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ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

Expectation, media exposure and Satisfaction on www.skn.ac.th among Student of 

Suankularb Wittayalai Nonthaburi School 

นางสาวไพลิน โพธิติ และ รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง

พฤติกรรมความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรม ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ตารมระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One 

Shot Case Study) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เคยเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ านวน 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย 

(Stratified random Sampling)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 134 คน และเพศชาย 124 คน 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 12 – 13 ปี ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการภาษาอังกฤษ English Program (EN) และใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวสูง

กว่า 30,001 บาทต่อเดือน 
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ในส่วนของการเปิดรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียน 1 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ และใช้เวลา 10 นาที ในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนแต่ละครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับที่

โรงเรียนมากที่สุด 

ในส่วนของความคาดหวังในการใช้ประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังใน

การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โรงเรียนอยู่ในระดับความคาดหวังปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีความคาดหวังในประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และความสนใจส่วนบุคคล 

(ปัจเจกบุคคล) ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 

ในส่วนของความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

การใช้ประโยชน์ จากเว็บไซต์โรงเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และด้านข้อมูลข่าวสาร กับ ด้าน

ความสนใจส่วนบุคคล (ปัจเจกบุคคล) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เท่า ๆ กัน อยู่ในระดับมาก และมีระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง ในด้านรูปแบบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 

โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โรงเรียนโดย

รวมอยู่ในระดับความตั้งใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 มีระดับความตั้งใจมาก ในประเด็น “ท่านตั้งใจจะ

ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต่อไป” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และมีระดับ

ความตั้งใจปานกลาง ในประเด็น “ท่านตั้งใจจะแนะน าเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้

เพ่ือน หรือคนรู้จักมาเยี่ยมชม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อเว็บไซต์โดยรวม กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก เมื่อ

ทดสอบสมติฐานรายด้านพบว่า ความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และด้าน

ปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรีความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) กับความพึงพอใจโดยรวมที่มี

ต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก เมื่อทดสอบ

สมติฐานรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับ

สังคม และด้านปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) มีสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเปิดรับความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อลักษณะเว็บไซต์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการ

เปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบว่า มีความพึงพอใจทุกด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา 

ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม และด้านปัจเจกบุคคล ล้วนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับ แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.01 

การศึกษาในครั้งนี้ได้แสนอแนะให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปรับปรุงเว็บไซต์ของ

โรงเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยปรับปรุงข้อมูลให้

มีความทันสมัยอยู่เสมอ (Update) ร่วมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในความเร็วของการปรากฏของภาพ 

ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนเว็บไซต์ พร้อมออกแบบ ตกแต่ง จัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ 

เพ่ืองานในการสืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย และเพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสารให้มีความหลากหลาย 

บทน า 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

การศึกษาของ Occupation Thailand Internet Snapshot 2011 by Truehits.net แสดงให้

เห็นว่าอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุดนั้น เป็นของนักเรียน นักศึกษา โดยการส ารวจจาก

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 88,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 

แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 38.20% และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น

เรื่องความสะดวกรวดเร็ว และรูปแบบที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์จึงได้รับความ

นิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้
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ความสนใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต จึงจัดท าเว็บไซต์ (Web Site) ขึ้น

เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กรของตัวเองรวมถึงโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี ด้วยเช่นกัน 

จากเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมในรูปแบบเว็บไซต์ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม กล่าวคือ มีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูล

ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ และยังมีการให้บริหารทางด้านการศึกษาผ่านทางเครือข่าย เช่น การ

ตรวจสอบผลการศึกษา การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องระยะเวลาได้เป็นอย่างดี และ

ในส่วนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เอง ก็ได้มีการน าระบบอินเทอร์เน็ตมาอ านวยความ

สะดวกในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนเช่นกัน จึงได้ด าเนินการจัดตั้งเว็บไซต์ของโรงเรียนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี ภายใต้ชื่อ www.skn.ac.th เพ่ือเป็นสื่อการในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร โดยค านึงถึง

การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนได้สร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศด้วยความเร็วสูง

เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาใช้ประโยชน์และ

ค้นคว้าหาข้อมูลด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงภาพรวมว่าการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรี ยน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์องค์กรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเวที

แสดงความคิดเห็น และเป็นแหล่งเพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาเพ่ือ

ทราบถึงความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ว่ามีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร 

เพ่ือชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ในฐานะที่เป็น

การสื่อสารสองทางระหว่าง โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและผู้สนใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูล

ในการพัฒนาทักษะของบุคคลากรโรงเรียน และบุคลากรที่มีเครือข่ายการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมในการ

เปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง และพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ เว็บไซต์โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 อย่างต่อเนื่อง 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์ โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ก าหนดรูปแบบการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One 

Shot Case Study) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เคยเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ านวน 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย 

(Stratified random Sampling) และใช้การการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายระดับความคาดหวัง

ประโยชน์ พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจการใช้ประโยชน์จาก

เว็บไซต์โรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยวิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบการวิจัย โดยใช้ t-test 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากผลการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ ต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6” สามารถน ามาอภิปรายผล

การศึกษาได้ดังนี ้

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังต่อเว็บไซต์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ

เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 

จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังจากการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

www.skn.ac.th ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับพฤติกรรมการ

เปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) โดยความคาดหวังต่อ

เว็บไซต์จากการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม 

และด้านปัจเจกบุคคล ซึ่งผลการศึกษาก็พบว่าเป็นความสัมพันธ์ทางบวกทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับคิด

ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy-Value Theory) ของ ปาล์มกรีน และเรย์เบิร์น (Palmgreen 

& Rayburn, 1985) ที่เชื่อว่า การรับรู้สื่อของผู้รับสารเกิดจากการท างานผสมผสานกันระหว่างการรับรู้ 

โดยผู้รับสารจะสามารถรับรู้ได้ว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากสื่อ และความชอบส่วนตัว (Value) ที่

บุคคลนั้นมีต่อประโยชน์ที่คาดเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้แยกแยะระหว่าง “คาดหวังผลตอบแทน

ความพึงพอใจ หรือ การแสวงหาความพึงพอใจ” Gratifications Sought (GS) และ “ความพึงพอใจที่

ได้รับจริง” Gratifications Obtained (GO) และยังมีตัวแปรเรื่อง "ความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น" หลังจากที่ใช้

สื่อมาเป็นเวลานานพอสมควร ในกรณีที่ GO มีค่ามากกว่า GS กล่าวคือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจริงดีกว่า

ที่คาดหวังไว้ ก็จะท าให้ผู้รับสารมีความพึงพอใจสื่อในระดับสูงมาก อัตราความชื่นชม และความสนใจก็จะ

เพ่ิมข้ึนไปด้วย ในท านองเดียวกันหากเป็นกรณีที่ GS มีค่าน้อยกว่า GO ผลที่เกิดขึ้นก็จะกลับกัน 

ความคาดหวังการเปิดรับ และความพึงพอใจ ที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี www.skn.ac.th ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และด้านปัจเจก

บุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
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www.skn.ac.th ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุญดา

ริกา จารุสกุล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และ

ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง จาก

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

ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ 

http://www.prd.go.th ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ และประโยชน์ โดย

กลุ่ มตัวอย่ างมีความคาดหวั งทั้ ง  3 ด้ านมากขึ้น  ก็ส่ งผลให้มีพฤติกรรมการเปิดรับ เว็บ ไซต์  

http://www.prd.go.th มากขึ้นด้วย  

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาลีรัตน์ จ ารัสพร (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง

และความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ของเจ้าหน้าที่องค์กร

พัฒนาเอกชนไทย” จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ

เว็บไซต์ http://www.thaingo.org ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ยิ่งมีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จาก

เว็บไซต์ http://www.thaingo.org มากเพียงใด ก็จะยิ่งมีความถี่ในพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ 

http://www.thaingo.org มากขึ้นเท่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์

จากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์

เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง สอบคล้องกับการศึกษาเรื่อง ความ

คาดหวังการเปิดรับ และความพึงพอใจ ที่มีต่อเว็บ ไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

www.skn.ac.th ทั้ง 3 ด้าน และสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อของ กาญจนา แก้วเทพ เชื่อว่า 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อนั้นเกิดมาจากการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่าสื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัล 

หรือผลทางบวกแก่ผู้รับสารในลักษณะใดบ้าง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจโดยรวมที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
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จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยพฤติกรรมการเปิดรับจาก

การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์

กับสังคม และด้านปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์ ) ซึ่งผล

การศึกษาก็พบว่าเป็นความสัมพันธ์ทางบวกทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับคิดทฤษฎีของปาล์มกรีน และ เรย์

เบิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1985) ที่เชื่อว่า ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังว่าจะได้รับ

ความพึงพอใจหรือการแสวงหาความพึงพอใจ และการรับรู้ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังว่าจะ

ได้รับความพึงพอใจหรือการแสวงหาความพึงพอใจ และการรับความรู้ความพึงพอใจที่ได้รับหรือความพึง

พอใจที่ได้รับจริงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลีรัตน์ จ ารัสพร (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "ความ

คาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ของเจ้าหน้าที่

องค์กรพัฒนาเอกชนไทย" จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เปิดรับเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์

จากเว็บไซต์เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

ความคาดหวังจากสื่อของ กาญจนา แก้วเทพ เชื่อว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อนั้นเกิดมาจากการคาดการณ์

ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่าสื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัล หรือผลทางบวกแก่ผู้รับสารในลักษณะใดบ้าง 

หลังจากนั้นจึงท าการเปิดรับสื่อ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้รับสาร คือ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย 

มีการคาดคะเนล่วงหน้าก่อนแล้วว่า หากมีการเปิดรับเว็บไซต์ http://www.thaingo.org แล้ว ตนจะ

ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเพ่ือรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง 

ๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติด้วยการ

เปิดรับ และแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ http://www.thaingo.org ซึ่งมีการคาดหวังในการใช้

ประโยชน์มากเพียงใด ก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น 

และยังสอดคล้องกับ ปุญดาริกา จารุสกุล (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "ความคาดหวัง และความ

พึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ของเจ้าหน้าที่กรม

ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง" ที่ชี้ให้เห็นว่า ความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์มีความส าคัญกับความพึงพอใจ ซึ่ง
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หมายความว่า ยิ่งมีการเปิดรับเว็บไซต์มากครั้งเท่าใดก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และ

ประโยชน์จากเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปิดรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการติดตาม

ข่าวสาร และใช้ในการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์มีการเปิดรับเว็บไซต์ทุกวัน ดังนั้นการ

เปิดรับในระดับมากจึงส่งผลให้มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ศศิวัฒน์ รัตนพันธุ์ (2554) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้

ประโยชน์ ของผู้ชมรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า" ของกลุ่มตัวอย่างมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ สามารถอธิบายโดยทฤษฎีของแคทซ์ และคณะ (Katz and Others) (อ้าง

ถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2540, น. 199) ได้กล่าวว่าการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจาก

สื่อมวลชนของผู้รับสารว่า มีจุดก าเนินมาจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ ซึ่งสิ่งนี้

ก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชนแล้วก่อให้เกิดผลตามมาด้วย ซึ่งอาจเป็นผลที่ไม่ได้มุ่งหวังไว้ ดังเช่น

ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า" ซึ่งผลการเปิดรับรับชมรายการอาจก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ และเม่ือกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมที่มากข้ึน ก็ยิ่งมีความพึงพอใจต่อรายการ "เช้าข่าวข้น 

คนข่าวเช้า" เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ "เช้าข่าวข้น คน

ข่าวเช้า" มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า" ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ว่า ก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับชมรายการ "เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า" กลุ่มตัวอย่างจะมีการ

