศึกษา ใชค่้าความถ่ี ร้อยละ 
2. การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

ใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจดัอนัดบัท่ี  
3. เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจดั
อนัดบัท่ี 

4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา 
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บทท่ี  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กาํหนดขั้นตอนการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 6 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที ่2 การใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ตอนที ่3 ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ตอนที ่4 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

ดุสิตดา้นวิชาการ และดา้นสงัคมและบนัเทิง 
ตอนที ่5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต

ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชห้นา้จอ ดา้นเทคนิคท่ีใช ้และดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์
ตอนที ่6 ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตนาํเสนอ

ตามลาํดบัดงัน้ี 
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ตอนที ่1 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
ตารางที่ 2  จาํนวนและร้อยละของสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน (n=300) ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 75 25.0 
 หญิง 225 75.0 

ช้ันปี   
 ปีท่ี 1 61 20.3 
 ปีท่ี 2 78 26.0 
 ปีท่ี 3 81 27.0 
 ปีท่ี 4 80 26.7 

หลกัสูตร   
 ปริญญาตรี 4 ปี 250 83.3 
 ปริญญาตรี 2 ปีหลงัอนุปริญญา 50 16.7 

สาขาวชิา   
 การศึกษา 93 31.0 
 วิทยาศาสตร์ 76 25.3 
 ศิลปศาสตร์ 90 30.0 
 บริหารธุรกิจ 41 13.7 

ภาคทีศึ่กษา   
 ภาคปกติ 209 69.7 
 ภาคสมทบ 91 30.3 

 
จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 คน พบว่า ดา้นเพศ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเพศชาย จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 

ดา้นชั้นปี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27 รองลงมาเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกนักบัชั้นปีท่ี 3 คือ จาํนวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 ส่วนชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และชั้นปีท่ี 1 มีจาํนวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามลาํด ั
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ดา้นหลกัสูตร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เรียนหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน
250 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมาคือ หลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลงัอนุปริญญา จาํนวน  
50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 

ดา้นสาขาวิชา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เรียนสาขาวิชาการศึกษา จาํนวน 93 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาํนวน 41 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 13.7 ตามลาํดบั 

ดา้นภาคท่ีศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาภาคปกติ จาํนวน 209 คน  
คิดเป็นร้อยละ 69.7 ส่วนภาคสมทบ จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 

ตารางที่ 3  จาํนวนและร้อยละดา้นสถานภาพของนกัศึกษาในดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 

ข้อมูลด้านการใช้อนิเตอร์เน็ต จาํนวน (n=300) ร้อยละ 

ประสบการณ์การใช้คอมพวิเตอร์   
 1 ปี 34 11.3 
 2 ปี 38 12.7 
 3 ปี 36 12.0 
 4 ปี 33 11.0 
 5 ปี 37 12.3 
 6 ปี 30 10.0 
 7 ปี 31 10.3 
 8 ปี 23 7.7 
 9 ปี 10 3.3 
 10 ปี 20 6.7 
 12 ปี 8 2.7 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ข้อมูลด้านการใช้อนิเตอร์เน็ต จาํนวน(n=300) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการใช้อนิเตอร์เน็ต   
 1 ปี 41 13.7 
 2 ปี 62 20.7 
 3 ปี 57 19.0 
 4 ปี 41 13.7 
 5 ปี 49 16.3 
 6 ปี 31 10.3 
 7 ปี 9 3.0 
 8 ปี  7 2.3 
 9 ปี 1 .3 
 10 ปี 2 .7 

การใช้เว็บไซต์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต   
(www.dusit.ac.th)   

 สปัดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง  202 67.3 
 สปัดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง  65 21.7 
 สปัดาห์ละ 5 – 6 คร้ัง  16 5.3 
 สปัดาห์ละมากกว่า 6 คร้ัง  17 5.7 

สถานท่ีใช้อนิเตอร์เน็ต   
 ท่ีบา้น  41 13.7 
 มหาวิทยาลยั  116 38.7 
 ทั้งท่ีบา้นและมหาวิทยาลยั 95 31.7 
 ร้านคา้  22 7.2 
 ทั้งท่ีร้านคา้และมหาวิทยาลยั  26 8.7 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ข้อมูลด้านการใช้อนิเตอร์เน็ต จาํนวน(n=300) ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีใช้อนิเตอร์เน็ตใน 1 วนั    
 1 ชัว่โมง 68 22.7 
 2 ชัว่โมง 97 32.3 
 3 ชัว่โมง 68 22.7 
 4 ชัว่โมง 38 12.7 
 5 ชัว่โมง 17 5.7 
 6 ชัว่โมง 7 2.3 
 8 ชัว่โมง 1 .3 
 10 ชัว่โมง 4 1.3 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ต พบวา่ 
ดา้นประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 

ในการใชค้อมพิวเตอร์ 2 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 รองลงมามีประสบการณ์
ในการใช้คอมพิวเตอร์ 5 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ 3 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12 มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ 1 ปี 
จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ 4 ปี จาํนวน 33 คน ปีคิด
เป็นร้อยละ 11 มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ 7 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพวิเตอร์ 6 ปี จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนผูมี้ประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 8 ปี จนกระทัง่ 12 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามลาํดบั 

ดา้นประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 
ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 2 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมามีประสบการณ์ใน
การใชอิ้นเตอร์เน็ต 3 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19 มีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 5 ปี 
จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ส่วนมีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 1 ปี และ 4 ปี มี
จาํนวนเท่าๆ กนั จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ13.7 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
ตั้งแต่ 6 ปี จนกระทัง่ 10 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามลาํดบั 

ดา้นการใชเ้วบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (www.dusit.ac.th) พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วบ็ไซตส์ัปดาห์ละ 1- 2 คร้ังมากท่ีสุด จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 
รองลงมาใชเ้วบ็ไซตส์ัปดาห์ละ 3.4 คร้ัง จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ใชเ้วบ็ไซตส์ัปดาห์ละ 
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มากกว่า 6 คร้ัง จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ส่วนใชเ้วบ็ไซตส์ปัดาห์ละ 5-6 คร้ัง จาํนวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามลาํดบั 

ดา้นสถานท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ ทั้งท่ีบา้นและมหาวิทยาลยั จาํนวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีบา้น จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ใชอิ้นเตอร์เน็ต 
ทั้งท่ีร้านคา้และมหาวิทยาลยั จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีร้านคา้ จาํนวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลาํดบั 

ดา้นระยะเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตใน 1 วนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชเ้วลา 2 ชัว่โมงเป็น
จาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ส่วนใชเ้วลา 1 ชัว่โมงและ 3 ชัว่โมงมีจาํนวน
เท่าๆ กนั คือ จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.7 ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้วลาตั้งแต่ 6  
ชัว่โมงถึง 10 ชัว่โมง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามลาํดบั 

ด้านการใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั สัปดาห์ละ 1-2 คร้ังมากท่ีสุด จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 
รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 3-4 ชัว่โมง จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 สัปดาห์ละมากกว่า 6 คร้ัง 
จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และสัปดาห์ละ 5 - 6 คร้ัง จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 
ตามลาํดบั 

ตอนที ่2 การใช้ประโยชน์ในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ตารางที ่4 อนัดบัของการใหเ้หตุผลท่ีเปิดรับเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) 
เหตุผลทีเ่ปิดรับเวบ็ไซต์ จาํนวน ร้อยละ 

- เพ่ือดูข่าวสารทางวิชาการ 230 76.67 
- เพ่ือดูข่าวสารอ่ืนๆ  178 59.33 
- เพ่ือความบนัเทิง 93 31.00 
- เพ่ือเช็คเมล ์ 60 20.00 
- เพ่ือทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเช่นการลงทะเบียนเรียน 

