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ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 

Expectations and Satisfaction in the Content Style and Benefit of 
http://www.prd.go.th of the Public Relations Department ’s Official in Central Office 

 
นางสาวปุญดาริกา จารุสกุล 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง” จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึง พฤติกรรม
การเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.prd.go.th    
ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ
ความคาดหวัง ในเนื้อ รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th และความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th กับความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และ
ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง   
 ผลการศึกษา มีดังนี้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31-35 ป ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน อายุงาน มากกว่า 10 ปี
สังกัดหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมากที่สุด และเป็นข้าราชการระดับสูงมากที่สุดด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ทุกวัน และใช้เวลาเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.thในแต่ละครั้ง เป็น
เวลา 15-30 นาที มากที่สุดด้านความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th 
ได้แบ่งความคาดหวังออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความคาดหวังด้านเนื้อหา (2) ความคาดหวังด้านรูปแบบของ
เว็บไซต์ และ (3) ความคาดหวังด้านประโยชน์จากเว็บไซต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านเนื้อหา
ในระดับมากในทุก ๆ ข้อและมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหามีความเป็น
ปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด มีความคาดหวังด้านรูปแบบของเว็บไซต์ในระดับมากในทุก ๆ ข้อ โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเรื่องมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มากที่สุด มีความคาดหวังด้านประโยชน์จาก
เว็บไซต์ในเรื่องเพ่ือรับข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกรม
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ บริการกรมประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านเนื้อหา มากที่สุด รองลงมาคือความคาดหวังด้านรูปแบบของ
เว็บไซต์ และความคาดหวังด้านประโยชน์จากเว็บไซต์  
 สมมติฐานข้อที่ 1 เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน มีความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th 
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แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานมีดังนี้เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน หน่วยงาน 
แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังด้านเนื้อหา, ด้านรูปแบบของเว็บไซต์, ด้านประโยชน์จากเว็บไซต์ และ
ความคาดหวังในเนื้อหารูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันแต่ในส่วนของระดับชั้นงานแตกต่างกันจะมีความคาดหวังด้านเนื้อหา , ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ และ
ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.thโดยรวม แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ผลการทดสอบสมมุติฐานมีดังนี้ ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ 
และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, ความพึงพอในเนื้อหา รูปแบบ ประโยชน์, เว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th, เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทย ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มี
หน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และยังท าหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชนให้
ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานราชการได้ให้ความส าคัญต่อการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยเช่นกัน   มีส านักงานอยู่ในกรุงเทพฯ เรียกว่าส่วนกลาง จะ
รวมถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ สทท. และสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย หรือ 
สวท. ในส่วนภูมิภาคจะมีส านักประชาสัมพันธ์เขตอีก 8 ส านัก ได้แก่ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 
ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ส านักงานประชาสัมพันธ์
เขต 4 พิษณุโลก ส านักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ส านักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ส านัก
ประชาสัมพันธ์เขต 7 ระยอง ส านักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี และส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
75 จังหวัด เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้เข้าถึงประชาชนทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 ในการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ www.prd.go.th จะมีการแบ่งเปน็หมวดหมู่ เช่นหมวดข่าว ที่ได้
จากส านักข่าว ซึ่งเป็นข่าวที่ส่งมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการจัดท าวิทยุออนไลน์ ที่สามารถรับฟังวิทยุของแต่ละจังหวัดได้ทั่วประเทศและทั่ว
โลก และสามารถเชื่อมกันทางระบบลิงค์กับเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆภายในกรมประชาสัมพันธ์ เช่น 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัด เว็บไซต์ในส่วนวิทยุ เว็บไซต์โทรทัศน์เว็บไซต์วิทยุเพ่ือการศึกษา เป็นต้น ถือ
ได้ว่ามีความหลากหลายมาก และเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ที่Linkกับ
เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือ เว็บไซต์หลักของกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละที่จะมีการรับผิดชอบการ
พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ของตนเองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับเว็บไซต์ในแต่ละ
พ้ืนที ่
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะแสดงให้เห็นว่า http://www.prd.go.th เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนภายในองค์กร และติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกองค์กร และสิ่งที่ผู้ศึกษาสนใจที่จะ
ศึกษาจะเป็นเรื่องของความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 

