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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกลของสํานักงานชลประทาน

ที่ 14  และ (2) ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอเว็บไซต  กลุมตัวอยางเปนผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วไป ไดมาโดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน ไดแก เว็บไซตเพื่อการ

ประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต  ผลการวิจัยพบวา (1) เว็บไซตเพื่อการ

ประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกลมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี และ (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตภาพ

รวมอยูในระดับมาก  แบงการประเมินเปน 3 ดาน โดยเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาผูใชงานพึงพอใจดานประโยชนในการ

ใชงานมากที่สุด รองลงมาเปนดานเว็บไซต   และดานฐานขอมูลตามลําดับ   สรุปไดวาเว็บไซตที่พัฒนาข้ึนสามารถ

ประชาสัมพันธขอมูลหนาที่รับผิดชอบ และการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกับสวนงานเคร่ืองจักรกลของสํานักงาน

ชลประทานที่ 14  ใหกับผูใชงานไดรับทราบอยางทั่วถึงและกวางขวาง อีกทั้งยังไดรับขอมูลที่เปนปจจุบันสามารถนําไปใชเปน

แนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

คําสําคัญ: เว็บไซต  ประชาสัมพันธ  สวนเคร่ืองจักรกล  สํานักงานชลประทานที่ 14 

Abstract 

 The objectives of this study were (1) to develop website for public relations the mechanical department 

of the regional irrigation office 14 and (2) to assess the satisfaction of users with website. The sample is internet 

users. Accidental sampling method of 400 people. The tools used in the research consisted of 2 parts: website 

for public relations the mechanical department and questionnaire satisfaction of users. Research findings were as 

follows: (1) website for public relations the mechanical department that can be used efficiently and (2) The 

results of evaluating the satisfaction of the users overall satisfaction assessment results were at the highest level. 

Divided the assessment into 3 areas when considering each side. It was found that  users are satisfied with the 

benefits of using the most. Followed by website  and database aspects respectively. In conclusion the 

developed website can public relation the responsibility information and working together with the agencies 

concerned with the mechanical section of the Irrigation Office 14 to be thoroughly informed and receive current 

information that can be used as a guideline performance correctly. that can be used as a guideline performance 

correctly. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

“หลักสําคัญ ตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา คนอยูได แตถาไมมีน้ําคนอยู

ไมได ไมมีไฟฟา คนอยูได แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได" พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน (2529) แสดงให

เห็นถึงความสําคัญของน้ํา   ทรัพยากรตามแหลงน้ําตาง ๆ นอกจากเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย แลวยังมี

ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสภาพสิ่งแวดลอม   สํานักงานชลประทาน   มีหนาที่อํานวยการในการ

วางแผน ควบคุม และกํากับการดําเนินการสงน้ําและบํารุงรักษา  การระบายน้ํา การเก็บกักน้ํา คุณภาพน้ําการบริหารจัดการ

น้ํา และรวบรวมสถิติ ฐานขอมูลอุทกวิทยา ปริมาณน้ําฝน น้ําทา รวมถึงการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห ปริมาณน้ําที่สงเขา

พื้นที่ การเพาะปลูกพืชของโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการพระราชดําริฯ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการ

ปองกันตนเองชายแดน โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพิเศษอ่ืนๆ การรักษาพื้นที่ชลประทาน

เพื่อการเกษตร โดยเสริมสรางองคความรูใหแกเกษตรกร การประสานสงเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ การเกษตร

อินทรีย และตามแนวทางพระราชดําริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ โดยการ

มีสวนรวมในการดําเนินงานดานสงน้ําและบํารุงรักษาของเกษตรกร   

  สํานักชลประทานที่ 14  ตั้งอยูที่ตําบลวังกพง  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (2560) ทําหนาที่บริหาร

จัดการน้ําใน 4 จังหวัดภาคใต ไดแก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง  หนวยงานประกอบดวยฝายงานตาง ๆ 

ไดแก สวนวิศวกรรม สวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา  สวนแผนงาน  ฝายบริหารทั่วไป และสวนเคร่ืองจักรกล  ซึ่งสวน

เคร่ืองจักรกลมีหนาที่รับผิดชอบ บริหาร  ควบคุม  ดูแล   ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําในการวางแผน

ปฏิบัติการซอมสราง  ดัดแปลง  แกไขการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  อุปกรณบังคับน้ําเคร่ืองจักรกลสูบน้ํา  