39 13.00 
 การจองวิชา การขอเพิม่ถอนวิชา การชอ็ปป้ิงออนไลน ์

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาอนัดบัการใหเ้หตุผลท่ีเปิดรับเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) พบวา่ อนัดบัท่ี 1 เพ่ือดูข่าวสารทางวิชาการ (ร้อยละ 76.67) อนัดบัท่ี 2 
เพ่ือดูข่าวสารอ่ืนๆ (ร้อยละ 59.33) อนัดบัท่ี 3 เพ่ือความบนัเทิง (ร้อยละ 31.00) อนัดบัท่ี 4 เพ่ือ 
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เช็คเมล ์(ร้อยละ 20.00) และอนัดบัท่ี 5 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การ 
ลงทะเบียนเรียน การจองวิชา การขอเพ่ิมถอนวิชา การช็อปป้ิงออนไลน์ (ร้อยละ 13.00) ตามลาํดบั 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชป้ระโยชนข์องเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต (www.dusit.ac.th) 
 

การใช้ประโยชน์ X  SD ระดบัการใช้ประโยชน์ 
1. ดา้นวิชาการ 3.250 0.516 ปานกลาง 
2. ดา้นสงัคมและบนัเทิง 2.523 0.776 นอ้ย 

รวม 2.886 0.569 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 5  เม่ือพิจารณาการใชป้ระโยชน์ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต  
เป็นรายดา้นผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การใชป้ระโยชน์ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.886 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบั
แรก คือ ดา้นวิชาการ การใชป้ระโยชนอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.250 ส่วนการใช ้
ประโยชนด์า้นสังคมและบนัเทิงอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.523 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชป้ระโยชน์ของเว็บไซต์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนดุสิต (www.dusit.ac.th) ดา้นวิชาการ 

ด้านวชิาการ X  SD 
ระดบัการใช้ 
ประโยชน์ 

1. การคน้หาขอ้มูลของมหาวิทยาลยั 3.853 .902 มาก 
2. คน้หาขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ 

ในมหาวิทยาลยั 
3.467 .905 มาก 

3. ติดตามข่าวและสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

3.620 .827 มาก 

4. ลงทะเบียนประจาํภาคเรียน 4.290 .842 มากท่ีสุด 
5. ตรวจสอบผลการเรียน 4.317 .832 มากท่ีสุด 
6. ตรวจสอบขอ้มูลตารางสอน และ

กาํหนดการทางวิชาการ 
3.780 

 
.974 มาก 

7. ติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน 2.660 .987 ปานกลาง 
8. คน้ควา้ขอ้มูลทางการวิจยั 3.047 1.056 ปานกลาง 
9. คน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการ 3.290 .984 ปานกลาง 
10. อ่ืนๆ เช่น คน้ควา้รายงาน 2.60 .980 ปานกลาง 

รวม 3.250 .516 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต ในดา้นวิชาการในภาพรวม การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.250 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ ใชต้รวจสอบผลการเรียน การใชป้ระโยชน์อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.290 และใชป้ระโยชนใ์นการตรวจสอบขอ้มูลตารางสอนและกาํหนดการ
ทางวิชาการ การใชป้ระโยชนอ์ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.780 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่7 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการใชป้ระโยชน์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) ดา้นสงัคมและบนัเทิง 

ด้านสังคมและบันเทงิ X  SD 
ระดบัการใช้ 
ประโยชน์ 

1. ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนหรือคนอ่ืน 2.787 1.098 ปานกลาง 
2. ดูข่าวประชาสมัพนัธ์ของ

มหาวิทยาลยั 
3.393 1.014 ปานกลาง 

3. อ่านขอ้มูลของสวนดุสิตโพล 2.923 1.000 ปานกลาง 
4. ใชบ้ริการดุสิตเมล ์ 2.520 1.068 นอ้ย 
5. ใชส้วนดุสิตอินทราเน็ต 2.757 1.176 ปานกลาง 
6. ดูประมวลภาพกิจกรรมของ 

มหาวิทยาลยั 
2.827 1.117 ปานกลาง 

7. ชมการถ่ายทอดสดของ
มหาวิทยาลยั 

2.563 1.112 นอ้ย 

8. ชมวีดีโอแนะนาํมหาวิทยาลยั 2.587 1.137 นอ้ย 
9. ชม VDO on Demand 2.647 1.172 ปานกลาง 
10. อ่ืนๆ เช่น เป็นทางผา่นไป เวบ็ไซต์

อ่ืนๆ  
2.600 0.850 ปานกลาง 

รวม 2.523 0.776 น้อย 

 
จากตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สวนดุสิตในดา้นสงัคมและบนัเทิงในภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.523 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ ดูข่าวประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั การใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.393 รองลงมาคือ ใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่านขอ้มูลของสวนดุสิตโพล การใช้
ประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.923 และการใชป้ระโยชน์ในดา้นดูประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลยั การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.827 ตามลาํดบั 
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ตอนที ่3  ความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต (www.dusit.ac.th)  
ความพงึพอใจ X  SD ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นเน้ือหา 3.620 0.603 มาก 
2. ดา้นการใชห้นา้จอ 3.325 0.693 ปานกลาง 
3. ดา้นเทคนิคท่ีใช ้ 3.368 0.622 ปานกลาง 
4. ดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์ 3.522 0.670 มาก 

รวม 3.458 0.553 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 เม่ือพิจารณาความพงึพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.458 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ ดา้นเน้ือหา ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.620 รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.522 ดา้นเทคนิคท่ีใช ้ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.368 และดา้น
การใชห้นา้จอ ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.325 ตามลาํดบั  
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ตารางที ่9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเว็บไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) ดา้นเน้ือหา 

ด้านเนือ้หา X  SD 
ระดบัการใช้ 
ประโยชน์ 

1. ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 3.630 .758 มาก 
2. ตามถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของเน้ือหา 3.703 .719 มาก 
3. ขอ้มูลของมหาวิทยาลยัทนัสมยั และเป็น

ปัจจุบนั 
3.697 .857 มาก 

4. ชภ้าษาท่ีอ่านง่าย ชดัเจนและไดใ้จความ 3.757 .816 มาก 
5. วามหลากหลายของเน้ือหา 3.553 .797 มาก 
6. ารใชรู้ปภาพประกอบเน้ือหา 3.527 .795 มาก 
7. น้ือหาตรงตามประโยชนใ์ชง้าน 3.557 .772 มาก 
8. ความน่าสนใจของขอ้มูล เน้ือหา 3.533 .751 มาก 

รวม 3.620 0.603 มาก 
  

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต ในดา้นเน้ือหาวิชาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.620 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย ชดัเจน และไดใ้จความ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก 3.757 รองลงมาคือ ความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือของเน้ือหา ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.703 และขอ้มูลของมหาวิทยาลยัทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.697 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเว็บไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) ดา้นการใชห้นา้จอ 

ด้านการใช้หน้าจอ X  SD 
ระดบัการใช้ 
ประโยชน์ 

1. ความเร็วในการเปิดหนา้จอ 2.993 .981 ปานกลาง 
2. ขา้หนา้จอไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 3.193 .952 ปานกลาง 
3. การจดัหนา้จอดูง่าย สบายตา 3.390 .872 ปานกลาง 
4. การจดัหมวดหมู่เน้ือหาในหนา้จอ 3.383 .816 ปานกลาง 
5. ระบุส่วนสาํคญัในหนา้จอไดช้ดัเจน 3.423 .820 มาก 
6. การวางภาพและรายละเอียด หนา้จอ

