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  สมโชค  เนียนไธสง : การศึกษาองคประกอบของเว็บไซตในมหาวิทยาลัยราชภัฏของ

ไทยที่สรางความพึงพอใจแกนักศึกษา.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.ธนาทร  เจียรกุล และ 

ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน.  159 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาผูใชบริการที่มีตอ

องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

 กลุมตัวอยางคือนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยมีสถานภาพเปน

นักศึกษาในปการศึกษา 2553 ที่เขามาใชบริการอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการสุม

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 400 คน 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาผูใชบริการที่มี

ตอองคประกอบของการออกแบบเว็บไซตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผูวิจัยใชแนวคิดจาก

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต 5 ข้ันตอนของ Jesse James Garrett ไดแก การสรางกลยุทธในการ

ออกแบบ (Strategy Plane) การกําหนดขอบเขตของขอมูล (Scope Plane) การจัดทําโครงสราง

ขอมูล (Structure Plane) การออกแบบโครงรางเว็บเพจ (Skeleton Plane) และการออกแบบ

รูปลักษณของเว็บเพจ (Surface Plane)      
 

 ผลการวิจยัพบวา  

 นักศึกษา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุด ใชบริการเว็บไซต  มากที่สุด 1 - 2 คร้ังตอสัปดาห  ใชเวลาอยูในเว็บไซต มากที่สุด 30 นาทีถึง  

1 ชั่วโมงตอครั้ง โดยใชบริการตรวจสอบผลการเรียนมากที่สุด   

 นักศึกษามีความพงึพอใจในภาพรวมดานการจัดทาํโครงสรางขอมูล ดานการออกแบบ

โครงรางเว็บเพจ และดานการออกแบบรูปลักษณของเว็บเพจ อยูในระดับมาก แตความพึงพอใจใน

ภาพรวมดานการสรางกลยทุธในการออกแบบ  และดานการกาํหนดขอบเขตของขอมูลในภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง 
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 The purpose of this study was to examine students' satisfaction with the service 

components of website design in Rajabhat University.  

 Subjects were students at Rajabhat University of Thailand under the status of the 

students in the academic year 2553 to use the internet in the Rajabhat by random chance 

(Accidental. Sampling) of 400.  

 Tools used in this study consisted of student satisfaction with the service element 

of website design in Rajabhat University. Researchers use the concept of process 

development website five steps of Jesse James Garrett is to establish a strategy for the 

design (Strategy Plane) of the scope of the data (Scope Plane) the preparation of the data 

structure (Structure Plane) design layout Web page (Skeleton Plane) and design the look of a 

Web page (Surface Plane).  

 The results showed that  

 Student respondents were 400 undergraduate students who are most sites use  

1 -2 times a week spent the most on the web site 30 minutes to an hour at a time. The results 

of the grade evaluation service is most used.  
 Student were satisfaction with the  structure plane  skeleton plane and surface 

plane at a high level. However, satisfaction with strategy plane and the scope plane. In the 

medium level. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้ สํา เร็จ ลุลวงดวยดีดวยความอนุ เคราะหจากหลายทาน 

ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจารยธนาทร เจียรกุล ผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ  

ครุฑะเสน และอาจารยอลงกรณ  ศุภเอม ที่ไดใหการชวยเหลือตลอดการทําวิทยานิพนธเลมนี้ และ

สําเร็จเสร็จส้ินลงจนได 

 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  ที่เสียสละเวลาใหขอคิดเห็นและขอมูลที่ เปน

ประโยชนในการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลตางๆ ทําวิทยานิพนธ  รวมทั้งความรูใหมที่

เกี่ยวของกับการทําวิจัย รวมถึงความรูเร่ืองเว็บไซต  

 ขอขอบคุณเจาของขอมูลตางๆ ทุกทานที่เผยแพรขอมูลใหกระผมไดทําการศึกษา

เพิ่มเติม และทําใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี 

 ขอขอบคุณผูใหความรูทั้งหลายซึ่งไมอาจจะกลาวไดหมด และนองๆ รุน 9 สาขา

ออกแบบนิเทศศิลปที่สนับสนุนชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอด 

 สุดทายนี้ผูวิจัยนอมรําลึกถึงคุณบิดามารดา คณาจารย และเพื่อนรวมงาน พี่ๆนองๆ

ทั้งหลาย รวมทั้งทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความเอื้อเฟอ 

เกื้อหนุนจุนเจือจนถึงวันนี้ทําใหงานวิจัยครั้งนี้ไดบรรลุวัตถุประสงคไดดวยดี  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