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  ยานพาหนะ  เคร่ืองจักรกลไฟฟา  เคร่ืองจักรกลน้ํา  ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ รวมถึงงานจางเหมากอสราง ที่เก่ียวกับงานเคร่ืองกลไฟฟา สื่อสารและสารสนเทศ  เพื่อรองรับภารกิจของ

หนวยงานในสังกัดสํานักชลประทานไดอยางมีประสิทธิภาพ  หนวยงานยอยในสวนเคร่ืองจักรกลประกอบดวยฝาย

วิศวกรรมเคร่ืองกล  ฝายซอมสรางและบํารุงรักษา  ฝายปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ  ฝายปฏิบัติการสูบน้ํา  และ

ฝายไฟฟาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนกลุมงานสารสนเทศมีหนาที่ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางระบบ และพัฒนา

โปรแกรม กําหนดกรอบและทิศทาง พรอมจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ 

จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําและเว็บไซต ซึ่งพบวาสํานัก

ชลประทานที่ 14 ยังขาดเว็บไซตประชาสัมพันธใหความรูและใหบริการขอมูลกับประชาชนหรือหนวยงานเก่ียวของ สงผลให

การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรไมทั่วถึง ขาดโอกาสในการรับรูเก่ียวกับขาวสารที่เปน

ปจจุบันและมีประโยชน 

จากปญหาที่กลาวมา  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเปนเว็บไซตประชาสัมพันธของสวนเคร่ืองจักรกล  สํานักงาน

ชลประทานที่14 เพื่อเผยแพรขอมูลสวนเคร่ืองจักรกล เพื่อใหผูใชงานสามารถติดตามขอมูลขาวสารที่มีประโยชนจาก

หนวยงานผูใหบริการไดสะดวกรวดเร็ว และสะดวกตอผูใชงาน สอดคลองกับในยุคปจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยที่อุปกรณสื่อสารและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอ



 

 

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาคนควาและการทํางานในดานตาง ๆ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ทําใหองคกรตางๆ นําเทคโนโลยีเหลานี้เขามาชวยในการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไมวา

จะเปนการรับ-สงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส การทําเอกสารและใหบริการบนอินเตอรเน็ต ตลอดจนการใชเปนเคร่ืองมือชวย

ในการทํางานขององคกรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปยะดนัย, 2556)  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบ

การใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําใหภาคเอกชนและประชาชน

ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลา อีกทั้งยังชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน สรางความรูสึกประทับใจ

กับผูใชงาน หรือผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของหนวยงานไดเปนอยางดี  

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธของสวนเคร่ืองจักรกลสํานักงานชลประทานที่14 

2.2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตอเว็บไซตที่พัฒนาข้ึน 

3.ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1 เว็บไซต (Website) เปนแหลงเก็บขอมูลเว็บเพจหลาย ๆ เวบ็เพจ แลวจึงรวบรวมเวบ็ เพื่อนํามาใชสนับสนุนใน

การใชงานเวบ็ไซต ในการพัฒนาเว็บไซตการประชาสัมพนัธสวนเคร่ืองจักรกล ทําการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห สืบคนขอมูล 

และการแสดงหนาเว็บไซต จึงทาํใหงายตอการใชงานเว็บไซต( ปยวท ิ,2556) เว็บไซตเปนตําแหนงที่อยูของผูมีเว็บเพจเปนของ

ตัวเองบนระบบอินเทอรเน็ต   

3.2 การประชาสัมพนัธ (Public Relations)  เปนการประชาสมัพันธไวใชโปรโมทเว็บไซต เพื่อการเก็บคาจํานวน

ผูใชงานเว็บไซต (วิรัช ,2544) เปนกระบวนการในการสื่อสารเพื่อเสริมสรางความสัมพนัธและความเขาใจอันดี ระหวางองคกร

กับประชาชนที่เก่ียวของ  รวมทั้งระหวางสมาชิกในองคกร วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ ไดแก เพื่อสรางความนยิม

ศรัทธา เพื่อปองกันและรักษาชือ่เสียง  เพื่อสรางความรูความเขาใจตอองคกร และเพื่อแสวงหาความรวมมือและการสนับสนนุ 

3.3 แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสมัพันธ (Relational Database Model) มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะที่เปนกลุมของ

ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน ในฐานขอมูลหนึ่งๆ สามารถที่จะมีตารางตั้งแตหนึ่งตารางข้ึนไป และในแตละตารางนั้นก็สามารถมี

ไดหลายคอลัมน (Column) หลายแถว (Row)  ฐานขอมูลเชงิสมัพันธถูกออกแบบมาเพื่อลดความซ้ําซอนของการเก็บขอมูล 

และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการประกอบดวยตารางจะตองมชีือ่ไมซ้ํากัน  แตละฟลดจะบรรจุ

ประเภทขอมูลเพียงชนิดเดียวเทานั้น และขอมูลในแตละเรคอรดจะตองไมซ้าํกัน แตละตารางยงัสามารถเรียกไดอีกอยางวา 

รีเลชัน (Relation)  จุดเดนของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ไดแก งายตอการเรียนรู และการนําไปใชงาน ทําใหเห็นภาพขอมูล

ชัดเจน  ภาษาที่ใชจัดการขอมูลเปนแบบซีเควล ซึง่มีประสิทธิภาพสูงเขาใจงาย และลดความซ้าํซอนของขอมูลได 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

      รพีภัทร มานะสุนทร (2557) ไดศึกษาการพัฒนาเว็บไซตและการสรางสังคมออนไลน เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจ

ชุมชน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล

ปจจัยพื้นฐานของธุรกิจชุมชน ความตองการในการใชสื่ออินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธธุรกิจ และสัดสวนการ

ใชสื่ออินเทอรเน็ต ในการประชาสัมพันธธุรกิจในปจจุบัน 2) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตรวมถึงสรางสังคมออนไลนเพื่อใชเปน 

ชองทางประชาสัมพันธธุรกิจชุมชน 3) ติดตามขอเสนอแนะของกลุมผูประกอบการและผูเยี่ยมชมเว็บไซตผลการวิจัยพบวา 



 

 

ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอ ความสวยงาม ความทันสมัย นาสนใจของหนา เว็บไซต การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอ

การอานและการใชงาน เมนูตางๆ ในเว็บไซตใชงานไดงาย ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม 

ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของขอมูล

อยูในระดับปานกลาง 

    ชรินทรญา กลาแข็ง (2557) ไดศึกษาการพัฒนาเว็บไซตศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเปนเว็บศูนยกลางขอมูลและองคความรู และเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใชงานเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ในการคนควาองค

ความรู ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร ผลการวิจัยความพึงพอใจสูงสุดคือดานเนื้อหา รองลงมาคือดานกราฟกและ

ออกแบบ และผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตดานการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญ พบวาการออกแบบภาพรวมอยูในระดับดี 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตการวิจัย 

       4.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรเปนผูใชงานอินเทอรเน็ต  กลุมตัวอยาง ใชวิธีคัดเลือกการสุม

แบบบังเอิญ (Accidental sampling) จํานวน 400 คน 

         4.1.2 ขอบเขตเนื้อหา สํานักงานชลประทานที่ 14  ต.วังกพง  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ 77120 

 4.2 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

  4.2.1 การพัฒนาเว็บไซต 

         ในการพัฒนาเว็บไซตสวนเคร่ืองจักรกลสํานักงานชลประทานที่ 14 จะตองอาศัยโปรแกรมตางๆ เขา

มาชวย เพื่อใหระบบเว็บไซตที่พฒันาออกมามีความสมบูรณยิง่ข้ึนซึ่งโปรแกรมที่ใชมีดังนี ้

(1) คัดเลือกโปรแกรมเพื่อใชในการเขียนคําสั่งควบคุมการทํางานของเว็บไซต 

(2) คัดเลือกโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  

(3) รวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดทําเว็บไซต เนื้อหาสวนเคร่ืองจักรกล จะแสดงเมนูการทํางานหนาที่รับผิดชอบ ผังบุคลากร

ผังกระบวนการ สาระสนเทศในการทํางาน และขอมูลทั่วไป   

หนาเมนูแบงเปน 5 สวน ไดแก ฝายวิศวกรรมเคร่ืองกล  ฝายซอมสรางและบํารุงรักษา  ฝายปฏิบัติการเคร่ืองจักรกล

และยานพาหนะ  ฝายปฏิบัติการสูบน้ํา  และฝายไฟฟาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื้อหาในเว็บไซต เชน วิธีการแกไขปญหา

เบื้องตน วิธีดูแลตนเองเมื่อใชคอมพิวเตอรเวลานาน  เคล็ดลับในการไขปญหาคอมพิวเตอร การลงทะเบียนขอรับรหัสผาน

อินเทอรเน็ต)  การใชงาน Web Conference จดหมายอิเล็กทรอนิกส,กรมอุตุนิยมวิทยา ระบบแจงซอม  และโปรแกรม

