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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

น ายทหา รชั้ น สั ญญาบั ต ร ในสั ง กั ด ส า นั ก ง านปลั ด ก ร ะทรว งกลา โหมที่ มี ต่ อ เ ว็ บ ไซต์  
http://opsd.mod.go.th มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อ
เว็บไซต์ ฯ 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายทหารชั้นสัญญา
บัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ใช้งานเว็บไซต์ ฯ ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 
300 คน โดยใช้การสุ่มแบบผสมผสาน (Mixed-Method Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างที่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) โดยมี 4 
ขั้นตอน คือ การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นชั้นภูมิ (Stratifies Sampling) การสุ่มตัวอย่างตามแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 21-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาโท มียศร้อยตรี และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 
1-5 ปี 
 ในส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์ฯ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลาต่อครั้งในการเปิดรับเว็บไซต์ฯ น้อยกว่า 15 นาที เปิดรับเว็บไซต์ฯ ด้วย
อุปกรณ์ Computer PC/ Notebook เปิดรับเว็บไซต์ฯที่ท างาน และส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารประเภท
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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 ในส่วนของความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับเว็บไซต์ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความคาดหวังจากการเปิดรับเว็บไซต์ ฯ มากที่สุดในด้านบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 3.42 รองลงมาด้าน
การแสวงหาข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 3.18 และ ด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 3.11 ตามล าดับ 
 ขณะที่ ในส่วนของความพึงพอใจจากการเปิดรับเว็บไซต์ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจจากการเปิดรับเว็บไซต์ ฯ มากที่สุด คือ ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล คิด
เป็นร้อยละ 3.36 รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 3.26 และด้านการรวมตัวและการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 2.49 ตามล าดับ 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนั้น ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและความพึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
ในทุกเหล่าทัพเพ่ิมเติม ทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ เพ่ือ
ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ 
http://opsd.mod.go.th อันจะน ามาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง เว็บไซต์  
http://opsd.mod.go.th ต่อไป รวมถึง ควรมีการการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเนื้อหา และ
ส่วนประกอบของเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th เพ่ือน ามาเปรียบเทียบและประเมิน พฤติกรรม
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและความพึงพอใจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 
ให้เป็นช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ต่องานราชการแผ่นดินของกองทัพไทยในอนาคต 

 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร , ความคาดหวัง , ความพึงพอใจ, นายทหารชั้นสัญญา
บัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

Abstract 

The research of the Media Exposure, Expectation and Satisfaction of 
Commissioned officers in the Office of The Permanent Secretary for Defence to 
http://opsd.mod.go.th had a purpose to study the website’s visitor background, 
Exposure, Expectation and Satisfaction of Commissioned officers in the Office of The 
Permanent Secretary for Defence to http://opsd.mod.go.th  

In this study, the researcher used the survey research technique; in which 
examined 300 Commissioned officers utilizing http://opsd.mod.go.th in the past 6 
months. The researcher also employed the Mixed – Method Sampling, the Probably 
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Sampling, the Non – Probability Sampling and the Stratified Sampling which had 4 
stages; the Stratified Sampling, the Cluster Sampling, the Probability Sampling and 
the Simple Random Sampling. 

The study found that: 
Most of the respondents are women. Most of them were between 21-35 

years old; held a master degree; ranked as the second lieutenant and have been in a 
service for 1-5 years. 

In the media exposure part found that most of the respondents accessed 
website once/a week by using their computers at work. They spent less than 15 
minutes which mainly focused on the content of public relations news. 

The most expectation of the use of the website by respondents were 
entertainment (3.42), followed by the information seeking (3.18) and the content of 
the website (3.11)  

On the other hand, the satisfactions of the use of the website were as 
following three ranks. The first one is the enhancing of personal identity (3.36), 
followed by the content (3.26) and the facet of social integration and interaction 
(2.49) 

Recommendations from this study are: 
 The researcher could study more on the Media Exposure, Expectation and 

Satisfaction of Commissioned officers and Non-Commissioned officers from the Royal 

Thai Army, Navy, Air Force and the Ministry of Defence who have been using the 

website. As a result, the researcher can utilize this as the guidelines for improving the 

website. Moreover, the researcher should use the qualitative research method to 

gain more information about the content and the composition of the website. Then, 

the result can be used to compare and assess the Media Exposure, Expectation and 

Satisfaction of the respondents which can help improving the website in the near 

future. 