http://www.prd.go.th/
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http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นการศึกษาในภาพรวมที่
ไม่แบ่งแยกว่า ระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับบุคคลภายนอก และระบบอินทราเน็ตส าหรับ บุคคลภายใน 
จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความรู้สึก ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวม
ของเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ที่บุคลากรในองค์กรกรมประชาสัมพันธ์ก็มีความคิดอย่างไรต่อ
เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ยังไม่เคยท าการศึกษาใน
ภาพรวมของเว็บไซต์ http://www.prd.go.thกับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์มาก่อนเลยมีเพียงจัดท า
แบบสอบถามผ่านหน้าเว็บไซต์โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งจากบุคคลกรภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กรเท่านั้น ซึ่งประสบปัญหาที่ว่าไม่ค่อยมีผู้ตอบแบบสอบถามเท่าที่ควร ซึ่ง
งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเฉพาะหน่วยงานในส่วนกลางก่อน และถ้ามีการศึกษาในโอกาสต่อไปก็จะ
ท าการศึกษา 
ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคด้วย และผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้จะน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ เพ่ือใช้ในองค์กรต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
 2. เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และ ประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
 3. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจในเนื้อหา  รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และความคาดหวังในเนื้อหา  
รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนกลาง 
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์กับพฤติกรรม
การเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
 6. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th กับ
ความ พึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบและ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการศึกษาเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และอาศัยการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว (One-shot descriptive study) และผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเป็น ผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administration) การสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed 
Sampling) คือการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่อาศัยหลัก
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 301 คน  
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ผลการศึกษา อภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน หน่วยงาน ต าแหน่ง 
และระดับชั้นงาน จากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 301 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศหญิงมากที่สุดคือ 
ร้อยละ 61.1 และเพศชายน้อยที่สุดคือ ร้อยละ38.9กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี มากที่สุดคือ 
ร้อยละ 21.9 มีอายุอยู่ระหว่าง46-50 ปี น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 11.0 กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากที่สุดคือ ร้อยละ 70.1 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.6กลุ่มตัวอย่างมี
รายได้อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือร้อยละ 38.9 และรายได้สูงกว่า 50,000 
บาทต่อเดือน น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 0.3กลุ่มตัวอย่างมีอายุงาน มากกว่า 10 ปี มากที่สุดคือ ร้อยละ 53.1 
และมีอายุงาน 
6-10 ปี น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 11.6กลุ่มตัวอย่างมีสังกัดหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 22.6 และมีสังกัดหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารน้อย
ที่สุด 
คือ ร้อยละ 0.7กลุ่มตวัอย่างเป็นข้าราชการระดับสูงมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 32.2 และเป็นข้าราชการ 
ระดับปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 9.0 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.thพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์
http://www.prd.go.th ส าหรับการศึกษาครั้ งนี้  ได้แก่ความถี่ ในการเปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th และการใช้เวลาเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ในแต่ละครั้ง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ทุกวันมากที่สุดคือ ร้อยละ44.2 และเปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th 1-2 วันต่อสัปดาห์ น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 7.0กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ในแต่ละครั้ง เป็นเวลา 15-30 นาที มากที่สุดคือ ร้อยละ 29.9 และใช้เวลา
เปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ใน 
แต่ละครั้ง เป็นเวลา 46-60 นาท ีน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 8.3 
 3. ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.thความ
คาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.thได้แบ่งความคาดหวัง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความคาดหวังด้านเนื้อหา (2) ความคาดหวังด้านรูปแบบของเว็บไซต์ และ (3) 
ความคาดหวังด้านประโยชน์จากเว็บไซต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านเนื้อหาในระดับมากในทุก 
ๆ ข้อและมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหามีความเป็นปัจจุบันทันต่อ
เหตุการณ์ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือเนื้อหาของเว็บไซต์สะท้อนภาพลักษณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร, เนื้อหามีประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติงาน และเนื้อหาช่วยสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ที่ตรงกันของบุคลากรในองค์กร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73, 3.72 และ 3.71 ตามล าดับกลุ่มตัวอย่างมีความ
คาดหวังด้านรูปแบบของเว็บไซต์ในระดับมากในทุก ๆ ข้อโดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเรื่องมีการใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73รองลงมาคือมีการ update Homepage อย่างเหมาะสม 
และการใช้สีและตัวหนังสือดูสะดุดตาชวนให้เปิดดู คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.59 และ 3.58 ตามล าดับ และ
คาดหวังในเรื่องค้นหาข้อมูลได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว น้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46กลุ่มตัวอย่างมีความ
คาดหวังด้านประโยชน์จากเว็บไซต์ในเรื่องเพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เช่นข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ บริการกรม
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ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมาคือ
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของท่าน และเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ และ
สอดคล้องกับทัศนคติของตนได้อย่างครบถ้วน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.68 และ 3.61 
ตามล าดับ และคาดหวังในเรื่องเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด หรือความบันเทิง น้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
2.89กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านเนื้อหา 
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือความคาดหวังด้านรูปแบบของเว็บไซต์ และความคาดหวังด้าน
ประโยชน์จากเว็บไซต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 และ 3.50 ตามล าดับดังนั้น อาจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57 
 4. ความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.thกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในเรื่องประโยชน์ที่
ได้รับจากเว็บไซต ์http://www.prd.go.th มากที่สุด คิดเปน็ค่าเฉลี่ย 3.72รองลงมาคือเนื้อหาของเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th และรูปแบบของเว็บไซต์ http://www.prd.go.th คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 และ 
3.50 ตามล าดับดังนั้น อาจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จาก
เว็บไซต์ http://www.prd.go.th โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ3.63 
 