สมัพนัธ์กบัเน้ือหา 
3.420 .787 มาก 

7. ใชง้านหนา้จอง่าย 3.397 .850 ปานกลาง 
8. เนน้จุดท่ีตอ้งการทั้งเน้ือหาและ 

รูปภาพ 
3.397 .853 ปานกลาง 

รวม 3.325 .693 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต ในดา้นการใชห้นา้จอในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.325 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ ระบุส่วนสาํคญัในหนา้จอไดช้ดัเจน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.423 รองลงมาคือ การวางภาพและรายละเอียดหนา้จอสัมพนัธ์กบัเน้ือหา ความ 
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.420 และการใชง้านหนา้จอง่าย ความพึงพอใจอยู่ในระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.397 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) ดา้นเทคนิคท่ีใช ้

ด้านเทคนิคที่ใช้ X  SD 
ระดบัการใช้ 
ประโยชน์ 

1. ใชเ้ทคนิคหลากหลาย ทนัสมยั 3.557 .780 มาก 
2. ความเร็วของภาพเคล่ือนไหว 3.333 .867 ปานกลาง 
3. วิธีการท่ีใชด้าวนโ์หลดภาพเคล่ือนไหว 

ทั้ง Animation และ Flash 
3.170 .874 ปานกลาง 

4. วิธีการใชด้าวนโ์หลดภาพน่ิง 3.183 .791 ปานกลาง 
5. เทคนิคการดาวน์โหลดเอกสารจาก 

หนา้จอ 
3.297 .737 ปานกลาง 

6. ความชดัเจนของภาพน่ิง 3.480 .795 มาก 
7. ความคมและความละเอียดของภาพ 3.463 .827 มาก 
8. เทคนิคท่ีใชเ้พื่อใหส้ะดวกในการใชง้าน 3.457 .790 มาก 

รวม 3.368 .622 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต ในดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.368 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ การใชเ้ทคนิคหลากหลายทนัสมยั ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.480 และเทคนิคท่ีใชเ้พื่อให้สะดวกในการใชง้าน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ีย 3.457 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่12 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเว็บไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต (www.dusit.ac.th) ดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์

ด้านเทคนิคที่ใช้ X  SD 
ระดบัการใช้ 
ประโยชน์ 

1. ระบุหวัขอ้ท่ีนาํเสนอไดช้ดัเจน 3.577 .776 มาก 
2. ระบุรายละเอียดของเวบ็ไซต ์ 3.513 .769 มาก 
3. กาํหนดเมนูไดช้ดัเจน 3.550 .789 มาก 
4. การเรียงลาํดบัหน่วยงานใหญ่ และ

หน่วยงานยอ่ยของมหาวิทยาลยั 
3.527 .828 มาก 

5. การกาํหนดท่ีอยูข่องเวบ็ไซต ์ 3.477 .765 มาก 
6. การออกแบบเจาะแบ่งหมวดหมู่ 

ของเมนูยอ่ย 
3.487 .791 มาก 

รวม 3.522 .670 มาก 
 

จากตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต ในดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซตใ์นภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.522 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ การระบุหวัขอ้ท่ีนาํเสนอไดช้ดัเจน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.577 รองลงมาคือ กาํหนดเมนูไดช้ดัเจน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.550 และ การเรียงลาํดบัหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานยอ่ยของมหาวิทยาลยั ความพึงพอใจอยูใ่น
ร ะ ดั บ ม า ก  
มีค่าเฉล่ีย 3.527 ตามลาํดบั 
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ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตด้านวชิาการ และด้านสังคมและบันเทงิ  
ตารางที ่13  เปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตจาํแนกตาม

เพศ 

การใช้ประโยชน์ 
ในเวบ็ไซต์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

X  SD X  SD 
ดา้นวิชาการ 3.140 .529 3.290 .507 
ดา้นสงัคมและ
บนัเทิง 

2.540 .835 2.520 .757 

รวม 2.840 .620 2.900 .551 
 

จากตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง มีการใชป้ระโยชน์ใน
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.900 รองลงมาคือ
กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 2.840 และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ กลุ่มตวัอยา่ง
เพศหญิง มีการใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.290 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งเพศ
ช า ย  
มีค่าเฉล่ีย 3.140 ส่วนดา้นสังคมและบนัเทิง กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มีการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตเ์ป็น
อนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.540 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 2.520 
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ตารางที ่14  เปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม
ชั้นปี 

 

การใช้ประโยชน์ในเวบ็ไซต์ 

ช้ันปี 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
ดา้นวิชาการ 3.450 .491 3.170 .540 3.250 .442 3.170 .547 
ดา้นสงัคมและบนัเทิง 2.970 .695 2.640 .785 2.440 .652 2.150 .756 

รวม 3.210 .529 2.910 .603 2.850 .461 2.660 .557 
 

จากตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 1 มีการใช้
ประโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.210 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 2.910 ชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 2.850 และชั้นปีท่ี 4 
มีค่าเฉล่ีย 2.660 และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 1 มีการ
ใชป้ระโยชน์เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.450 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 
3.250 ชั้นปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 3.170 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาดา้นสังคมและบนัเทิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 1 มีการใช้
ประโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.970 รองลงมาคือ 
ชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 2.640 ชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 2.440 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 2.150 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่15  เปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตจาํแนกตาม
หลกัสูตร 

การใช้ประโยชน์ใน
เวบ็ไซต์ 

หลกัสูตร 

ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 2 ปี 
หลงัอนุปริญญา 

X  SD X  SD 
ดา้นวิชาการ 3.280 .504 3.090 .554 
ดา้นสงัคมและบนัเทิง 2.580 .767 2.250 .771 

รวม 2.930 .557 2.670 .584 
 

จากตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี
มีการใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 
2.930 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลงัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 2.670 
และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มี
การใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.280 รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนใน
หลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลงัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.090 ส่วนดา้นสังคมและบนัเทิง กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีการใชป้ระโยชน์ในเว็บไซต์เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.580 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลงัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 2.250  
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ตารางที ่16  เปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตจาํแนกตาม
ภาคท่ีศึกษา 

การใช้ประโยชน์ 
ในเวบ็ไซต์ 

ภาคทีศึ่กษา 

ปกต ิ สมทบ 

X  SD X  SD 
ดา้นวิชาการ 3.310 .444 3.120 .542 
ดา้นสงัคมและบนัเทิง 2.650 .738 2.240 .788 

รวม 2.980 .545 2.680 .570 
  

จากตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคปกติ มีการใช้
ประโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.980
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในภาคสมทบ มีค่าเฉล่ีย 2.680 และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า 
ดา้นวิชาการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคปกติ มีการใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 
3.310 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคสมทบ มีค่าเฉล่ีย 3.120 ส่วนดา้นสังคมและบนัเทิง กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคปกติ มีการใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.650 รองลงมาคือ
ก ลุ่ ม 
ตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคสมทบ มีค่าเฉล่ีย 2.240 
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ตารางที ่17 เปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนก 
ตามสาขาวิชา 

การใช้ประโยชน์ในเวบ็ไซต์ 

สาขาวชิา 

การศึกษา วทิยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกจิ 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
ดา้นวิชาการ 3.190 .491 3.150 .559 3.350 .524 3.360 .426 
ดา้นสงัคมและบนัเทิง 2.460 .770 2.380 .805 2.690 .793 2.550 .645 

รวม 2.830 .543 2.770 .599 3.020 .597 2.950 .445 
 

จากตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี
การใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 
3.020 รองลงมา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 2.950 สาขาวิชาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 2.830 และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 2.770 ตามลาํดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีการใชป้ระโยชน์
ในเวบ็ไซตอ์นัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.360 รองลงมา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.350 สาขาวิชา
การศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.190 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.150 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาดา้นสังคมและบนัเทิง พบว่า สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีการใชป้ระโยชน์ใน
เวบ็ไซตอ์นัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 2.690 รองลงมา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 2.550 สาขาวิชา
การศึกษา มีค่าเฉล่ีย 2.46 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 2.380 ตามลาํดบั 
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ตอนที ่5  การเปรียบเทยีบความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต
ด้านเนือ้หา ด้านการใช้หน้าจอ ด้านเทคนิคทีใ่ช้ และด้านโครงสร้าง ของเวบ็ไซต์ 
 ตารางที ่18 เปรียบเทียบความพึงพอใจในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม

เพศ 

ความพงึพอใจ 

เพศ 

ชาย หญิง 

X  SD X  SD 
เน้ือหา 
การใชห้นา้จอ 

3.450 
3.510 

.521 

.652 
3.680 
3.380 

.619 

.699 
เทคนิคท่ีใช ้
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์

3.250 
3.400 

.583 

.579 
3.410 
3.560 

.630 

.695 
รวม 3.31 .494 3.51 .565 

 
จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความพึงพอใจใน

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.51 รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.31 และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นเน้ือหา เพศหญิงมีความพึง
พอใจในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.680 รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.450 ดา้นการใชห้นา้จอ เพศชายมีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 
3.510 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.380 ดา้นเทคนิคท่ีใชเ้พศหญิงมีความพึงพอใจ
เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.410 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.250 และดา้นโครงสร้าง
ของเวบ็ไซต ์เพศหญิงมีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.560 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งเพศ
ช า ย  
มีค่าเฉล่ีย 3.400  
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ตารางที ่19 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม
ชั้นปี 

การใช้ประโยชน์ในเวบ็ไซต์ 

ช้ันปี 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
ดา้นเน้ือหา 3.850 .606 3.680 .577 3.660 .512 3.350 .621 
การใชห้นา้จอ 3.420 .749 3.380 .626 3.400 .704 3.120 .672 
เทคนิคท่ีใช ้ 3.500 .672 3.410 .571 3.420 .618 3.180 .601 
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์ 3.640 .640 3.640 .606 3.570 .586 3.270 .769 

รวม 3.600 .571 3.530 .519 3.510 .486 3.230 .577 
 

จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจใน
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.600 รองลงมาคือ
กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.530 กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.510 และกลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 
4 มี 
ค่าเฉล่ีย 3.230 ตามลาํดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นเน้ือหา กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจใน
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.850 รองลงมาคือชั้นปีท่ี 2 มี 
ค่าเฉล่ีย 3.680 ชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.660 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 3.350 ตามลาํดบั 

ดา้นการใช้หน้าจอ พบว่า กลุ่มตวัอย่างชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.420 รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.420 
ชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.400 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 3.180 ตามลาํดบั 

ดา้นเทคนิคท่ีใช ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.500 รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 
3.420 ชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.410 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 3.180 ตามลาํดบั 

ดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจ
ต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.640 รองลงมาคือกลุ่ม 
ตวัอยา่งชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.570 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 3.230 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่20 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม
หลกัสูตร 

ความพงึพอใจ 

หลกัสูตร 

ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 2 ปี 
หลงัอนุปริญญา 

X  SD X  SD 
ดา้นเน้ือหา 3.680 .597 3.310 .537 
การใชห้นา้จอ 3.390 .688 2.990 .623 
เทคนิคท่ีใช ้ 3.420 .619 3.120 .581 
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์ 3.560 .680 3.310 .576 

รวม 3.510 .556 3.180 .452 
 

จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
มีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 
3.510 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลงัอนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 3.180 
และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีความพึงพอใจ
ดา้นเน้ือหา การใชห้นา้จอ เทคนิคท่ีใช ้และโครงสร้างของเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก ทั้งหมด 
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ตารางที ่21  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม
ภาคท่ีศึกษา 

การใช้ประโยชน์ 
ในเวบ็ไซต์ 

ภาคทีศึ่กษา 

ปกต ิ สมทบ 

X  SD X  SD 
ดา้นเน้ือหา 3.730 .563 3.360 .614 
การใชห้นา้จอ 3.420 .698 3.090 .926 
เทคนิคท่ีใช ้ 3.460 .611 3.160 .597 
โดยสร้างของเวบ็ไซต ์ 3.620 .628 3.290 .709 

รวม 3.560 .530 3.230 .538 
 

จากตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในภาคปกติมีความพึง
พอใจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในภาพรวมเป็นอนัดับแรก มีค่าเฉล่ีย 3.560 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในภาคสมทบ มีค่าเฉล่ีย 3.230 และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคปกติ มีความพงึพอใจดา้นเน้ือหา การใชห้นา้จอ เทคนิคท่ีใช ้และโครงสร้าง
ของเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก ทั้งหมดทุกดา้น 
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ตารางที ่22 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตาม 
สาขาวิชา 

 

ความพงึพอใจ 

สาขาวชิา 

การศึกษา วทิยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกจิ 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
ดา้นเน้ือหา 3.580 .664 3.420 .544 3.810 .615 3.670 .382 
การใชห้นา้จอ 3.280 .663 3.170 .645 3.410 .718 3.510 .746 
เทคนิคท่ีใช ้ 3.330 .639 3.200 .561 3.490 .636 3.500 .597 
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์ 3.440 .795 3.430 .588 3.660 .645 3.590 .496 

รวม 3.410 .618 3.310 .482 3.590 .554 3.570 .436 
 

จากตารางท่ี 22  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์  
มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลรัาชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.590 
รองลงมา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.570 สาขาวิชาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.410 และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.310 ตามลาํดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นเน้ือหา กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์
มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.810 รองลงมา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ีย 3.670 สาขาวิชาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.580 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.420 
ตามลาํดบั 

ดา้นการใช้หน้าจอ กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจต่อ
เวบ็ไซตอ์นัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.510 รองลงมาคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.410 สาขาวิชา
การศึกษา 3.280 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.170 ตามลาํดบั 

ดา้นเทคนิคท่ีใช ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความความพึงพอใจต่อ
เวบ็ไซต์เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.500 รองลงมาคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.490 
สาขาวิชาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.330 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.200 ตามลาํดบั 

ดา้นโครงสร้างของเว็บไซต์ กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.660 รองลงมาคือ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.590 สาขาวิชาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.490 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.430 ตามลาํดบั  
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ตอนที ่6  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ต่อเวบ็ไซตข์อง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ดงัตารางท่ี 23 
ตารางที ่23  ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ลาํดับท่ี ปัญหาและข้อเสนอแนะ จาํนวน 

1 เขา้เวบ็ไซตย์ากและชา้มาก เล่นท่ีมหาวิทยาลยัสายหลุดบ่อย ดาวน์โหลดขอ้มูล ใช้
เวลานานมาก 

34 

2 
3 

ในบางคร้ังขอ้มูลไม่ Up date กวา่จะรู้ข่าวสารกแ็กปั้ญหาไม่ทนัแลว้ 
เวบ็ของมหาวิทยาลยัควรมีรูปภาพท่ีดึงดูดใจมากกว่าน้ี ตอ้งการใหท้าํหนา้ต่าง ให้
ดึงดูดใจเพราะมีภาพนอ้ยเกินไป 

15 
10 

4 การใชเ้คร่ืองมือท่ีมหาวิทยาลยั  
 4.1 เคร่ืองไม่พอใช ้ 7 
 4.2 เคร่ืองคา้งบ่อยทาํใหเ้กิดปัญหากบัการคน้ควา้หรือพิมพง์าน 2 
 4.3 ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีดูแลเคร่ืองอยา่งทัว่ถึง และเอาใจใส่ให้คาํแนะนาํต่อ

นกัศึกษาในการใชเ้คร่ือง 
5 

 4.4 มีเคร่ืองเสีย (รอซ่อม) จาํนวนมาก 5 
 4.5 ตอ้งการใหเ้พ่ิมเวลาการใชง้านเคร่ือง Internet แก่นกัศึกษา 3 
 4.6 ควรขยายเวลาเปิดให้บริการ เพราะนักศึกษาภาคสมทบมาใช้เคร่ืองไม่ทนั 