พื้นฐานหรือจําเปนตอการทํางาน  ซึ่งผูใชงานสามารถดาวนโหลดติดตั้งใชงานได 

4.2.2. การสรางแบบสอบถาม 

                  4.2.2.1  กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของคณะอาจารย 

เก่ียวกับประเด็นเนื้อหา และความถูกตองในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  

                  4.2.2.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับความตองการในการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล 

การสรางแบบสอบถามประเภทตาง ๆ เพื่อมากําหนดเปนจุดประสงคที่ตองศึกษา 



 

 

           4.2.2.3 จัดทําโครงสรางแบบสอบถาม กําหนดหัวขอหลัก ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

และความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธของสวนเคร่ืองจักรกล 

           4.2.2.4 รางแบบสอบถามตามหัวขอที่กําหนดในโครงสรางแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 3 ดาน ดังนี้ 

ดานเว็บไซต จํานวน 6 ขอ ดานระบบฐานขอมูล จํานวน 4 ขอ และดานประโยชนของผูใชงาน จํานวน 3 ขอ 

           4.2.2.5 จัดทําแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลหาคาความสอดคลองของเนื้อหา และ

วัตถุประสงคดวย IOC ทั้งนี้คา IOC ที่ไดตองมากกวาหรือเทากับ 0.50  หมายความวาแบบสอบถามมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคสามารถนํามาใชงานได 

           4.2.2.6 ทําการปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

           4.2.2.7 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอคําถามในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนด  

           4.2.2.8 จัดทําแบบสอบถามฉบับจรอง เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชงาน  

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.3.1 ทําบันทึกขอความขออนุญาตผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 14 เพื่อนําเสนอการทําเว็บไซต

ประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 14 

  4.3.2 นําเสนอการทําเว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 14 

  4.3.3 ใหกลุมตัวอยางเพื่อทําทดลองการใชงาน 

  4.3.4  กลุมตัวอยางทําการทดลองเว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล จากนั้นทําการแจกลิงค

แบบสอบถามออนไลนเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

  4.3.5 รวบรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธของสวนเคร่ืองจักรกล 

สํานักงานชลประทานที ่14   ดวยแบบสอบถามออนไลน 

 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเปนสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สูตรในการคํานวณดังนี ้

 

 

การหาหาคารอยละ (Percentage)  

 P    =     N
F 100×

 

 เมื่อ    P  แทน    รอยละ                                                             (1) 

 F      แทน    จํานวนที่ตองการแปลคาใหเปนรอยละ 

  𝑁𝑁     แทน    จํานวนทั้งหมด 

  



 

 

 สูตรการหาคาเฉลี่ย (Mean) 

    𝑋𝑋�   =        ∑fx
𝑁𝑁

 

   เมื่อ  �̅�𝑥 แทน คะแนนคาเฉลี่ย                                                             (2) 

   ∑fx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน จํานวนขอมูล 

 

           สูตรการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

          S. D.   =      √𝑛𝑛∑x
2−(∑x)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)
  

   เมื่อ       S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                       (3) 

   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    𝑛𝑛       แทน  จํานวนขอมูล 

 

5. ผลและวิจารณ 

          จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบ ซึ่งนาํเสนอขอมูลเก่ียวกับสวนเคร่ืองจักรกลที่การแจงปญหา 

พบวา มผีลการวิเคราะหขอมูลตามความพึงพอใจในการใชงานมีประเด็นที่สามารถนาํมาอภิปรายผลได ดังนี ้

 5.1 ดานเว็บไซต ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.69)  สอดคลองกับงานวิจัยของ 

รพีภัทร มานะสุนทร (2557) ไดศึกษาการพัฒนาเว็บไซตและการสรางสังคมออนไลน เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจชุมชน ในเขต

อําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวจิัยพบวา ดานเว็บไซต ผูใชงานเว็บไซตมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับดีมาก 

ผูวิจัยเห็นวา เนื้อหาเว็บไซตถูกกลั่นกรองความถูกตองมาจากองคกร จึงมีความนาเชื่อถือและถูกตอง นอกจากนั้นยังมีการ

จัดลําดับของเนื้อหาอยางเปนลําดับข้ันตอน และสอดคลองกับเว็บไซต โดยรวมพบวาอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดย

รายการที่มากที่สุดคือเว็บไซตงายตอการเขาใชงาน รองลงมาคือ การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสมโดย 

ภาพประกอบทําใหเกิดความนาสนใจ ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ) เนื้อหาเว็บไซต มีประโยชน และ

สืบคนขอมูลไดเปนอยางดี และเว็บไซตสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 

 5.2 ดานระบบฐานขอมูล ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.69)  สอดคลองกับงานวิจัย

