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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศจําแนกตามปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือบุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จํานวน 
286 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ      
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบ
เปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่มีปจจัยดาน

ประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสารไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน ความถ่ีในการใชเว็บไซตตอ

สัปดาห ระยะเวลาในการใชเว็บไซตตอคร้ัง และลักษณะการใชงานเว็บไซต ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอ

เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน และบุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ที่มีปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสารไดแก สถานภาพอาชีพ และอุปกรณที่ใชในการ

เปดรับเว็บไซต ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมตางกัน 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ; เว็บไซต; กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study employee's satisfaction of 
Department of International Trade Promotion website 2) To study employee's satisfaction 
of Department of International Trade Promotion website separated by personal factors and  
media exposure behavioral. 
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 The sample group was 286 people of employee's Department International Trade 
Promotion. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data 
collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA 
(F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD 
was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different. 
 The results of hypothesis testing showed that employee's Department of 

International Trade Promotion. with personal factors and media exposure behavioral 

include age, sex, work experience, frequency of website usage per week, duration of 

website usage per time and website usage characteristics, were different, making the 

satisfaction of the Department of International Trade Promotion website, was different. and 

employee's Department of International Trade Promotion. with personal factors and media 

exposure behavioral include occupation and Equipment for website exposure were 

different, making the satisfaction of the Department of International Trade Promotion 

website, not different. 

Keywords: satisfaction; website; Department of International Trade Promotion  

บทนํา 

 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการสงเสริมการ
สงออก การขยายตลาดสินคาและธุรกิจบริการของไทยดวยการพัฒนาเว็บไซต www.ditp.go.th เพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร สินคาและบริการตางๆ ของไทย รวมทั้งเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และกิจกรรมตลอดจนขอมูลขาวสารทางการคาที่สําคัญใหแกผูนําเขา       
ผูสงออก และประชาชนทั่วไปมาตั้งแตป 2550 และไดมีการปรับปรุงรูปแบบและขอมูลที่นําเสนอบนเว็บไซต
มาอยางตอเนื่องโดยบุคลากรของกรมฯ เพื่อใหเว็บไซตมีขอมูลที่ทันสมัยและตรงกับความตองการของผูใช 
แตเนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนั ทําใหรูปแบบติดตอสื่อสาร การเผยแพร และ
การประชาสัมพันธขอมูลเปลี่ยนแปลงไป การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ สามารถทําไดรวดเร็วผานระบบ
เครือขายสื่อสารและอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ หรือ Tablet PC อีกทั้งมีการนํา 
Application บนอุปกรณเคลื่อนที่มาใชเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ มากข้ึน ประกอบกับ
ปจจุบันสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดมีการกําหนด“มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
(Government Website Standard)” ข้ึน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของรัฐใชเปนมาตรฐานในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการใหบริการ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลผานเว็บไซต อันจะชวยยกระดับการพัฒนา 
e-Government ใหกาวหนาสูระดับมาตรฐานสากล 
  จากเหตุผลดังกลาว ทําใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีการพัฒนา ตอยอด ขยายผล ระบบเว็บไซต
ของหนวยงาน ใหสามารถรองรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทันสมัย ทั้งในสวนของ Web 
Browser ที่ใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที่ และการเขาถึงขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน Smartphone และ 
Tablet  ตลอดจนการยกระดับการใหบริการเว็บไซตใหสามารถรองรับการใชงานในรูปแบบมาตรฐานที่ทุก
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คนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารบนเว็บไซตได (Web Accessibility)  ซึ่งจะทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการใหบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมใน
การเขาถึงขอมูลดานการคาระหวางประเทศของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในดานตางๆ จําแนกตามปจจัย
และพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เพื่อเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชเว็บไซต
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ของบุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ อันนําไปสูการ
พัฒนาหรือการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

จําแนกตามปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ดานเน้ือหา การกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ ปจจัยดานประชากร และ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของบุคลากรตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ   
2. ประชากร ในการศึกษา คือบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
ที่เปดใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งไมทราบจํานวนแนนอน จึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% โดยใชกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) โดยขนาดของกลุมประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย จํานวนทั้งสิ้น 682 คน (ขอมูลอางอิงจาก สํานักบริหารกลางและกลุมงานการเจาหนาที่และ
กลุมงานพัสดุ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) ดังนั้นกลุมตัวอยางคือ 286 คน 

ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพอาชีพ ประสบการณทํางาน ความถ่ีในการใชเว็บไซตตอสัปดาห 
ระยะเวลาในการใชเว็บไซตตอคร้ัง อุปกรณที่ใชในการเปดรับเว็บไซต และลักษณะการใชงานเว็บไซต 
ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดาน
รูปแบบ ดานเนื้อหา และดานการใชงาน 

สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีปจจัยประชากร เพศ อายุ สถานภาพทาง
อาชีพ ประสบการณทํางาน และพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถ่ีในการใชเว็บไซตตอสัปดาห 
ระยะเวลาในการใชเว็บไซตตอคร้ัง อุปกรณที่ใชในการเปดรับเว็บไซต และลักษณะการใชงานเว็บไซต ตางกัน 
ทําใหความพึงพอใจตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของบุคคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

และนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  
 2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของบุคคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
จําแนกตามปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร นําไปเปนแนวทางการพัฒนาเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ใหเหมาะสมกับปจจัยประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ตอไป 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 

1. แนวความคิดที่เกี่ยวกับเว็บไซต 
 ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) การออกแบบเว็บไซตที่ดี คือ การออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
และลักษณะของเว็บไซต โดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานของผูใชเปนหลัก เว็บไซตที่ออกแบบอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรมีความเรียบงาย มีความสม่ําเสมอ สะทอนเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้นได มี
เนื้อหาที่มีประโยชน มีระบบ Navigation ที่ใชงานงาย มีลักษณะที่นาสนใจและดึงดูด มีโลโกและชื่อเว็บไซต
ทุกหนา เขาถึงขอมูลไดโดยไมตองเขาเมนูที่ซับซอน สามารถเขาถึงขอมูลใหไดมากที่สุดโดยไมตองบังคับให
ผูใชตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเลือกใชบราวเซอรชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถแสดงผลในหนาจอที่มีความ
ละเอียดตางๆ กันได มีคุณภาพในการออกแบบ เลี่ยงลาย background ที่ลายตา เลือกสี background และ
สี font ใหเหมาะสม ขนาดตัวอักษรพอเหมาะ รองรับเว็บไซตที่อาจมีขอมูลเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ลิงคตางๆ 
เชื่อมโยงไปยังหนาที่มีอยูจริง ไมมี “broken link” ควรใชเวลาในการดาวนโหลดนอย แสดงผลเร็ว และหม่ัน
ปรับปรุงเนื้อหาอยางสม่ําเสมอ 
 สุวิช ถิระโคตร (2554) กลาววา เว็บไซตเปนสื่อที่อยูในการควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ นั่น
หมายความวาผูใชมีโอกาสที่จะเลือกคลิกและไมคลิกที่ใดก็ไดตามความตองการและสามารถไป ยังทุก ๆ แหง
ไดอยางงาย เพียงการใชเมาสคลิกตามลิงกตาง ๆ ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต จึงมีความสําคัญที่จะดึงดูดให
ผูใชเขาชมและทํากิจกรรมรวมในเว็บไซตของเราใหมากที่สุด สรุปปญหาตาง ๆ เก่ียวกับผูใช ซ่ึงเปน
องคประกอบหนึ่งในความสําเร็จหรือลมเหลวของการสรางเว็บไซตได ดังตอไปนี้  
 1. ผูใชมักไมอดทนกับอุปสรรคและปญหาที่เกิดจากการออกแบบที่ผิดพลาด เชน หากผูใชคนหา
ขอมูลจากเว็บไซตไมได หรือไมสามารถมองเห็นประโยชนของเว็บไซตนั้น ๆ หรือดูเว็บแลวไมเขาใจวาใชงาน
อยางไรมักจะเปลี่ยนเว็บไปยังเว็บอ่ืน ๆ อยางรวดเร็ว  
 2. ผูใชมีทางเลือกมากข้ึนที่จะเขาใชบริการเว็บไซตอ่ืน เนื่องจากมีเว็บเกิดข้ึนจํานวนมากในทุกๆ วัน 
ดังนั้น ถาออกแบบเว็บไมนาพอใจดูแลวสับสน ผูใชจะนําขอผิดพลาดตาง ๆ ของเว็บไปเปรียบเทียบกับเว็บอ่ืน 
แลวตัดสินใจที่จะไมกลับมาที่เว็บนี้อีก 
 3. ผูใชหลายคนชื่นชอบเว็บไซตที่สวยงามและมีความสะดวกในการใชงานมากกวา เว็บที่ดูสับสน
วุนวายมีขอมูลจํานวนมาก แตคนหาขอมูลที่ตองการไมพบหรือใชเวลามากในการแสดงหนาเว็บ  
 4. หากผูใชมีความประทับใจกับเว็บไซตหนึ่งแลว จะทําใหอยากกลับมาเขาใชอีกคร้ัง  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559 ) สรุปไดวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปน
นามธรรม เก่ียวกับจิตใจ อารมณความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งใด นอกจากนี้ ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกดานบวกของบุคคล ที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวัง หรือเกิดข้ึนตอเมื่อ สิ่งนั้น 
สามารถ ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลไดซึ่งความพึงพอใจที่ เกิดข้ึน สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
คานิยมและประสบการณของตัวบุคคล 
 ปยบุตร ชัยสวัสดิ์ (2560) ไดสรุปไววาความพึงพอใจ คือ ความรูสึกพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความ
ตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจเกิดเปน
ทัศนคติดานบวก ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
ความไมพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติ ซึ่งไมจําเปนตองแสดงหรือ
อธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได ดังนั้นความพึงพอใจจึงเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่ง
กระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของขบวนการประเมิน โดยบงบอกถึงทิศทางของผล
ประเมินวาจะเปนไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา คือเฉย ๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่ง
กระตุนนั้นก็ได 