 

ตารางที่ 1 
 สรุปภาพรวมผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความคาดหวังใน
เนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ http://www.prd.go.th 

ค่าคะแนน สัมพันธ์ 
(P < 0.05) 

ไม่สัมพันธ์ 
(P > 0.05) 

1. เพศ P = 0.384 - √ 
2. อายุ P = 0.559 - √ 
3. ระดับการศึกษา P = 0.869 - √ 
4. รายได ้ P = 0.935 - √ 
5. อายุงาน P = 0.173 - √ 
6. หน่วยงาน P = 0.480 - √ 
7. ระดับชั้นงาน P = 0.022 √ - 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบและประโยชน์
จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th อย่างมีนัยส าคัญคือ ระดับชั้นงาน และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้อายุงาน และหน่วยงาน 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

http://www.prd.go.th/
http://www.prd.go.th/
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การเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ผลการทดสอบสมมุติฐานมีดังนี้ 
 ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ด้านความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ และด้านการใช้เวลาเปิดรับ
เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง 
 
 สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่ 
กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐานมีดังนี้ 
 พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ด้านความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th และ
พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th การใช้เวลา 
 เปิดรับเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์ 
จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 การอภิปรายผลข้อมูลท่ีค้นพบ 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์จากผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งสามารถอภิปราย
แต่ละตัวแปร ได้ดังนี้ 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอันเนื่องมาจากลักษณะการท างานของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนกลางต้องท างานเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งต้องมีประสบการณ์และมีความช านาญต่องานเอกสารอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เพศหญิงมีการท างานอยู่ในส่วนกลางอยู่มาก และมีอายุระหว่าง 31-35 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดือนและมีอายุงานมากกว่า 10 ปี และส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูง ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่
เจ้าหน้าที่จะมีทั้งข้าราชการระดับสูงจนถึงระดับล่างลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
โดยเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจ านั้น จะเป็นต าแหน่งประจ าที่มีการจ้างงานในระยะยาวจนถึง
เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี จึงท าให้มีอายุที่ค่อนข้างมากและอายุงานมากกว่า 10 ปีและจาก
ลักษณะการท างานที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในองค์กรและเปิดรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับการเปิดรับเว็บไซต์อยู่เสมอ 
 จากผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ข้างต้น มีข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ
งานมากกว่า 10 ปี และเป็นข้าราชการระดับสูง บ่งบอกว่าข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้
มีประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้รับข่าวสาร ในด้านความคาดหวังความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และ
ประโยชน์จากเว็บไซต์ ดังทฤษฏีการเปิดรับสื่อของ Schramm(อ้างถึงใน อริชัย อรรคอุดม, 2545) ที่
ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร คือประสบการณ์ท่ีต่างกันจะท าให้ผู้รับสารแสวงหา
ข่าวสารที่แตกต่างกันไป อีกทั้งการที่กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการระดับสูง ซึ่งมีส่วนในการจัดการรูปแบบ 
เนื้อหาของการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่
พบว่าเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้ 
 