(กลางวนัตอ้งทาํงานประจาํตอนเยน็มาเรียน เรียนเลิกแลว้หอสมุดกปิ็ดพอดี) 
5 

5 ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัท่ีละเอียดลึกซ้ึง เพราะเวลาตอ้งการใชง้านขอ้มูล
ในเวบ็ไซตก์ไ็ม่เพียงพอ (ขอ้มูลนอ้ย ไม่ละเอียด) 

5 

6 
7 

มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์เวบ็ของมหาวิทยาลยันอ้ยมาก 
ส่ือของแต่ละคณะมีนอ้ยมากอยากให้กวา้งในเร่ืองของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ใหม้ากกว่าน้ี 

2 
1 
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ตารางที ่23 (ต่อ) 

ลาํดับท่ี ปัญหาและข้อเสนอแนะ จาํนวน 
8 ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัมีความหลากหลายดา้นขอ้มูลในการเรียนรวมถึงดา้นบนัเทิง

บา้ง เพราะจะทาํใหน้กัศึกษา เขา้มาใชง้านมากข้ึน (ถา้จะใหดี้ควรมีช่องสาํหรับ Search 
หาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมือนพวก Search Engine googles ฯลฯ ) 

1 

9 ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัราชภฏัเขียนเว็บไซต์ www.dusit.ac.th ไวใ้ต้ตรา
มหาวิทยาลยัตรงร้ัวของมหาวิทยาลยั เพราะคนจะมองเห็นง่าย และลงทุนกบัการทาํ
เว็บไซต์ให้ออกมาดูสวยกว่าน้ี เพราะเป็นด่านแรกท่ีเราจะตดัสินใจ ว่าจะมา
เรียนหรือไม่ มหาวิทยาลยัน่าสนใจเพียงใด 

1 

 
จากตารางท่ี 23 กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้เสนอแนะอนัดบัแรก คือ เขา้เวบ็ไซตย์ากและชา้มาก 

เล่นท่ีมหาวิทยาลยัสายหลุดบ่อย ดาวน์โหลดขอ้มูลใชเ้วลานานมาก รองลงมาคือ ในบางคร้ังขอ้มูล
ไม่ up date กว่าจะรู้ข่าวสารกแ็กปั้ญหาไม่ทนัแลว้ และเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัควรมีรูปภาพท่ี 
ดึงดูดใจมากกว่าน้ี ตอ้งการทาํหนา้ต่างใหดึ้งดูดเพราะมีภาพนอ้ยเกินไป 
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บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จาํแนกตามเพศ ชั้นปี 
หลกัสูตร  สาขาวิชา  และภาคที่ศึกษา  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 390 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต มีค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอนบาค เท่ากบั 0.98 วิเคราะห์ขอ้มูลจาก
โปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใช ้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จดัอนัดบัที่ และ
วิเคราะห์เน้ือหา 

สรุปผลการวิจัย 
1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75 ศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 
ใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 27 และ 26.7 ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ร้อยละ 83.3 ใน
สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 31 และ 30 และศึกษาใน
ภาคปกติ ร้อยละ 69.7 

ดา้นการใช ้อ ิน เตอร์เน ็ต  กลุ ่มตวัอย ่า งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้
คอมพิวเตอร์ 2 ปี ร้อยละ 12.7 มีประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ต 2 ปี ร้อยละ 20.7 ใช้เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (www.dusit.ac.th) สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 67.3 สถานท่ี
ใช้อินเตอร์เน็ตท่ีมหาวิทยาลยั ร้อยละ 38.7 ระยะเวลาท่ีใชอ้ินเตอร์เน็ตใน 1 วนั ใช ้2 ชัว่โมง 
ร้อยละ 32.3 และใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 
63.3 

2. การใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กลุ่มตวัอย่างให้เหตุผลที่เปิดรับเว ็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

อนัดบัแรก คือ เพื่อดูข่าวสารทางวิชาการ ร้อยละ 76.67 รองลงมาคือ เพื่อดูข่าวสารอ่ืนๆ ร้อย
ละ 59.33 เพื่อความบนัเทิง ร้อยละ 31.00 เพ่ือเช็คเมล์ ร้อยละ 20.00 และเพื่อทาํธุรกรรมทาง
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อินเตอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนเรียน การจองวิชาเรียน การขอเพิ่มถอนวิชาเรียน และการ 
ช็อปป้ิงออนไลน์ ร้อยละ 13.00 

ด้านการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ในภาพรวม  
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.886 เม่ือจาํแนกเป็นราย
ดา้น พบว่าอนัดบัแรก คือ ใชป้ระโยชน์ดา้นวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.250 รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์
ดา้นสังคมและบนัเทิง ค่าเฉล่ีย 2.523 

2.1 การใช้ประโยชน์ดา้นวิชาการ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.250 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคือ ใชต้รวจสอบผลการเรียน  
ค่าเฉล่ีย 4.317 รองลงมาคือ ลงทะเบียนประจาํภาคเรียน ค่าเฉล่ีย 4.290 และตรวจสอบขอ้มูล 
ตารางสอน และกาํหนดการทางวิชาการ ค่าเฉล่ีย 3.2780 ตามลาํดบั 

2.2 การใช้ประโยชน์ดา้นสังคมและบนัเทิง ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบั
น้อย ค่าเฉลี่ย 2.523 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคือ ดูข่าวประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวิทยาลยั ค่าเฉล่ีย 3.393 รองลงมาคือ อ่านขอ้มูลของสวนดุสิตโพล ค่าเฉล่ีย 2.923 และ 
ดูประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ค่าเฉล่ีย 2.827 ตามลาํดบั 

3. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.450 เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นแลว้ 
พบว่า อนัดบัแรกคือ ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา ค่าเฉล่ีย 3.620 รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างของ
เว็บไซต์ ค่าเฉล่ีย 3.522 ดา้นเทคนิคท่ีใช้ ค่าเฉล่ีย 3.368 และดา้นการใช้หน้าจอ ค่าเฉล่ีย 3.325 
ตามลาํดบั 

3.1 ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.620 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคือ ใชภ้าษาท่ีอ่านง่ายชดัเจน และ
ไดใ้จความ ค่าเฉล่ีย 3.757 รองลงมาคือ ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของเน้ือหา ค่าเฉลี่ย 3.703 
และขอ้มูล ของมหาวิทยาลยัทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ค่าเฉล่ีย 3.697 ตามลาํดบั 

3.2 ความพึงพอใจดา้นการใชห้น้าจอ ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจ ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.325 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคือ ระบุส่วนสาํคญั
ในหน้าจอไดช้ดัเจน ค่าเฉลี่ย 3.429 รองลงมาคือ การวางภาพและรายละเอียดหน้าจอสัมพนัธ์
กบัเน้ือหา  ค่าเฉลี่ย 3.420 และเน้นจุดที่ตอ้งการทั้งเน้ือหาและรูปภาพ ค่าเฉลี่ย 3.397  
ตามลาํดบั 
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3.3 ความพึงพอใจดา้นเทคนิคที่ใช้ ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.368 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคือ ใชเ้ทคนิคท่ี
หลากหลาย ทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 3.557 รองลงมาคือ ความชดัเจนของภาพน่ิง ค่าเฉล่ีย 3.480 และ
เทคนิคท่ีใชเ้พื่อให้สะดวกในการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 3.457 ตามลาํดบั 

3.4 ความพึงพอใจดา้นโครงสร้างของเว็บไซต์ ในภาพรวมพบว่า มีความพึง
พอใจในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.522 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัแรกคือ ระบุหัวขอ้ท่ี
นาํเสนอไดช้ดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.577 รองลงมาคือ กาํหนดเมนูไดช้ดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.550 และการ
สร้างระดบัหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลยั ค่าเฉล่ีย 3.527 ตามลาํดบั 

4. การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

จาํแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ 
4.1 กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง  มีการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั เพศหญิงมีการใช้ประโยชน์เป็นอนัดบัแรก  
รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นวิชากากลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีการ
ใชป้ระโยชนเ์ป็นอนัดบัแรก ส่วนดา้นสังคมและบนัเทิงเพศชายมีการใชป้ระโยชนเ์ป็นอนัดบัแรก 

4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีการใชป้ระโยชน์เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่า ดา้นวิชาการกลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1มีการใชป้ระโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือชั้นปีท่ี 
3 ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 4 ดา้นสังคมและบนัเทิงชั้นปีท่ี 1 มีการใชป้ระโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ
ชั้นปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 

4.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในหลกัสูตรแตกต่างกนั มีการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี  
4 ปี มีการใชป้ระโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี 
หลงัอนุปริญญา เม่ือพิจารณารายดา้นพบเช่นเดียวกนั 

4.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในภาคท่ีศึกษาแตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาภาคปกติมีการใช้
ประโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในภาคสมทบ เม่ือพิจารณารายดา้นพบ
เช่นเดียวกนั 
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4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีการ
ใช้ประโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านวิชาการ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีการใชป้ระโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ตามลาํดบั ดา้นสังคมและบนัเทิงพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีการใชป้ระโยชน์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ี
เรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ตามลาํดบั  

5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จําแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

5.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความพึงพอใจเป็นอนัดับแรก 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างเพศชาย เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจเป็นอนัดบั
แ ร ก 
ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการใชห้นา้จอท่ีเพศชายมีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก 

5.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่า ดา้นเน้ือหา กลุ่มตวัอย่างชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่ม 
ตวัอยา่งชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั ดา้นการใชห้นา้จอ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีความ
พึงพอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั ดา้น
เทคนิคท่ีใช ้กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 
3 ชั้นปีท่ี และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั และดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต ์กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 2 มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั  

5.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนในหลกัสูตรแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเว็บไซตข์อง
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลงั
อนุปริญญา เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนในหลกัสูตร 4 ปี มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกทุกดา้น  
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5.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในภาคท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในภาคปกติมีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในภาคสมทบ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในภาคปกติมีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกทุกดา้น  

5.5 กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในภาพรวมไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความ
พึงพอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การศึกษา และ
วิทยาศาสตร์ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นเน้ือหา กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาศิลปศาสตร์
มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การศึกษา 
และวิทยาศาสตร์ ตามลาํดบั ดา้นการใชห้นา้จอ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ 
ตามลาํดบั ดา้นเทคนิคท่ีใช ้กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ตามลาํดบั 
และดา้นโครงสร้างของเว็บไซต์ กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การศึกษา และวิทยาศาสตร์  
ตามลาํดบั  

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กลุ่มตัวอย่างได้ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต ตามลาํดบัดงัน้ี 
1. เขา้เวบ็ไซตย์ากและชา้มาก เล่นท่ีมหาวิทยาลยัสายหยดุบ่อย ดาวน์โหลดขอ้มูล

ใชเ้วลานานมาก (จาํนวน 34) 
2. ในบางคร้ังขอ้มูลไม่ Up date กว่าจะรู้ข่าวสารกแ็กปั้ญหาไม่ทนัแลว้ (จาํนวน 

15) 
3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัควรมีรูปภาพท่ีดึงดูดใจมากกว่าน้ี ตอ้งการให้ทาํ

หนา้ต่างใหดึ้งดูดเพราะมีภาพนอ้ยเกินไป (จาํนวน 10) 
4. เคร่ืองมือท่ีมหาวิทยาลยัไม่พอใช ้(จาํนวน 7) 
5. ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีดูแลเคร่ืองอย่างทั่วถึง และเอาใจใส่ให้คาํแนะนาํต่อ 

นกัศึกษาในการใชเ้คร่ือง (จาํนวน 5) 
6. มีเคร่ืองเสีย (รอซ่อม) จาํนวนมาก (จาํนวน 5) 
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7. ควรขยายเวลาเปิดให้บริการ เพราะนักศึกษาภาคสมทบมาใช้เคร่ืองไม่ทนั 
กลางวนัตอ้งทาํงานประจาํ ตอนเยน็มาเรียนเลิกเรียนแลว้หอสมุดปิดแลว้ (จาํนวน 5) 

8. ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัท่ีละเอียดลึกซ้ึง เพราะเวลาตอ้งการใช้งาน 
ขอ้มูลในเวบ็ไซตไ์ม่เพียงพอ (จาํนวน 5) 

9. ตอ้งการใหเ้พิ่มเวลาการใชง้านอินเตอร์เน็ตแก่นกัศึกษา (จาํนวน 3) 
10. เคร่ืองคา้งบ่อยทาํใหเ้กิดปัญหากบัการคน้ควา้หรือพิมพง์าน (จาํนวน 2) 
11. มหาวิทยาลยัมีการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยันอ้ยมาก (จาํนวน 

2) 
12. ส่ือของแต่ละคณะมีนอ้ยมาก อยากใหก้วา้งในเร่ืองของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

ใหม้ากกว่าน้ี (จาํนวน 1) 
13. ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัมีความหลากหลายดา้นขอ้มูลในการเรียนรวมถึงดา้น

บนัเทิงบา้ง (จาํนวน 1) 
14. ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัเขียนช่ือเวบ็ไซตไ์วใ้ตต้ราของมหาวิทยาลยัตรงร้ัวของ

มหาวิทยาลยั เพราะคนมองเห็นง่าย และลงทุนทาํเวบ็ไซตใ์หดู้สวยกว่าน้ี (จาํนวน 1) 

อภิปรายผล 
1. การใช้ประโยชน์ในเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิ 

จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตในระดบัปานกลาง โดยใช้ประโยชน์ดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก และดา้น
สังคมและบันเทิง รองลงมา  ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีนักศึกษาระบุเหตุผลท่ีเปิดรับเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตว่า อนัดบัแรกเพื่อดูข่าวสารทางวิชาการ รองลงมาเพ่ือดูข่าวสารอ่ืนๆ 
และเพ่ือความบนัเทิง ตามลาํดบั ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตอาจกล่าวไดว้่า “เวบ็ไซต์” เป็น
นวตักรรมหน่ึงในสังคมการศึกษาท่ีทนัสมยัดงัท่ีโรเจอร์ (Rogers 1971 : 18) ไดก้ล่าวว่านวตักรรม
เป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสาร แต่เป็นการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความคิดใหม่หรือ
ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ส่ือใหม่เหล่าน้ีอาจเคยปรากฏในกลุ่มชนอ่ืนมาก่อน แต่ไม่เคยปรากฏในชุมชนนั้นๆ 
ก็ได ้ดงันั้นบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษาบางส่วนอาจไม่คุน้เคยกบั
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการคน้หาขอ้มูลในระบบสารสนเทศแบบใหม่ จึงมีการใชป้ระโยชน์จาก
เวบ็ไซตใ์นระดบัปานกลาง ซ่ึงในการยอมรับนวตักรรม (Adoption of Innovation) หมายถึง การ
ตดัสินใจท่ีจะใชน้วตักรรมอย่างเต็มอตัรา มี 5 ขั้นตอน คือ การตระหนกัถึงนวตักรรม ความสนใจ
นวตักรรม การประเมินดา้นนวตักรรม การทดลองนวตักรรม และการรับนวตักรรม อาจเป็นไปไดท่ี้
บุคลากรอาจยอมรับนวัตกรรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์  หรือเว็บไซต์ว่ามีประโยชน์  เป็น
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ความกา้วหน้าทนัสมยั แต่อาจมีขอ้จาํกดับางประการท่ีทาํให้ตนไม่มีการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซต์
อยา่งเต็มท่ี เช่น ขาดความรู้ความสามารถในการใชอิ้นเตอร์เน็ต ไม่รู้ช่ือเวบ็ไซต ์เป็นตน้ ตามทฤษฎี
กระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process Theory) กล่าวว่าผูรั้บสารยอ่มมีกระบวนการ
เลือกสรรข่าวสารแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ และความรู้สึก
นึกคิดของตน รวมทั้งการเลือกรับข่าวสารท่ีตนเองเห็นว่ามีประโยชน์ในการดาํเนินงานหรือเพ่ือ
จุดประสงค์ของตนขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531) กล่าวว่า ทุกคนมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับข่าวสาร
ตลอดเวลา แต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับข่าวสาร คือ ประสบการณ์ การประเมินสารประโยชน์ของ
ข่าวสาร ความสามารถในการรับข่าวสาร รวมทั้งทศันคติต่อข่าวสารนั้นดว้ย ตามความเป็นจริงแลว้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดจ้ดัเคร่ืองสาํหรับบุคลากรใชง้านในสาํนกัวิทยาบริการทั้งหมด 507 
เคร่ือง ใชอิ้นเตอร์เน็ตไดค้ร้ังละ 2 ชัว่โมง โดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั แต่ถา้จะใชท่ี้บา้นใชไ้ดภ้าค
เรียนละ 150 ชัว่โมง ซ่ึงมากพอท่ีนกัศึกษาจะใชค้น้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1.1 การใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตดา้นวิชากา 
จากผลการวิจัย  พบว่า  นักศึกษามีการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ดา้นวิชาการในระดบัปานกลาง โดยใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบผล
การเรียนเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ลงทะเบียนประจาํภาคเรียนและตรวจสอบขอ้มูลตารางสอบ
และกาํหนดการทางวิชาการตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ระบบทาง
วิชาการทั้งหมด ไดแ้ก่ การลงทะเบียนประจาํภาคเรียน การตรวจสอบผลการเรียนประจาํภาคเรียน 
การตรวจสอบขอ้มูลตารางสอบ และกาํหนดการทางวิชาการต่างๆ นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งดาํเนินการ
ดว้ยตนเองโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ดงันั้นนกัศึกษาตอ้งตรวจสอบ
และเช็คขอ้มูลต่างๆ อยา่งละเอียดและสมํ่าเสมอ รวมทั้งในการเรียนการสอนในบางวิชา อาจารยอ์าจ
มอบหมายให้ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน หรือติดตามข่าว
และสารสนเทศของมหาวิทยาลยั โดยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงแมคคอมและเบกเกอร์ 
(McCombs and Becker, 1979, pp.51-52) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลในการติดตามข่าวสารจากส่ือในมุมมอง
ของผูรั้บสารว่า เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ในการติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณ์รอบตวั 
เพ่ือใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์ และเรียนรู้วา่ส่ิงใดเป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรจะรู้ รวมทั้งตอ้งการคาํแนะนาํใน
การปฏิบติัตนให้ถูกตอ้ง และช่วยในการตดัสินใจ เพ่ือความอยูร่อดในระบบสังคมท่ีเป็นอยู ่และใน
ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดมี้เว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
จาํนวนมาก สาํหรับใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้ และส่ือคน้ขอ้มูลทางวิชาการ เช่น ABI CAB DAO และ 
H.W. Wilson Education เป็นตน้ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถใชแ้ละเช่ือมโยงขอ้มูลทางวิชาการไดม้าก 
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1.2 การใชป้ระโยชนใ์นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตดา้นสังคมและ
บนัเทิง 

จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตดา้นสังคมและบนัเทิงในระดบันอ้ย โดยใชป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยัเป็นอนัดับแรก รองลงมาได้แก่ อ่านขอ้มูลของสวนดุสิตโพล และดูประมวลภาพ
กิจกรรมของมหาวิทยาลยั ตามลาํดบั จากผลท่ีพบอาจเน่ืองจากเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิตมีเน้ือหาส่วนใหญ่เน้นทางดา้นวิชาการเพื่อให้นักศึกษาคน้หาความรู้เพ่ิมเติมจากท่ีอาจารยไ์ด้
สอนไปหรือมอบหมายใหค้น้ควา้ ไม่มีเร่ืองสงัคมและความบนัเทิงมากนกั เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลยัมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในลกัษณะของ
อกัษรว่ิง โทรทศัน์วงจรปิด ประกาศเสียงตามสาย และการประชาสัมพนัธ์ของเว็บไซต์จะมีการ
ปรับเปล่ียนขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองกิจกรรมของมหาวิทยาลยัมากกว่าความบนัเทิง
ใ น 
รูปแบบอ่ืน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอรพิน จิรวฒันศิริ (2541) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
การใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐ
แ ล ะ 
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จากนกัศึกษาในสถานศึกษา 10 แห่ง จาํนวน 250 คน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผล
กบัการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ต คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ และอาชีพ 
แสดงวา่การใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรเช่นเดียวกนั 

2. ความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือ ดา้นโครงสร้างของเวบ็ไซต์ ดา้นเทคนิคท่ีใช ้และดา้นการใชห้น้าจอตามลาํดบั อาจเน่ืองจากว่า 
ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดมี้การปรับปรุงระบบของเวบ็ไซตห์ลายดา้น เพื่อท่ีจะให้
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ และเขา้มาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัมากข้ึน ซ่ึงจาก
ผลการวิจยัของอุษาพรรณ ศรีสกุลประเสริฐ (2543) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ส่ืออินเตอร์เน็ต ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากส่ืออินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดบัมธัยม
ปลายโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย และโรงเรียนเซนตค์าเบรียล พบว่า นกัเรียนมีความพึง
พอใจอินเตอร์เน็ต เพราะเป็นส่ือท่ีกวา้ง หลากหลาย ขอ้มูลครบถว้นมีความน่าเช่ือถือ ภาษาท่ีใช้
ชั ด เ จ น  
เขา้ใจง่าย สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพ่ือนๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และประหยดัเวลาในการหาขอ้มูล 
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โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจคือ ความสามารถในการใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต และมณีวรรณ  เอมะ
อมร (2541) ท่ีศึกษาเร่ือง อินเตอร์เน็ต : การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและผูใ้ช้ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจในอินเตอร์เน็ต คือเวิลด์ ไวด ์เวบ็ และอีเมล์
มากท่ีสุด เพ่ือประโยชนใ์นการหาขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมีหลากหลายจากทัว่โลก  

2.1 ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตดา้นเน้ือหา 
จากผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดุสิตด้านเน้ือหาในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจอนัดบัแรกคือ ใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย  
ชัดเจน และได้ใจความ รองลงมาคือ ความถูกต้องและน่าเช่ือถือของเน้ือหา และข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ได้ให้
ความสําคญักบัการกาํหนดเน้ือหา ลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเป็นอย่างมาก มีการตรวจสอบ
ขอ้มูลจากหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั ก่อนท่ีจะนาํลงเวบ็ไซต ์รวมทั้งการใชภ้าษาท่ี
อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน และไดใ้จความ และมีการปรับขอ้ความเสมอๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ขอ้มูลนั้นเป็นท่ี
เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้  ร ะ บุ 
วนัเดือนปีท่ีส่งขอ้มูล ทาํใหผู้อ่้านทราบถึงระยะเวลาและความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 