3. แนวคิดลักษณะประชากรของผูรับสาร 
 วชิรวัชร งามละมอม (2558) ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ถือเปนความหลากหลายและแตกตาง
เก่ียวกับบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดย
จะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งความแตกตางและหลากหลายของบุคคล นี้ 
สามารถบงชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน การตัดสินใจที่แตกตางกันที่มีสาเหตุมา จากความ
แตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือความเปนมาของบุคคลนั่นเอง  

4. ทฤษฎีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (Media exposure) 
ชานันต รัตนโชติ (2552) ผูรับสารจะใชสื่ออะไรก็ตาม ผูรับสารจะเลือกสรรและแสวงหาขาวสาร

ตามความตองการหรือความคาดหวังที่แตกตางกันไปในแตละคน ผูรับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรร
ขาวสาร (Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรขาวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การ
รับรูขาวสารของมนุษยมี 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง 
แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดที่มีอยูดวยกันหลายแหลง ทฤษฎี
เก่ียวกับการเลือกเปดรับนี้ไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง และพบวา การเลือกเปดรับขาวสารมี
ความสัมพันธกับปจจัยที่เก่ียวของหลายประการ อาทิเชน ทัศนคติเดิมของผูรับสาร คือ บุคคลมักจะแสวงหา
ขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของตนเอง 
ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารใหมที่ไมลงรอยหรือไมสอดคลองกับความรูความเขาใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว 
จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา “cognitive dissonance”  ดังนั้น การที่จะ
ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวไดก็ตองแสวงหาขาวสารหรือเลือกสรรเฉพาะขาวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิม
ของตน  

นอกจากทัศนคติดั้งเดิมที่เปนตัวกําหนดในการเลือกเปดรับขาวสารแลว ยังมีปจจัยทางดานสังคม 
จิตใจ และลักษณะสวนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (เชน 
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ระดับการศึกษา วัย อาชีพ รายได ฯลฯ) ความเชื่อ อุดมการณ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
ประสบการณ ฯลฯ ที่มีสวนในการกําหนดการเลือกเปดรับขาวสารอีกดวย 

2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เปน
กระบวนการกลั่นกรองในข้ันตอนตอมา เมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลวแตละคนอาจจะ
ตีความหมายตามความเขาใจของตัวเอง หรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณขณะนั้น เปนตน 
 3. กระบวนการเลือกจดจํา (Selection Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะ
สวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเองและมักจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจหรือไมเห็น
ดวยไดงายกวา ดังนั้นการสื่อสารมวลชนอาจจะไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย แมวาผูรับสารจะไดรับสาร
นั้นครบถวน แตผูรับสารอาจจะไมสนใจจดจําสิ่งที่เราตองการใหรูใหจดจําก็เปนไดเสมอ 

5. ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ดรุณี ฐิตาภิวัฒนกุล (2552) ไดศึกษา การเปดรับขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจ และการใชประโยชน
จากเว็บไซต วีอารซีพีดอทคอมผานระบบอินทราเน็ตของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ผลการศึกษา ความพึง
พอใจตอขอมูลขาวสารจากเว็บไซตวีอารซีพีดอทคอม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอขอมูล
ขาวสารดานการบริหารงาน ดานกิจกรรม ดานสังคมและดานการแสดงความคิดเห็น ในระดับปานกลาง โดย
ดานการบริหารงาน มีความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารหัวขอวิสัยทัศนผูบริหาร มากที่สุด ดานกิจกรรม มีความ
พึงพอใจตอหัวขอซีพีกรุปรวมกิจกรรมมากที่สุด ดานสังคม มีความพึงพอใจตอหัวขอบัวบานจะจา มากที่สุด 
และดานการแสดงความคิดเห็นมีความพึงพอใจตอหัวขอสังคมซีพี (กระดานสนทนา) มากที่สุดสําหรับดาน
รูปแบบและระบบการใชงาน พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบในการปรับ Homepage ใหเขากับ
เทศกาลตาง ๆ มากที่สุด และดานระบบการใชงานมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการเปดรับ
เว็บไซตผานระบบอินทราเน็ต มากที่สุด 