 

http://www.prd.go.th/
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 2. พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 
 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์  http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรม
ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์มีความถี่ในการเปิดรับ
เว็บไซต์ทุกวัน และในการเปิดรับเว็บไซต์แต่ละครั้งใช้เวลา 15-30 นาที ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความ
สนใจและต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ตนท างาน ซึ่งการต้องการตอบสนองความต้องการ
และความอยากรู้ของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของBecker (อ้างใน ชัชฏาภรณ์ 
สุขสวัสดิ์, 2550) ที่ว่าบุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ และอยากรู้ และ
บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการการะท า หรือความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของจารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2550) ที่พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมอยู่ในระดับมาก โดยมีความถ่ีในการเปิดรับ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และใช้เวลาในการเปิดรับแต่ละ
ครั้งประมาณ 15-30 นาที 
 3. ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th
การศึกษาความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th ของ
เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มีความต้องการให้เกิดการพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้ข้อมูลจากสื่อหรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร ดังทฤษฎีสื่อใหม่ของไมเคิล เอิร์ล ที่
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญระดับวิกฤติต่อหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการแข่งขันได้ทันท่วงที เพ่ิมสมรรถนะในการท างาน และการ
ค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการนอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลีรัตน์ 
จ ารัสพร (2546) ที่ท า การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.thaingo.org ของเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ในระดับมาก 
 4. ความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th
การศึกษาความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของ
เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ 
และประโยชน์จากเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นั้นส่งผลโดยตรงต่อ
การรับรู้ และเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติและความพึงพอใจ ซึ่ง ลีนา ลิ่มอภิชาติ 
(2537, น. 29-30) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว ในการรับข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นจะเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตน ประกอบด้วย ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตน ต้องการข่าวสารที่สอดคล้อง
กับความเชื่อ ทัศนคต ิและค่านิยม ของตน ต้องการประสบการณ์ใหม่ ต้องการความสะดวกและรวดเร็วใน
การรับสาร ซึ่งสุดท้ายแล้วผลของความต้องการก็จะตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจนอกจากนี้ผล
การศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลีรัตน์ จ ารัสพร (2546) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ในระดับมาก 
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลสมมติฐาน 
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 สมมติฐานข้อที่ 1 เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน มีความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์http://www.prd.go.th แตกต่าง
กัน 
 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ปฏิเสธสมมติฐาน มีอยู่ 6 ตัวแปรได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน และหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ 
ส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ที่ยอมรับสมมติฐานมีอยู่ 1 ตัวแปร ได้แก่ ระดับชั้นงาน ซึ่งหมายความว่า
เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่มีระดับชั้นงานแตกต่างกัน มีความหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์
จากเว็บไซต์ที่ต่างกัน โดยที่ข้าราชการระดับปฏิบัติ มีความคาดหวังมากกว่าข้าราชการระดับสูง ข้าราชการ
ระดับกลาง และพนักงาน/ลูกจ้าง ซึ่งทฤษฎีการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อ (Uses & 
Gratifications Approach) ของ Katz et al. (อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ,2534, น. 88) ได้กล่าวว่า 
การเลือกบริโภคสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง  แต่ละคนย่อมมี
วัตถุประสงค์ มีความตั้งใจและความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเอง
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ซึ่งข้าราชการระดับปฏิบัติเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก าลังไฟแรง จึงมีความต้องการใน
การเปิดรับเว็บไซต์มาก เพราะต้องการประสบการณ์ในการท างาน และเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดังนั้น จากผลการศึกษา
ในภาพรวมจึงสรุปได้ว่า ปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ไม่แตกต่างกัน การศึกษานี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลีรัตน์ จ ารัสพร 
(2546) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีความคาดหวังในการ
ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์  
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
เปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 
 จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้คือ 0.221 ที่ระดับนัยส าคัญ0.01 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหารูปแบบ และ
ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th มากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th มากขึ้นด้วย ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และ
ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ลดลง ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ลดลงด้วย ดังนั้น ควรมีการสร้างทัศนคติที่ดีในการเปิดรับเว็บไซต์แก่เจ้าหน้าที่
กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเรย์เบร์น และพาล์มกรีน (Palmgreen & Rayburn, 1985,pp. 63-64) กล่าวว่า 
สื่อแต่ละชนิดนั้น ๆ มีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่าง เมื่อผสมผสานกับการประเมินค่าทางอารมณ์ จะ