ของจิราภรณ อวมออ และคณะ (2560) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการผูปวยและการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อติดตามผูปวยที่ใชสารเสพติดในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”ผลการวิจัยพบวา ดาน

ระบบฐานขอมูล ผลลัพธของการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 14  โดยรวมอยูใน

ระดับดีมาก ผูวิจัยเห็นวา การออกแบบเว็บไซตใหดูมีความนาสนใจ เขาใจงาย ทั้งการออกแบบและสีสัน จึงทําใหเว็บไซตที่

สามารถตอบสนองการใชงานไดชัดเจน และมีสีสันที่เหมาะสม โดยรวมพบวาอยูในระดบัความพึงพอใจมาก โดยรายการที่มาก

ที่สุด คือ ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึนสามารถใชงานไดงายและสะดวก รองลงมาเปนการจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมี



 

 

ความเหมาะสม ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึนสามารถใชทดแทนระบบงานเดิมได และระบบฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึนเปน

ประโยชนสําหรับผูใชงาน  

5.3 ดานประโยชนของผูใชงาน ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.68) เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวามีความพึงพอใจในระดับคุณภาพดี สอดคลองกับงานวิจัยของ รพีภัทร มานะสุนทร (2557) ไดทําวิจัยเร่ือง“การ

พัฒนาเว็บไซต, และการสรางสังคมออนไลน เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจชุมชน”ที่วา ความสวยงาม ความทันสมัย นาสนใจของ

หนาเว็บไซต การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร อานไดงายและ

สวยงามทําใหเว็บบล็อกมีความนาสนใจยิ่งข้ึน”ผลการวิจัยพบวา ดานประโยชนของผูใชงาน พบวา ผลลัพธของการพัฒนา

เว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 14  โดยรวมอยูในระดับดีมาก ผูวิจัยเห็นวา เว็บไซตมีการ

แบงสัดสวนของแผนที่เมนูและเนื้อหาของสวนเคร่ืองจักรกลไดอยางชัดเจน งายตอการทําความเขาใจ จึงทําใหเว็บไซตมีการใช

งานที่งาย และไมซับซอน โดยรวมพบวาอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยรายการที่มากที่สุดเปนสื่อในการเผยแพร

ความรู  รองลงมาเปนแหลงความรูได และเนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน   

6. สรุป  

  เว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 14  สรุปผลดังนี้ 

   6.1 การอออกแบบเว็บไซตในสวนของการออกแบบมี 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 1) รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต  

ออกแบบโดยใชรูปแบบแบบใยแมงมุม (Web Structure) ซึ่งเปนโครงสรางที่มีความยืดหยุน ทุกหนาของเว็บไซตจะเชื่อมโยง

ถึงกันหมด ทําใหสามารถเขาถึงหนาเว็บเพจที่ผูใชงานตองการไดงายและมีความอิสระ และสามารถเชื่อมโยงไปสูเว็บไซต

หนวยงานภายนอกได  2) โครงสรางเว็บไซต  ออกแบบจัดโครงสรางตามกลุมเนื้อหา (Content-based Structure) โดยจัด

เนื้อหารวมในเมนูเดียวกัน เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงเนื้อหา หรือขอมูลที่ตองการไดงายตามหมวดหมูเนื้อหา และ 3) 

ฐานขอมูล (Database) ออกแบบและพัฒนาดวยฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เปนโครงสรางที่ออกแบบ

งายไมซับซอน และใชงานสะดวก อีกทั้งการบํารุงรักษาฐานขอมูลทําไดไมยุงยาก   

  6.2 ประโยชนของเว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 14  พบวา เว็บไซตสามารถ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหกับหนวยงานและผูใชงานที่สนใจสามารถเขาถึงและใชงานเว็บไซตไดดวยตนเอง รูปแบบของเว็บไซต

ถูกออกแบบใหใชงานงายและสะดวกรวดเร็ว  โดยการเพิ่มเคร่ืองมือแนะนําในเว็บไซตเพื่อสนับสนุนการใชงานของผูใชงานให

เปนไปไดอยางด ีในสวนผลประเมินความพงึพอใจพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอเว็บไซตประชาสัมพันธสวนเคร่ืองจักรกลที่

พัฒนาข้ึนในระดับมาก เนื่องจากในการออกแบบคํานึงถึงผูใชงานในดานเว็บไซต  ดานระบบฐานขอมูล  และดานประโยชน

ของผูใชงาน  สงผลใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวกรวดเร็วทุกสถานที่และทุกเวลา 
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