วรรณกร ไชยนา (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงใจของบุคลากรสํานักวิจัยคณะกรรมการกีฬามวยตอ
เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแหงประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะประชากร 
พฤติกรรมการเปดรับของบุคลากร และความพึงพอใจเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
 1. กลุมลักษณะประชากรที่มีความพึงพอใจเว็บไซตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญคือ ระดับ
การศึกษา ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญพบวาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่เปดเว็บไซต
สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 35 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง มีรายไดตอเดือน 25,000 บาทข้ึนไป ประสบการณการทํางาน 6 ปข้ึนไป 
และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 2-3 ป 
  2. พฤติกรรมการเปดเว็บไซตของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย พบวาสวนใหญใช
อินเตอรเน็ตที่ทํางานทุกวัน ใชประโยชนในดานติดตามขาวสารตางๆ ตองการใชอินเตอรเน็ตดานคนหาขอมูล
ตางๆ เปดรับเว็บไซต สํานักงานคณะกรรมการกีฬา 1 คร้ัง/สัปดาห ใชเวลาในการเปดเว็บไซต 30 นาที – 1 
ชั่วโมง ระหวางเวลา 13.01-16.00 น. 
  3. เนื้อหาของเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่มีผลตอความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการกีฬามวยพบวา เนื้อหาเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่เปดรับมากที่สุดคือขาว
ประชาสัมพันธ เปดรับเนื้อหาจากเว็บไซต สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยมากกวาเว็บไซตอ่ืน คือขอมูลความ
เคลื่อนไหวของวงการกีฬามวยไทย ความตองการเพิ่มเนื้อหา คือขอมูลพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 คิด
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วาเนื้อหาในเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยเนนการใหขอมูลขาวสารดานกีฬาโดยเฉพาะ และการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในเว็บไซต ไมมีความเปนปจจุบันและไมทันสมัย 
 ศิริพร พูพิพัตร (2553) ศึกษาเร่ือง การใชประโยชนและความพึงพอใจของบุคลากรตอเว็บไซตกรมเจา
ทา กระทรวงคมนาคม ผลการวิจัยพบวา บุคคลากรกรมเจาทามีการใชประโยชนและมีความพึงพอใจตอเว็บไซต
กรมเจาทา โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา มีการใชประโยชน ดานการใช
บริการขอมูลสารสนเทศ ดวยการใชเพื่อรับทราบ/ติดตามขอมูลขาวสารของกรม และใชเปนแหลงคนควาเพื่อ
การปฏิบัติงาน และมีการใชประโยชนดานการใชเปน แหลงติดตอสื่อสาร ดวยการใชเปนแหลงขอมูล/องค
ความรูของหนวยงานอยูระดับมาก ลักษณะประชากรตางกันมีผลตอการใชประโยชนและความพึงพอใจเว็บไซต
กรมเจาทา โดยภาพรวมและรายดานที่แตกตางกัน กลาวคือ บุคลากรกรมเจาทาที่สังกัดดานการบริหาร มีการ
ใชประโยชนเว็บไซตโดยภาพรวมและในดานการใชเปนแหลงติดตอสื่อสารมากกวาบุคลากรที่สังกัดบานสราง
กํากับดูแลความปลอดภัยทางน้ํา และมีการใชประโยชนในดานบริการขอมูลสาระสนเทศ มากกวาบุคลากร ที่
สังกัดดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางน้ํา และดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางน้ํา สวนระดับความพึง
พอใจเว็บไซตกรมเจาทา พบวา พนักงานราชการมีความพึงพอใจในดานการบริการขอมูลสาระสนเทศ มากกวา 
ขาราชการ และมีความพึงพอใจในดานการออกแบบนําเสนอเว็บไซตมากกวาลูกจาง และขอมูลสารสนเทศบน
เว็บไซตกรมเจาทาที่บุคลากรสนใจตางกัน มีผลตอการใชประโยชนและความพึงพอใจเว็บไซตกรมเจาทา โดย
ภาพรวมและรายไดที่แตกตางกัน 
 อิลฮาม ยีดิน (2554) ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวัง การเปดรับ และความพึงพอใจ ตอเว็บไซตผลิตภัณฑ
และอาหารฮาลาล” จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาชาย คือ เพศหญิงมีจํานวน 308 คน 
และเพศชาย จํานวน 92 คน สวนใหญอายุ 21-30 ป ในสวนของความพึงพอใจตอเว็บไซตดานขอมูลขาวสาร
สามลําดับแรกไดแก การนําขอมูลขาวสารจากเว็บไซตประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑและอาหารฮา
ลาล นําขอมูลขาวสารไปเปนหัวขอในการสนทนา และทราบขอมูลระเบียบวิธีปฏิบัติการขอรับรองฮาลาล 
ตามลําดับ สวนของความพึงพอใจในดานรูปแบบพบวา ความพึงพอใจในการจัดขอมูลที่เปนหมวดหมู ขณะที่
ความพึงพอใจตอการใชสื่อมัลติมีเดียประกอบขอมูลนาสนใจอยูในลําดับทาย ความพึงพอใจดานการใชงาน
พบวา ความสะดวกในการเขาถึงเว็บไซตอยูในลําดับแรก 
 วรพงศ พิรอด (2555) การเขาถึงเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การวิจัยคร้ัง
นี้เปนการศึกษาการเขาถึงเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
สวนใหญใชอินเทอรเน็ตผาน Mobile phone/Smartphone โดยสวนใหญใชอินเทอรเน็ตที่บาน/หอพัก โดย
นักศึกษาสวนใหญใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน และมีการใชงานแตละคร้ังมากกวา 2 ชั่วโมง โดยใชรับทราบขาว
การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเฉพาะการตรวจสอบผลการเรียน การศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใชงานเว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในดานรูปแบบการนําเสนอ
ขาวสารและดานเนื้อหาขาวสารเว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยูในระดับมาก สวนดานการใชเทคโนโลยีของ
เว็บไซต นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา เร่ือง “ความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ” มีวัตถุประสงคแรก คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ และประการที่สอง คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจําแนกตามปจจัยประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตาม
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ธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทาหรือควบคุมตัวแปรใดๆเปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดย
ใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยผูวิจัยไดกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ในการศึกษา คือบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ กรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ที่เปดใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งไมทราบ
จํานวนแนนอน จึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% โดยใช
กลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดย ขนาดของกลุมประชากร คือ บุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ ณ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จํานวนทั้งสิ้น 682 คน (ขอมูลอางอิง
จาก สํานักบริหารกลางและกลุมงานการเจาหนาที่ และกลุมงานพัสดุ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) ดังนั้น
กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ 286 ตัวอยาง และใชวิธีแบบสุมบังเอิญ โดยผูวิจัยดําเนินการแจกแจงแบบสอบถาม
ผานระบบ IP Messenger ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในรูปแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 
(Online Questionnaire)  โดยมี ระยะเวลาในการทําวิจัยระหวาง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – เมษายน 
พ.ศ. 2562 ณ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

วิธีการวิเคราะหขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  
 ใชคารอยละ ( Percentage) และความถ่ี ( Frequency ) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงกลุมซึ่งไดแก ปจจัยดานประชากรที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพอาชีพ ประสบการณ
ทํางาน และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่ประกอบดวย ความถ่ีในการใชตอสัปดาห ระยะเวลาในการ
เปดรับรับเว็บไซตตอคร้ัง อุปกรณที่ใชในการเปดรับเว็บไซต และลักษณะการใชงานเว็บไซต 

 2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  
  2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ จําแนกตามปจจัยดานประชากร เพศ และจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร อุปกรณที่ใชใน
การเปดรับเว็บไซต จะใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล  
  2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ จําแนกตามปจจัย อายุ สถานภาพอาชีพ ประสบการณทํางาน และ จําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสาร ความถ่ีในการใชตอสัปดาห ระยะเวลาในการเปดรับเว็บไซตตอคร้ัง และลักษณะการใชงานเว็บไซต 
จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะหพบ
ความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ โดยภาพรวมมีระดับพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจตอ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศอยูในระดับมาก โดย ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และดานการใช
งาน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากัน 



9 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ จําแนกตามปจจัยดานประชากร และพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 
  2.1  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีปจจัยดานประชากร เพศ 
อายุ และประสบการณทํางานในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอเว็บไซต
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน 
  2.2  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีปจจัยดานประชากร ดาน
สถานภาพอาชีพ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมตางกัน 
  2.3  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
ดานความถ่ีในการใชเว็บไซตตอสัปดาห ดานระยะเวลาในการใชเว็บไซตตอคร้ัง และดานลักษณะการใชงาน
เว็บไซต ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน 
  2.4  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
ดานอุปกรณที่บุคลากรภายในใชเปดเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
ตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมตางกัน 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดย
ภาพรวมมีระดับพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 1.1  ดานรูปแบบ ของเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีความเห็นวาดานรูปแบบของ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ควรจะมีการออกแบบแสดงถึงเอกลักษณของกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) การออกแบบเว็บไซตที่ดี คือ การ
ออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและลักษณะของเว็บไซต โดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานของ
ผูใชเปนหลัก เว็บไซตที่ออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีความเรียบงาย มีความสม่ําเสมอ สะทอน
เอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้นได และสอดคลองกับแนวคิดของ Padoungkiat (2011) ความเปน
เอกลักษณ (Identity) ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปนหลัก เนื่องจากเว็บไซตจะ
สะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร ตัวอยางเชน ถาเราตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรา
กลับเลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของสวนสนุกซึ่งสงผลตอความเชื่อถือของ
องคกรได 
 1.2  ดานเน้ือหา ของเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีความเห็นวาดานเนื้อหา ของ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ควรจะมีที่มาของเนื้อหาที่นาเชื่อถือและไมซ้ําใคร สอดคลองกับ
แนวคิดของ Zhang (2000) ความนาเชื่อถือของขอมูล (Reliable) คือ ขอมูลถูกตอง มีความนาเชื่อถือมี
ความเหมาะสม ครบถวนสมบูรณ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของเว็บไซต และนําเสนอขอมูลใหมๆ
สอดคลองกับแนวคิดของ Padoungkiat (2011) ไดกลาวถึง เนื้อหา (Useful Content) ถือเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุดในเว็บไซต เนื้อหาในเว็บไซตตองสมบูรณและไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตอง
เตรียมขอมูลและเนื้อหาที่ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ เนื้อหาที่สําคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ทีมผูพัฒนา
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สรางสรรคข้ึนมาเอง และไมไปซ้ํากับเว็บอ่ืน และสอดคลองกับ แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน, 
องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท (2546) กลาวถึง ลักษณะของเว็บไซตที่ดี ตองมีขอมูลที่ดีควรเปน
ขอมูลใหม มีความถูกตอง มีการอางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูล 
 1.3  ดานการใชงาน ของเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีความเห็นวาดานการใช
งานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ควรไมตองลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) การออกแบบเว็บไซตที่ดี จะตองสามารถเขาถึงขอมูลใหไดมากที่สุดโดย    ไม
ตองบังคับใหผูใชตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเลือกใชบราวเซอรชนิดใดชนิดหนึ่ง และ สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุวิช ถิระโคตร (2554) ไดกลาวถึงการใชงานเว็บไซตทีด่ีไมมีการบังคับใหผูใชตองติดตั้งโปรแกรม
อ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร ควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการ สอดคลองกับ
แนวคิดของ อิลฮาม ยีดิน (2554) ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวัง การเปดรับ และความพึงพอใจ ตอเว็บไซต
ผลิตภัณฑและอาหารฮาลาล” ผลวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจดานการใชงานพบวา ความสะดวกในการเขาถึง
เว็บไซตอยูในลําดับแรก 