Keyword : Media Exposure, Expectation, Satisfaction, Commissioned officers in the 

Office of The Permanent Secretary for Defence 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบัน กิจกรรมด้านการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบัติงานและ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ก่อให้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันโดยทั่วโลก เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต” เป็นระบบเครือข่าย
ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไม่จ ากัดเรื่องของเวลาและสถานที่  ระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็นกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) ซึงเป็นการติดต่อ
ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารที่มีลักษณะโต้ตอบกัน เช่น ระบบรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
เป็นต้น (ระวิกานต์ รัตนกุล, 2549, น.2) 

สื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่องค์กรต่าง ๆ น ามาใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และติดต่อสื่อสารบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือจัดระบบข้อมูลข่าวสารและลดขั้นตอนการท างานที่ต้อง
ส่งไปยังหลายหน่วยงาน เหมือนในอดีต เช่น การส่งจดหมายเวียนเพ่ือทราบ การประชาสัมพันธ์และ
การส่งเอกสาร เป็นต้น สื่ออินเทอร์เน็ตนับเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้เป็นอย่างดี เพราะ
องค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปสู่
เจ้าหน้าที่ระดับล่างได้อีกด้วย ซึ่งตรงกับที่ กริช สืบสนธิ์ (อ้างถึงใน เบญจาภา รัตนอุดม , 2553, น.1) 
กล่าวไว้ว่า “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการเพ่ิมผลผลิตและช่วยให้ผลงานโดยทั่ว ๆ ไป ของ
องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของภาครัฐไปสู่การบริหารงานของภาครัฐแนว
ใหม่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ถือเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และท าให้ภารกิจ
ของรัฐส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากข้อมูลโครงสร้างขององค์กรใน
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะเห็นได้ว่าประกอบด้วยหลายหน่วยขึ้นตรง ในการปฏิบัติงานที่ต้อง
อาศัยข้อมูลของแต่ละหน่วยหรือระเบียบที่ส าคัญ การที่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ท าให้การค้นหาข้อมูล
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ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานท าได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากเป็นการประหยัดเวลาแล้วยังเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย  

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการด าเนินงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง งานพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชน งาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญเพ่ื อให้
ประเทศชาติเกิดความม่ันคง ประชาชนมีสันติสุขอย่างยั่งยืน  

เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเกิดขึ้นจากนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น กรม 
กอง และกระทรวงต่าง ๆ จัดท าเว็บไซต์หน่วยงานของตนเองขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์กิจการของหน่วยงานตนเองให้ประชาชนและบุคคลในองค์กรได้รับทราบถึงความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ จากนโยบายข้างต้น ส่งผลให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า และก ากับดูแลเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งในการบริหารเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th 
คณะท างานมีหน้าที่สรรหาข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาน าเสนอ รวมทั้งข่าวสาร
ภายนอก เช่น จากหน่วยขึ้นตรงของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  และข่าวสารทั่วๆ ไป เพ่ือให้
ข้าราชการทราบถึงความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของส านักปลัดกระทรวง
กลาโหมและเหตุการณ์ที่น่าสนใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th 
สามารถเป็นเวทีกลางส าหรับเปิดโอกาสให้ข้าราชการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพ่ือให้ข้าราชการมีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของเว็บไซต์นี้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับองค์กรในยามที่องค์กร
เกิดเหตุการณ์คับขัน 

เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีเนื้อหาหลัก ๆ ที่
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ดังนี้  

1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง 
ๆ ได้ดังนี้ 
1.1 ข่าวความเคลื่อนไหวของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่น าเสนอในรูปแบบ
ภาพข่าว คลิปวีดีโอ และภารกิจประจ าวันของผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
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1.2 ข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และหน่วยขึ้นตรงหรือสังกัดอยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
1.3 ข้อมูลทั่วไป ในคอลัมน์สาระน่ารู้ 

2. โครงสร้างองค์กรและรายชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวงกลาโหม 
และรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น 

3. แนะน าส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
3.1 ประวัติความเป็นมา 
3.2 วิสัยทัศน์/ภารกิจ/นโยบาย 
3.3 ท าเนียบปลัดกระทรวงกลาโหม 
3.4 ตราประจ าหน่วย 