2.2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตด้านการใช ้
หนา้จอ 

จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเว็บเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ดา้นการใชห้นา้จอในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจอนัดบัแรก 
คือ ระบุส่วนสาํคญัในหนา้จอไดช้ดัเจน รองลงมาคือ การวางภาพและรายละเอียดหนา้จอสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา และเน้นจุดท่ีตอ้งการทั้งเน้ือหาและรูปภาพ ทั้งท่ีอาจเน่ืองจากในการใช้หน้าจอไดก้าํหนด
ส่วนสําคญัตลอดจนทั้งการวางรูปแบบของหน้าจอ ให้มีรูปภาพท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั เช่น ภาพ
สถานท่ีของมหาวิทยาลยั และใชข้นาดและสีของตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการใชภ้าพท่ีเปล่ียน
อยูเ่สมอทาํใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนัยิง่ข้ึน 

2.3 ความพึงพอใจต่อต่อเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตดา้นเทคนิค 
ท่ีใช ้

จากผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซ้ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต ดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ใชเ้ทคนิคท่ี
หลากหลายทนัสมยั รองลงมาคือ ความชดัเจนของภาพน่ิง และเทคนิคท่ีใชเ้พ่ือสะดวกในการใชง้าน 
ตามลําดับ  ทั้ ง น้ีอาจเน่ืองจากเทคนิคท่ีใช้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีหลากหลาย  ทั้ ง
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ภาพเคล่ือนไหว ภาพพิเศษอ่ืนๆ รวมทั้งคาํนึงถึงความสะดวกในการใชง้านจริงและการดาวน์โหลด
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2.4 ความพึงพอใจต่อต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้าน 
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์

จากผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซ้ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิต ดา้นโครงสร้างของเว็บไซต์ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจอนัดบัแรกคือ ระบุ
หวัขอ้ท่ีน่าเสนอไดช้ดัเจน รองลงมาคือ กาํหนดเมนูไดช้ดัเจน และการเรียงลาํดบัหน่วยงานใหญ่ และ
หน่วยงานยอ่ยของมหาวิทยาลยัตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตมีการแบ่ง
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลยัท่ีชดัเจน โดยแบ่งเป็นระดบั คณะ สํานกั ศูนย ์สถาบนั 
หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ และแต่ละหน่วยงานแบ่งเป็นหน่วยงานยอ่ยลงไปอีก ดงันั้นการจดัทาํ
โครงสร้างของเวบ็ไซต ์จึงดาํเนินการตามโครงสร้างของมหาวิทยาลยั ทาํใหส้ะดวกต่อการคน้หา เม่ือ
ผูเ้ขา้มาใช้เว็บไซต์เปิดหน่วยงานใหญ่แต่ละหน่วยงานก็สามารถคน้ขอ้มูลของหน่วยงานย่อยได้
สะดวก 

3. การเปรียบเทยีบการใช้ประโยชน์ในเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
จากผลการวิจยัพบว่า การใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นจาํแนกตามชั้นปี หลกัสูตร ภาคท่ีศึกษาและสาขาวิชา
ไม่เท่ากนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนกัศึกษามีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแตกต่างกนั รวมทั้ง
ความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตดว้ย ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัแตกต่างกนั ดงัท่ีสแครมน์และแอลคิน (Schramm and Alkin อา้งถึงในวชัรี มนัส
สนิท,2545 : 38) กล่าวว่าพฤติกรรมการเลือกเปิดรับของผูรั้บสารนั้นเพื่อวตัถุประสงค์ดา้น
ความรู้ ความบนัเทิง ตอบขอ้สงสัย ความไม่แน่ใจ แกเ้หงา คลายเครียด และเกี่ยวกบัเหตุผล
และความจาํเป็นของตนเองในการเลือกเปิดรับ นั่นคือ การท่ีบุคคลเปิดรับข่าวสารเพื่อนาํเอาไป
ปรับตวั และเพ่ือการเรียนรู้ย่อมทาํให้บุคคลมีการใช้ประโยชน์ต่อส่ือแตกต่างกนั 

4. การเปรียบเทยีบความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
จากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

ดุสิตในภาพรวมและรายดา้นแทบทุกดา้นจาํแนกตามเพศ ชั้นปี หลกัสูตร ภาคที่ศึกษา และ
สาขาวิชาไม่เท่ากนั ทั้งน้ีอาจเนื่องจากว่านักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตมีความ
หลากหลายทั้งในดา้นของประสบการณ์การใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงมีตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 12 ปี 
ประสบการณ์ใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ระยะเวลาใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิต สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ถึงสัปดาห์ละมากกว่า 6 คร้ัง และแต่ละวนัใช้ตั้งแต่  
1 ชัว่โมง ถึง 10 ชัว่โมง จากความแตกต่างเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ การมีประสบการณ์มากอาจทาํ
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ให้มองเห็นจุดบกพร่องของเว็บไซต์มากข้ึน และทาํให้ความพึงพอใจลดน้อยลงได ้อีกประการ
หน่ึงคือนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มาจากสถานศึกษาทัว่ประเทศ จึงมีประสบการณ์
ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสุปราณี  จริยะพร (2541) ท่ี
พบว่าผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เติบโต และคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
สมยัใหม่ พร้อมท่ีจะรับนวตักรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงทาํให้มีภูมิหลงัดา้นการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั ประกอบกบัในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาเม่ือจาํแนกตาม
สถานภาพแลว้มีจาํนวนท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก แมว้่าในการสุ่มตวัอยา่งไดก้าํหนดตามสัดส่วน
ในแต่ละชั้นปีก็ตาม ถึง เพ่ือท่ีนกัศึกษาจะไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ คน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมได แต่เม่ือ
นาํมาจาํแนกตามสถานภาพอื่นอาจทาํใหไ้ม่เป็นสดัส่วนกนัได ้ 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้มีดงัน้ี 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตควรกําหนดมาตรการเ พ่ือให้ บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัใชเ้ว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประโยชน์ดา้นวิชาการ ดา้นการ
คน้ควา้ขอ้มูลทางการวิจยั หรือการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงอาจจะเป็นการมอบหมายงาน
ใหท้าํในวิชาท่ีเรียน หรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 

2. ควรปรับปรุงการจดัทาํเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เช่น ดา้นการเขา้เว็บไซต์ให้เขา้ไดง่้ายและเร็วข้ึน ขอ้มูลในเว็บไซต์ตอ้งทนัสมยัและทนัต่อ 
เหตุการณ์เพ่ือท่ีผูใ้ชจ้ะไดใ้ชข้อ้มูลทนัเวลา ใชรู้ปภาพท่ีดึงดูดความสนใจของผูใ้ช ้เป็นตน้  

3. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแล ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างทัว่ถึง
และเอาใจใส่ 

4. มีการส่งเสริมให้นกัศึกษามีความรู้เร่ืองเว็บไซต์ เช่น การอบรมการเขียน การจดั
ประกวด หรือกิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์ 

5. ควรขยายเวลาเปิดบริการเพื่อท่ีนกัศึกษาภาคสมทบจะไดมี้โอกาสมาใชเ้คร่ืองบา้ง 
6. เพ่ิมขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัให้มากข้ึนและมีทุกดา้นให้ทัว่ถึง เพ่ือท่ีนกัศึกษาจะ

ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ คน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมได ้
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ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
1. ควรทาํการวิจยัเร่ืองความตอ้งการของนักศึกษาเก่ียวกบัเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดุสิต โดยจาํแนกตามสภาพภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ควรทาํการวิจัยเร่ือง ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเพ่ือนํามาเป็น

แนวทางในการพฒันาสมรรถภาพความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
3. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตกบับุคลากรกลุ่มอ่ืน เช่น อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี 
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สวนดุสิต 
2545 สาํเร็จการศึกษาปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จาก 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ สาํนกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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