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
จําแนกตามปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เพศ อายุ สถานภาพอาชีพ 
ประสบการณทํางาน ดานความถ่ีในการใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศตอสัปดาห ดาน
ระยะเวลาในการใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศตอคร้ัง ดานอุปกรณที่บุคลากรภายในใชเปด
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และดานลักษณะการใชงานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ สามารถสรุปได ดังนี้ 
 2.1  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีเพศ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
รูปแบบและดานการใชงาน ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ที่ใชงานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เปนประจําสวนใหญเปนเพศหญิง ทําใหมีความคุนเคย
กับเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศทั้งรูปแบบและการใชงาน จึงมีความชํานาญและมีความพึง
พอใจมากกวาผูชาย สอดคลองกับแนวคิดของ Wilo, Goidhaborsadore, & Yates , 2002: 114 (อางถึงใน 
ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) กลาวไววา เพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสงและรับขาวสาร
มากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แต
มีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดจากการรับขาวสารนั้นดวย และสอดคลองกับแนวคิดของ 
Cohen,1959 (อางถึงใน สุรางค โควตระกูร, 2541) ที่ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของความแตกตางกันระหวาง
เพศชายกับเพศหญิงยังพบวา เพศชายมีความคิดหนักแนนมากกวาความคิดของเพศหญิง แตเพศหญิงจะมี
ความละเอียดออนและรอบคอบในดานความคิดมากกวาเพศชาย ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการรับรูขาวสาร
และการวิเคราะหขอมูล สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพงศ พิรอด (2555) ศึกษาเร่ืองการเขาถึงเว็บไซตเพื่อ
การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการเขาถึงเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา นักศึกษาที่มี เพศ ตางกันมีความพึงพอใจตอเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแตกตางกัน อาจสืบเนื่องมาจากความตองการขอมูลในแตละดาน
ของแตละบุคคลแตกตางกัน ตามลักษณะของบุคคล จึงทํา ใหมีความพึงพอใจใน เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพตางกัน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทินี พิศวิลัย (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสาร และความพึงพอใจของผูใชเว็บไซต www.ginraidee.com ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ  
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ทดสอบสมมติฐานพบวาผูที่ เปดรับชมเว็บไซต ที่มี เพศ แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูใชเว็บไซต 
www.ginraidee.com ไมแตกตางกัน  
 2.2  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีอายุ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการ   ใชงาน 
ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่อายุตางกัน       ในแตละ
ชวง จะมีลักษณะงาน ระดับบังคับบัญชา  หนาที่ ความรับผิด ตางกัน โดยบุคลากรภายในกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ที่มีอายุมากสวนใหญจะเปนหัวหนาหรือผูบริหารงาน ซึ่งมีการใชงานเว็บไซตกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศนอยกวาระดับปฏิบัติการที่สวนใหญยังมีอายุนอยกวา รวมทั้งเร่ืองของอายุ ที่มีผลตอ
การเรียนรูสิ่งใหมๆ  จึงมีผลกับการใชงานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สอดคลอง กับ  
แนวคิดของ กรรณิการ เหมือนประเสริฐ (2548) ไดกลาววา อายุกับการทํางาน (Age and Job 
Performance) เปนที่ยอมรับกันวาผลงานของบุคคลจะลดนอยลงในขณะที่อายุเพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตาม
บุคคลที่มีอายุมากจะถือวาเปนผูมีประสบการณในการทํางานสูง และสามารถปฏิบัติหนาที่การงานที่จะ
กอใหเกิดผลผลิตสูงได สอดคลองกับงานวิจัยของ ดรุณี ฐิตาภิวัฒนกุล (2552) ศึกษาเร่ืองการเปดรับขอมูล
ขาวสาร ความพึงพอใจ และการใชประโยชนจากเว็บไซตวีอารซีพีดอทคอมผานระบบอินทราเน็ตของ
พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ พบวา สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับ
ขอมูลขาวสารจากเว็บไซตวีอารซีพีดอทคอมในภาพรวมไมแตกตางกัน แตรายละเอียดผลการทดสอบ พบวา 
กลุม ตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากเว็บไซตวีอารซีพี ดอทคอม
ดานการบริหารงานและดานกิจกรรม แตกตางกัน 
 2.3  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีสถานภาพอาชีพ ตางกัน ทําใหความ
พึงพอใจเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเปนเพราะ บุคลากร
ภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางใน
สังกัดกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  มีแนวคิด ทัศนคติ และคานิยม ตอเว็บไซตกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ คลายกัน หรืออาจเปนเพราะ เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ทุกสถานภาพอาชีพได จึง
ทําใหความพึงพอใจเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยรวมไมตางกัน ไมสอดคลองกับแนวคิด
ของ กาญจนา แกวเทพ (2545) ไดกลาววา อาชีพ คนที่มีอาชีพแตกตางกันก็จะมองโลก และมีแนวคิด 
ทัศนคติ และคานิยมตอสิ่งตางๆ แตกตางกัน เชน คนที่รับราชการก็จะมีหัวอนุรักษนิยมสูง มักคํานึงถึง
ยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ และเกียรติภูมิของการเปนราชการเปนสําคัญ ในขณะที่คนทํางานในภาคเอกชน
จะคํานึงถึงรายได และการมีศักดิ์ศรี ของตนดวยเงินทองที่สามารถจะซื้อ หรือจับจายใชสอยสิ่งที่ตนตองการ 
เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตน และแมแตคนที่มีอาชีพเดียวกัน ก็มีความคิดเห็นตลอดจนพฤติกรรมที่
แตกตางกัน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร พูพิพัตร (2553) ศึกษาเร่ือง การใชประโยชนและความพึง
พอใจของบุคลากรตอเว็บไซตกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรกรมเจาทาที่มีอาชีพ
ตางกัน มีความพึงพอใจเว็บไซตกรมเจาทาดานการบริการขอมูลสารสนเทศ และดานการออกแบบ และ
นําเสนอเว็บไซตที่แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา บุคลากรกรมเจาทานั้นตองการที่จะใชประโยชนและมีความพึง
พอเว็บไซตที่แตกตางกันไป  
 2.4  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีประสบการณทํางานในกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรูปแบบดานเนื้อหา และดานการใชงาน ตางกัน ผูวิจัยมี
ความเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีประสบการณทํางานในกรมสงเสริม
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การคาระหวางประเทศ จะความพึงพอใจเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มากกวาผูที่มี
ประสบการณทํางานนอยกวา อาจเปนเพราะ บุคลากรภายในที่มีประสบการณทํางานในกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศมากกวา มีความเขาใจในองคกร และวัตถุประสงคของเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ทําใหเห็นถึงประโยชนและความจําเปนในภาพรวมมากกวา สอดคลองกับแนวคิดของ เนาวรัตน    
เกิดกาญจน (2540) ไดกลาวถึง ความแตกตางของระยะเวลาของการทํางานเมื่อบุคคลประกอบอาชีพใดใด
องคกรหนึ่งเปนระยะเวลานานบุคคลนั้นจะเกิดความรูสึกผูกพันกับองคกรตลอดจนเกิดการยอมรับใน    
สภาพความเปนอยูกฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนของงานที่ตนทํา และสอดคลองกับแนวคิดของ   
กรรณิการ เหมือนประเสริฐ (2548) ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job 
Performance) ผูอาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณกร ไชยนา (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงใจของบุคลากรสํานักวิจัยคณะกรรมการกีฬามวยตอเว็บไซต
สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแหงประเทศไทย พบวา ลักษณะประชากร จําแนกตาม 
ประสบการณทํางาน แตกตางกัน มีความพึงพอใจเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ตางกัน 
 2.5  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดาน
ความถี่ในการใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศตอสัปดาห ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรูปแบบ ดาน
เนื้อหา และดานการใชงาน ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็น จํานวนความถ่ีในการใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศตอสัปดาห แสดงถึงจํานวนกระบวนการเลือกรับขาว โดยที่จะเลือกเปดผานเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ภายในหนึ่งสัปดาห เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของแตละบุคลที ่   
แตกตางกัน หรืออาจเปนเพราะหนาที่ความรับผิดชอบของลักษณะงานที่เก่ียวของกับการใชงานเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศที่แตกตางกัน นําไปสูความพึงพอใจที่แตกตางกัน  สอดคลองกับแนวคิดของ 
ดวงฤทัย พงศไพฑูรย (2544) สรุปไววา ยิ่งบุคคลเกิดความไมแนใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเทาใด 
บุคคลยอมตองการเปดรับขาวสารมากข้ึนเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ปุญดาริกา จารุสกุล       
(2554) ศึกษา เร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน จาก เว็บไซต 
http://www.prd.go.th ของเจาหนาที่กรมประชาสัมพันธในสวนกลาง ผลการวิจัยพบวา ดานความถ่ีในการ
เปดรับเว็บไซต มีความสัมพันธ กับความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชนจาก เว็บไซต 
http://www.prd.go.th ความถ่ีในการเปดรับเว็บไซต ซึ่งหมายความวาเปดรับเว็บไซตมากคร้ังเทาใดก็ยิ่งมี
ความพึงพอใจในเนื้อหารูปแบบและประโยชนจากเว็บไซตมากข้ึนเทานั้น 
 2.6  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดาน
ระยะเวลาในการใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศตอคร้ัง ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานเนื้อหา และ
ดานการใชงาน ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ระยะเวลาในการใชเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ตอคร้ัง ของบุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ แสดงถึงการเลือกรับรูหรือตีความ เว็บไซต
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งตองใชเวลาในการรับรูหรือตีความ เพื่อที่จะตอบสนองความตองการ
ของแตละบุคลที่แตกตางกัน หรืออาจเปนเพราะหนาที่ความรับผิดชอบของลักษณะงานที่เก่ียวของกับการใช
งานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่แตกตางกัน นําไปสูความพึงพอใจที่แตกตางกัน สอดคลอง
กับแนวคิดของ ชานันต รัตนโชติ (2552) การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เปนกระบวนการกลั่นกรองในข้ันตอนตอมา เมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลง
หนึ่งแลวแตละคนอาจจะตีความหมายตามความเขาใจของตัวเอง หรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ 
ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณขณะนั้น เปนตน ไมสอดคลองกับ