4. เว็บไซต์หน่วยงานขึ้นตรงต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อกันได้ 
4.1 ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
4.2 ส านักงบประมาณกลาโหม 
4.3 ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
4.4 กรมเสมียนตรา 
4.5 กรมพระธรรมนูญ 
4.6 กรมการเงินกลาโหม 
4.7 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
4.8 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
4.9 ส านักงานสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
4.10 กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
4.11 กรมการสรรพก าลังกลาโหม 
4.12 ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 

5. การสื่อสารสองทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากข้าราชการ ลูกจ้าง และ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น  
5.1 กระดานข่าว 
5.2 แจ้งเรื่องร้องเรียน 
5.3 การติดต่อถึงคณะผู้จัดท าและผู้ดูแลเว็บไซต์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th เป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้สามารถเข้าถึงซึ่งกันและ
กันได้จากข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th น าเสนอ ผู้
ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อเว็บไซต์ 
http://opsd.mod.go.th เพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อเว็บไซต์ 
http://opsd.mod.go.thเป็นอย่างไร และนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมมีความต้องการให้เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th มีรูปแบบหรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงในการจัดท ารูปแบบการเผยแพร่ และการให้บริการของ
เว็บไซต์ส านักปลัดกระทรวงกลาโหมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน้ม
พฤติกรรมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อ
เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์  http://opsd.mod.go.th ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจต่อ เว็บไซต์ 
http://opsd.mod.go.th ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ใช้งานเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th  ภายใน 6 เดือน
ที่ผ่านมา จ านวน 300 คน โดยใช้การสุ่มแบบผสมผสาน (Mixed-Method Sampling) โดยการสุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
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Cluster Sampling) โดยมี 4 ขั้นตอน คือ การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นชั้นภูมิ (Stratifies Sampling) 
การสุ่มตัวอย่างตามแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะ
เป็น (Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูล แบบวัดผลครั้งเดียว (One – Shot Case Study) ใช้แบบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ค าถามแบบปลายปิด 
(Closed – Ended Questions)  แ ล ะปล าย เปิ ด  (Open – Ended Questions) ซึ่ ง ใ ห้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง โดยมีการแบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของตัวอย่าง จ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th จ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังประโยชน์จากการเปิดรับเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th จ านวน 19 

ข้อ 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจจากการเปิดรับเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th จ านวน 19 ข้อ 
ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th จ านวน 2 ข้อ 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th  
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยวิธีการสถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
หรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยใช้ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1 ความคาดหวังโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ทางเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังโดยรวม (ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านการ
แสวงหาข่าวสาร ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล  ด้านการรวมตัวและการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และด้านความบันเทิง) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ทางเว็บไซต์http://opsd.mod.go.th ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  
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ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Alfred Schutz (อ้างถึงใน ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2534, น.92) 
ได้อธิบายถึงที่มาของความคาดหวังไว้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดย
ตั้งใจและมีการคาดหมายไว้ล่วงหน้าถึงผลที่จะได้รับ หรือก่อนที่มนุษย์จะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องวาด
ภาพไว้ในใจก่อนแล้วว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองต้องการจะท า นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับกับงานวิจั ยของ 
อิลฮาม ยีดิน (2554) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์
และอาหารฮาลาล” พบว่า ความคาดหวังของผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับ
เว็บไซต์และอาหารฮาลาลแต่ละครั้ง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความคาดหวังน้อยจะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับเว็บไซต์น้อยกว่า 30 นาที รวมถึง ความคาดหวังของผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาและสถานที่ที่เปิดรับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ญาดา 
มะลิทอง (2551) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการท าหน้าที่
ของอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า พฤติกรรมการใช้กับความคาดหวัง
ในการท าหน้าที่ของอินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กันทั้งในแง่ความบ่อยครั้งและระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวกหรือในทิศทางเดียวกัน และงานวิจัยของ ปุญดาริกา จารุ
สกุล (2554) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์ จาก
เว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง” พบว่า ความ
คาดหวังในเนื้อหา รูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์  http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรม
ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.prd.go.th 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ คือ 0.221 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน นั่นหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์ จากเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th ม า ก ขึ้ น  ก็ จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ปิ ด รั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.prd.go.th มากขึ้นด้วย ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหา รูปแบบ 
และประโยชน์ จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ลดลง ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเปิดรับ
เว็บไซต์ http://www.prd.go.th ลดลงด้วย 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th ของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวม (ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านการแสวงหาข่าวสาร 
ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ด้านการรวมตัวและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านความ
บันเทิง) ต่อเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดส านักงาน
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ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ แคทซ์ บลูมเมอร์ และ เกอร์วิทซ์ (Katz, 
Blumler and Gurvitch, 1974, p.21) กล่าวว่า การเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความตั้งใจและมีความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่างกัน 
นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธานี คงภูมิ (2556) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ความ
คาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทร” พบว่า ความพึง
พอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับรายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทร โดยความพึงพอใจ ด้าน
เนื้อหา ด้านผู้ด าเนินรายการ ด้านระยะเวลาออกอากาศ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
และด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับรายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทร  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ประภาณิชา ถาวรบุตร (2555) ศึกษาเรื่อง “ พฤติกรรมและความพึงพอใจ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร” พบว่า จ านวนครั้งที่ใช้ต่อวันระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง และเหตุผลที่ใช้ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 
Facebook ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา คือ 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.7 นอกจากนี้ จ าแนกตามระยะเวลาต่อครั้งในการ
เปิดรับเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาต่อครั้งใน
การเปิดรับเว็บไซต์ฯ น้อยกว่า 15 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ 15 – 29 นาที คิด
เป็นร้อยละ 28.7 ซึ่งมีความคาดหวังและพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ที่
รับผิดชอบท าเว็บไซต์ให้กับทางส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้น ควรหาวิธีการกระตุ้นให้
ข้ า ร าชการ ได้ เ ข้ า ไป ใช้บริ การ เ ว็ บ ไซต์   http://opsd.mod.go.th ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการกระตุ้นอาจจะเป็นการให้มีการชิงรางวัล – 
ตอบค าถาม เพ่ือที่จะได้สร้างความสนใจและดึงดูดให้เข้าไปใช้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