ประเมินรายการก่อนว่ามีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มตัวอย่างมากน้อยเพียงใด เช่น ท าให้

ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมนแต่ละวัน สภาพปัจจุบันที่อยู่รอบตัว และสภาพปัจจุบันของสังคม สามารถ

น าข้อมูลไปใช้เป็นแหล่งอ้าอิงที่น่าเชื่อถือได้ น าไปสนทนากับบุคคลอ่ืน หรือได้ดูรายการเพ่ือใช้เวลาให้

หมดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคคอส์ และ เบเกอร์ (Mccombs & Becker, 1979) ทีเห็นว่า 

บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความต้องการ กล่าวคือ เพ่ือต้องการรับรู้เหตุการณ์ 

(Surveillance) โดยติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวจากสื่อมวลชนเพ่ือจะได้

รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่ควรรู้ 
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 เอ้ือบังอร นันทมนตรี (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการ

ได้รับประโยชน์ในข่าวสาร จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานในองค์กร : กรณีศึกษา : เครือ

เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย” ผลการศึกษาพบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับมากที่สุด เป็นสื่อประเภท

เดียวกับสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทข่าวสารที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีการเปิดรับมากที่สุดเป็นประเภทเดียวกับข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด 

ส าหรับผลในการหาความสัมพันธ์ พบว่า การเปิดรับข่าวสารกับความพึงพอใจข่าวสารจากสื่อประชา

สัมพันธ์ภายในมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ พนักงานที่เปิดรับข่าวสารมากจะมีความพึง

พอใจในข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมาก และความพึงพอใจในการได้รับข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในกับการได้รับประโยชน์จากข่าวสารมีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางเดียวกัน คือ 

พนักงานที่มีความพึงพอใจในข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใจมากจะได้รับประโยชน์จากข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ มาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับแนวคิดของ แคทซ์ และคณะ 

(Katz and Others) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and 

Gratification) ซึ่งผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อและรับสารที่สามารถสนองความต้องการ และความพึงพอใจของ

ตนเอง 

ดังนั้น พฤติกรรมการเปิดรับความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) ต่อเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ จากการเข้าชมเว็บไซต์ จึงสามารถสรุปได้ว่า ถ้าพฤติกรรมใน

การเปิดรับด้านความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) ในการเปิดรับเว็บไซต์มากขึ้น ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จะมากตามไปด้วย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อลักษณะเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีต่อลักษณะเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าความพึง

พอใจที่มีต่อลักษณะเว็บไซต์มากขึ้น แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
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นนทบุรี จะมากตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปาล์มกรีน และ เรย์เบิร์น (Palmgreen & 

Rayburn, 1985) ที่กล่าวไว้ว่า หากความพึงพอใจในการใช้สื่อที่เกิดขึ้นจริงนั้นดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้ ก็จะ

มีผลท าให้ผู้รับสารมีความพอใจสื่อในระดับสูงมาก ในขณะเดียวกันหากเกิดความพึงพอใจน้อยกว่าที่

คาดหวังเอาไว้ ผลที่เกิดขึ้นก็จะกลับกัน ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับต่อไปในอนาคต 

กล่าวได้ว่า หากเกิดความพึงพอใจมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้ ก็จะมีแนวโน้มในการเปิดรับในอนาคตสูง 

ในทางกลับกัน หากเกิดความพึงพอใจน้อยกว่าที่ที่คาดหวังไว้ แนวโน้มในการเปิดรับในอนาคตก็จะต่ าลง

ตามไปด้วย 

ดังเช่นการศึกษาของ บุญเลิศ คชายุทธเดช (2544) ได้ท าการศึกษา เรื่อง "บทบาทท่ีคาดหวังและ

บทบาทที่เป็นจริงของหนังสือพิมพ์ต่อสังคม" ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการเสนอข่าวสารของ 

หนังสือพิมพ์มติชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์มติชนโดย

รวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในการนา เสนอข่าวด้าน

การเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ การนาเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจ นอกนั้นเป็นความพึงพอใจใน