13 
 

งานวิจัยของ วรรณกร ไชยนา (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงใจของบุคลากรสํานักวิจัยคณะกรรมการกีฬามวย
ตอเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแหงประเทศไทย ผลกาศึกษาพบวา บุคลากร
สํานักวิจัยคณะกรรมการกีฬามวยใชเวลาในการเปดรับเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยแตกตางกัน 
ไมมีผลตอความพึงพอใจเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยตางกัน 
 2.7  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดาน
อุปกรณที่บุคลากรภายในใชเปดเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา  อุปกรณที่บุคลากร
ภายในใชเปดเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ถึงแมจะตางกันแตความพึงพอใจเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมตางกัน นั้น อาจเปนเพราะ พฤติกรรมใชอุปกรณเปดเว็บไซตกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ สวนใหญใช คอมพิวเตอร/โนตบุค ที่เปนอุปกรณในการทํางานของบุคคลากรภายใน
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศอยูแลว ทําใหมีพฤติกรรมดานอุปกรณคลายกัน หรืออาจเปนเพราะ 
วัตถุประสงคในการพัฒนา เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอและเรียกใชขอมูล
ขาวสารตางๆ บนเว็บไซตของหนวยงาน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และผานระบบเครือขายสื่อสาร 
จากอุปกรณเคลื่อนที่ เชน Smart phone และ Tablet ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการไดในทุกอุปกรณ จึงทําใหความพึงพอใจไมแตกตาง ไมสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน 
(2541) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไว ลีลาในการสื่อสาร 
(Communication Style) สวนหนึ่งในการเปนผูรับสารของ เรานั้น ข้ึนอยูกับลีลาในการสื่อสาร คือ 
ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบ อานหนังสือพิมพ บางคนชอบฟงวิทยุ บางคน
ชอบดูโทรทัศน ฯลฯ ไมสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ
ปริญ ลักษิตานนท (2546) กลาวถึง โทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีเปนจํานวน
มากมากกวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต ดังนั้น การนําขอมูลหรือบริการในเว็บไซตใหสามารถนําเสนอ        
ผานชองทางโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงเปนชองทางที่นาสนใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์,        
นุจรี บุรีรัตน (2557) การศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตการจัดการองคความรูคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลกาศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชอุปกรณการสื่อสารตางกันความพึงพอใจ
เว็บไซตการจัดการองคความรู ไมตางกัน 
 2.8  บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดาน
ลักษณะการใชงานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตางกัน ทําใหความพึงพอใจเว็บไซตกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และ
ดานการใชงาน ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรภายในกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีลักษณะ
การปฏิบัติงานที่แตกตางกันตามหนาที่และความรับผิดชอบ สงผลใหลักษณะการใชงานเว็บไซตกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศเพื่อประโยชนและตอบสนองความตองการแตกตางกัน มีผลใหความพึงพอใจเว็บไซต
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2541) ได
กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล ความตองการ (Need) ในกระบวนการเลือก
ของมนุษยมีปจจัยหนึ่งที่เปนปจจัยที่สําคัญ มากที่สุดคือ ความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้ง
ความตองการทางใจและกายทั้งความตองการระดับสูงและความตองการระดับต่ํา ยอมเปนการเลือก
ตอบสนองความตองการของเรา และ ยังกําหนดการเลือกของเรา เพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ เพื่อการ
ยอมรับในสังคม เพื่อแสดงรสนิยม และเพื่อความพอใจ ฯลฯ และสอดคลองกับแนวคิดของ ชานันต รัตนโชติ 
(2552) ผูรับสารจะใชสื่ออะไรก็ตาม ผูรับสารจะเลือกสรรและแสวงหาขาวสารตามความตองการหรือความ
คาดหวังที่แตกตางกันไปในแตละคน ผูรับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรขาวสาร (Selective 
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Process) โดยกระบวนการเลือกสรรขาวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรรณกร ไชยนา (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงใจของบุคลากรสํานักวิจัยคณะกรรมการกีฬามวยตอ
เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย พบวา เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่บุคลากรของ
สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ที่บุคลากรเปดรับมากกวาเว็บไซตอ่ืนแตกตางกันมี ผลตอความพึงพอใจ
เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยในภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาไม
ปฏิเสธสมมติฐาน 
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