2. จากการวิเคราะห์ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อเว็บไซต์ 
http://opsd.mod.go.th ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้ปรับปรุง
เว็บไซต์ให้ทันสมัยมากกว่านี้ นอกจากนี้ อยากให้เพ่ิมหัวข้อความเคลื่อนไหวของกองทัพ
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นานาประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่สนใจทราบถึงความเคลื่อนไหว และท าให้ไม่เสียเปรียบในการ
วางยุทธศาสตร์ทางการรบ และจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาอ่านเว็บไซต์ด้วย และอยาก
ให้เพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครของหลักสูตรในต่างประเทศ (หลักสูตรทางทหาร) เพ่ือ
จะได้เปิดโอกาสให้ทหารที่ประจ าอยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว 
จะได้ไม่เสียโอกาสในชีวิต ข้อเสนอเหล่านี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นความส าคัญเร่งด่วน ซึ่งผู้ที่
รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ ควรน าไปพิจารณาปรับปรุง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในองค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในกองทัพ 

3. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.8 ทั้งนี้ เนื่องมาจากเนื้อหาดังกล่าว เป็นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจของทหารโดยตรง ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ จึงควรให้
ความส าคัญกับเนื้อหาในหมวดนี้เป็นพิเศษ เช่น เรื่องความสดใหม่ ทันสมัย และ ควรเพ่ิม
รายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนของข้อมูลข่าวสารด้านนี้ให้มากข้ึนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกำศ 
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รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รอง

ศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคลที่ให้ความ

อนุเคราะห์ เมตตากรุณา ดูแล แนะน า ตลอดจนเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน จนท าให้รายงานโครงการ

เฉพาะบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุฯเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ได้แก่ อาจารย์ ดร.

โมไนยพล รณเวช ประธานรายงานโครงการเฉพาะบุคคล และรองศาสตราจารย์ สุเมธ สมภักด ี

กรรมการรายงานโครงการเฉพาะบุคคลที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น แนะน า และปรับปรุงแก้ไขรายงาน

โครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอบคุณพ่อเขียว แม่นุช ภรรยา และครอบครัวลีละสิริ ที่คอยเป็นก าลังใจและคอยเป็นห่วงใย

ในทุกๆ เรื่อง 

ขอบคุณเพ่ือน MCA 15 ทุกๆ คน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีดีในชีวิตที่ท าให้เราได้มารู้จัก

กัน ขอบคุณเพ่ือน OV 75 ทุกๆ คน ที่เป็นที่ปรึกษา ช่วยผ่อนคลายความเครียดในทุกๆ

ปัญหาที่เข้ามา 

นาย กรกิตติ พวงทอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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