กลายเป็นตัวแปรส าคัญของแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจที่สอดคล้องกัน ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้
สื่อนั้น และหากการบริโภคสื่อดังกล่าวท าให้เกิดความพึงพอใจ ผลนี้จะย้อนกลับมามีอิทธิพลต่อความเชื่อ
และความคาดหวังเก่ียวกับสื่อ 
 ดังนั้น ความคาดหวังที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์นี้จึงสอดคล้องงานวิจัยของ 
ชาลีรัตน์ จ ารัสพร (2546) ที่พบว่า ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ 
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http://www.thaingo.orgของกลุ่ มตั วอย่ า งมี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการ เปิดรับ เว็ บ ไซต์
http://www.thaingo.org และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริชัย อรรคอุดม (2545) ที่พบว่า ความ
คาดหวังประโยชน์จากการใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์กับความถี่การใช้บริการและสมัครงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรม
ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ปฏิเสธสมมติฐาน คือ การใช้เวลาเปิดรับเว็บไซต์
ในแต่ละครั้ง หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการเปิดรับเว็บไซต์ในแต่ละครั้งไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ ส่วนตัวแปรที่ยอมรับสมมติฐาน คือ ความถี่ในการเปิดรับ
เว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่ายิ่งเปิดรับเว็บไซต์มากครั้งเท่าใดก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในเนื้อหา  รูปแบบ และ
ประโยชน์จากเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปิดรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่เพื่อติดตามข่าวสาร และใช้
ในการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์มีการเปิดรับเว็บไซต์ทุกวัน การเปิดรับในระดับมากจึง
ส่งผลให้มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ แคทซ์
และคณะ (อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544,น. 27-28) ที่ว่า ความต้องการของบุคคลน าไปสู่การ
เปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กันอันก่อให้เกิดผลคือการได้รับความพึงพอใจจากที่ต้องการ 
 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2550) ที่พบว่าความพึงพอใจ
จากการเปิดรับข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th เพ่ือรับข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
กรมประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น จึงเสนอแนะว่าควรปรับปรุงข้อมูล 
(update) ให้ทันสมัยเสมอ มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการออกแบบ ตกแต่งและจัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบเพ่ือให้สามารถสืบค้นได้ง่าย 
 2. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
http://www.prd.go.th ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู้ ดังนั้นจึง
เสนอแนะว่าควรน าเสนอข้อมูลที่มีเนื้อหาเจาะลึก และมีมุมมองที่แตกต่างจากข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอผ่าน
สื่ออ่ืน ๆ โดยเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย ไม่เน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือความหลากหลาย
และความเปน็กลาง 
 3. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ให้มีการเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ และในบางครั้งพบว่าข้อมูลมี
ความผิดพลาด และไม่สามารถเปิดเข้าไปชมได้ ดังนั้น จึงเสนอแนะว่าควรตรวจสอบการเชื่อมโยง (Link) 
ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมทั้งควรมีการปรับปรุงพัฒนา และเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงไป
ยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นให้มากข้ึน ในกรณีที่มีเว็บไซตข์องหน่วยงานใหม่ ๆ เกิดข้ึน 
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 4. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดังนั้น จึงเสนอแนะว่าควร
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://www.prd.go.th ให้มากขึ้น เพ่ือชักชวนให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้
สนทนาและแสดงความคิดเห็นผ่านกระทู้หรือระบบถามมา-ตอบไปได้อย่างอิสระ 
 5. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ให้มีการพัฒนาความเร็วของข้อมูลและอินเทอร์เน็ต และการเข้าระบบที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น จึงเสนอแนะว่าควรปรับปรุงการเข้าระบบให้มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือหลายขั้นตอน
เกินไป และควรพัฒนาเรื่องความเร็วของข้อมูลและอินเทอร์เน็ต เพราะใช้เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล
นาน 
 6. ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงระบบการแจ้งข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้สมาชิกที่สมัคร
รับข่าวสารได้ทราบว่า ผู้จัดท าเว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับสารกลับเข้า
มาใช้บริการเว็บไซต์ http://www.prd.go.th อีกอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จาก
เว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลาง” เป็นการศึกษาเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานส่วนกลางเท่านั้น ยังไม่รวมถึง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนั้น ควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลาง
และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพ่ือท าการศึกษาว่ามีผลการศึกษาตรงกัน หรือแตกต่างกัน กับการศึกษาใน
ครั้งนี ้ที่กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นหน่วยงานส่วนกลางเท่านั้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบและ
ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์เท่านั้น 
ซึ่งยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าวด้วยแต่ยังไม่ได้มี
การศึกษา เช่น ตัวแปรในเรื่องความจ าเป็นในการใช้เว็บไซต์ และโอกาสในการเปิดรับเว็บไซต์ เป็นต้น 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรหยิบยกตัวแปรเหล่านี้มาศึกษาเพ่ิมเติมด้วย 
 3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามวัดผลเพียงอย่างเดียวและเป็นการ
วัดครั้งแรก ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์  โดยศึกษาถึง
รายละเอียดของเว็บไซต์ (application) เพ่ือเปรียบเทียบและประเมินแนวโน้มความคาดหวัง พฤติกรรม 
และความพึงพอใจในการเปิดรับเว็บไซต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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