ระดับกลาง ได้แก่การน าเสนอข่าวสารด้านการศึกษาและสาธารณสุข ข่าวด้านสังคม (ข่าวที่เสนอเกี่ยวกับ

ปัญหา บทบาทและกิจกรรมของสตรีเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น) 

ข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ และข่าวสารด้านบันเทิง นั่นคือ แนวโน้มพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความ

ตั้งใจที่จะอ่านหนังสือพิมพ์มติชนรายวันต่อไปเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและ

ประเด็นข่าวต่าง ๆ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการเรียนและการทางานเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนอ่านหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับเพ่ือ

ใช้วิเคราะห์ความถูกต้องของข่าว นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าอ่านหนังสือพิมพ์มติชน

รายวันมานานจนเป็นปกตินิสัย ดังนั้นจึงจะอ่านต่อไปเรื่อย ๆ เพราะเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพที่มีประเด็น

น่าสนใจ ไม่เหมือนใคร มีมุมมองการน าเสนอข่าว และการเจาะลึก ประเด็นข่าวค่อนข้างแตกต่างจาก

หนังสือพิมพ์รายวันฉบับอ่ืน เสนอข่าวในเชิงลึก เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการวิเคราะห์เนื้อหาได้เข้าใจง่าย 

ตลอดจนตั้งใจอ่านเพราะไม่มีเวลาดูทีวีสื่ออ่ืน ๆ 
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อีกท้ัง ชาตรี คุ้มอนุวงศ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง "ความพึงพอใจทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม

การใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนทีและพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มพฤติกรรมการ

ใช้ บริการคงสิทธิเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนทีในทิศทางตรงกันข้าม 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ถ้าความพึงพอใจจากการเปิดรับเว็บไซต์มาก แนวโน้มพฤติกรรมใน

การเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ก็จะมากตามไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าความพึง

พอใจจากการเปิดรับเว็บไซต์น้อย แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี ก็จะน้อยตามไปด้วย 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ในจากเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากในด้าน

ข้อมูลข่าวสาร กับด้านความสนใจส่วนบุคคล (ปัจเจกบุคคล) และมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ในด้าน

รูปแบบ และด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม  

ซึ่งจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ในประเด็น 

"เว็บไซต์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีความโดดเด่นเรื่องเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัยตาม

ความคาดหวัง" มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็น "เว็บไซต์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุ รีมี

ความโดดเด่นเรื่องเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัยตามความคาดหวัง" แต่ในประเด็น "เนื้อหาในเว็บไซต์ของ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีในปัจจุบันมีความน่าสนใจ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย และแบ่งแยก

หมวดหมู่ส าหรับการค้นหาไว้อย่างเป็นสัดส่วนชัดเจนตามความคาดหวัง" นักเรียนมีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าควรปรับปรุง รูปแบบการสืบค้นให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย และควรจัดเป็น

หมดหมู่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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และจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ในประเด็น "ท่านตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต่อไป" มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความตั้งใจมาก และ ในประเด็น "ท่านตั้งใจจะ

แนะน าเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้เพ่ือน หรือคนรู้จักมาเยี่ยมชม" อยู่ในระดับความ

ตั้งใจปานกลาง ดังนั้นผู้จัดท าเว็บไซต์จึงควรน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปปรับปรุง เพ่ือให้

ผู้ใช้งานเกิดความพอใจในระดับตั้งใจมากแบบนี้ต่อไป หรือเพ่ิมมากขึ้น และควรปรับปรุงเพ่ือให้มีความ

ตั้งใจในการแนะน าผู้อื่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่มีต่อ

เว็บไซต์เท่านั้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าวที่ยังไม่ได้

ท าการศึกษา เช่น ความคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

โรงเรียนประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้

ดียิ่ งขึ้น และควรท าการศึกษาเ พ่ิมเติมในส่วนที่ เกี่ยวกับส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือท าการเปรียบเทียบและประเมินในส่วนของ

การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น

ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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