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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงาน
ภาครัฐระดบักระทรวง 

ผู้วิจยั คฑาวธุ เกษสระ 
ปริญญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. ศมุรรษตรา แสนวา  

  
การวิจยันีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั

กระทรวง ความสามารถในการใช้งาน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในประเทศไทย จ านวน 20 
เว็บไซต์ ผู้ดแูลเว็บไซต์ เว็บไซต์ละ 1 คน จ านวน 20 คน และประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
จ านวน 405 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้ คือ แบบบนัทึกข้อมลูเว็บไซต์ และแบบสอบถาม 
ใช้สถิติพืน้ฐานและสถิติขัน้สงูในการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการวิจยัพบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวงมีการพฒันาเว็บไซต์เป็นไปตามองค์ประกอบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  โดย
พบว่ามี 5 องค์ประกอบท่ีมีการจดัท าบางข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นตอ่ความสามารถในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  คา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.06 และมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการใช้งานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
พบว่า มีเพียงปัจจยั 5 ด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการใช้งานในระดบัปานกลาง  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจยัข้อ 1-8 ส่วนความสามารถในการใช้งานมีผลมาจากปัจจยัท่ี
ส่งผลหรือตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบัปัจจยั คือ ด้านการประกาศนโยบาย ด้านการ
ตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ด้านการให้บริการของหน่วยงาน ด้านข้อมูลเปิด
ภาครัฐ ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือน าตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวัแปรเข้าสู่สมการ
พยากรณ์แล้ว ได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู คือ .688 คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจ
พยากรณ์ท่ีปรับแล้ว คือ .467 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 46.70 
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This research aimed to study the elements of the government ministry 

websites as follows:  (1) to study the elements of government ministry websites; (2) to 
study the usability; (3) to study the factors affecting the usability. The samples were 
consisted of twenty government ministry websites in Thailand, including twenty 
webmasters and four hundred and five people who visited government ministry 
websites. This research tool used the website elements checklist form and a 
questionnaire. The results found the following: The websites were developed according 
to government website standards. There were five elements that have been made 
available to all websites. The results demonstrated that the respondents to the 
questionnaire found that the usability was at a high level. The results found the factors 
affecting usability to be at a high level. The factors affecting usability had a positive 
correlation with capabilities at a statistically significant at level of .01. It was found that 
there five factors that correlated with the usability at the medium level. The above 
findings were consistent with hypothesis one to eight. The usability was affected by 
factors that were significantly sequential: policy announcement, government's website 
naming, required features, agency services, and open government data at a statistically 
significant level of .01. The multiple correlation coefficient was .688 and the regression 
coefficient was adjusted for a predictive power of .467 or 46.70 percent predictable. 

 
Keyword : website analysis, government website standards, government ministry 
website 
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แสนวา อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนนัท์ นิลสขุ อาจารย์ท่ี
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โสตถิวรรณ์ และอาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจยั 

ขอขอบพระคณุ ผู้บริหารกระทรวง ผู้ดแูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง และ
ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทุกคน  ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการช่วยให้
ข้อมลูส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้

สดุท้ายนี ้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุบิดามารดา ครอบครัว และเพ่ือนๆ ท่ีมีส่วนร่วมให้
ค าแนะน า ตลอดจนคอยชว่ยเหลือและให้ก าลงัใจผู้วิจยัเสมอมาจนส าเร็จการศกึษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ในปัจจุบนัเว็บไซต์ถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับองค์กรในการเผยแพร่สารสนเทศท่ี

เก่ียวกับข่าวสารขององค์กร ผลงาน และการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม นอกจากท าให้สาธารณชน
ทราบความเคล่ือนไหวขององค์กรแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความน่าเช่ือถือให้กับ
องค์กร ซึ่งการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
ข้อดีอีกประการหนึ่งของเว็บไซต์ คือ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีเผยแพร่ได้
ตลอดเวลาและทุกสถานท่ีโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และในขณะท่ีบุคคลมีพฤติกรรมและ
ความต้องการสารสนเทศเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของบคุคลท่ีเกิดมาจากความต้องการในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ท าให้เกิดการแสวงหา
สารสนเทศหลากหลายขัน้ตอน ทัง้การส ารวจ เรียบเรียง ดึงสารสนเทศ และสรุปสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์หรือตดัสินใจท่ีตรงกบัความต้องการ (Wilson, 2000, p. 52) โดยในปัจจบุนัถือ
ว่าอยู่ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตนับเป็นขุมทรัพย์ของข้อมูลท่ีมีจ านวนมหาศาล และเป็นเครือข่ายท่ี
รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพสงูสุดในโลก (Wiggins, 1988, pp. 3-5) ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบนัท าให้การพัฒนาเว็บไซต์สามารถท าได้ง่าย สะดวก ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของ
บคุคลได้เป็นอย่างดี จึงเอือ้ตอ่การแสวงหาสารสนเทศของบุคคล เพ่ือให้เข้าถึงสารสนเทศได้ตาม
ต้องการ สะดวก และรวดเร็วมากกว่าการใช้แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ บุคคล หรือประเภท   
อ่ืน ๆ  

หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีมีภารกิจหลกัในการขับเคล่ือนกลไกในการพัฒนา
ประเทศ มีการใช้เว็บไซต์เป็นชอ่งทางในการอ านวยความสะดวก และใช้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้ระบุถึงสิทธิพลเมืองไทยในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาค ในมาตรา 41 “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ... ” และมาตรา 59  
“รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ข้อมูล
เก่ียวกับความมัน่คงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการตามท่ีกฎหมายบญัญัติ และต้องจดั
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ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” เห็นได้ว่าภาครัฐตระหนักถึง
ความส าคญัและจ าเป็นของข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนมีสิทธิเข้าถึง นอกจากนีพ้ระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บญัญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่การเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารนัน้จะกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอนัพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็น
ข้อมูลส่วนบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ” เหล่านีท้ าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องตระหนกัถึงหน้าท่ี
ในการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จึงได้พฒันาเว็บไซต์เพ่ือให้บริการข้อมูล โดยมีรูปแบบ
และวิธีการพฒันาท่ีหลากหลายขึน้กบัผู้ รับผิดชอบของหนว่ยงานนัน้ ๆ 

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการออกแบบและพฒันา
เว็บไซต์ โดยมีการกล่าวถึงคณุลกัษณะของความสามารถนีไ้ว้หลากหลาย เช่น ความสมบรูณ์และ
ความแม่นย าในการท างาน ความรวดเร็วในการท างานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ความง่ายท่ีจะ
เรียนรู้ ง่ายตอ่การจดจ า ความผิดพลาดคลาดเคล่ือน สามารถเข้าถึงทกุส่วนของเว็บไซต์ได้สะดวก 
เหล่านีถื้อเป็นคณุลกัษณะท่ีผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรค านึงถึง โดยความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์นีถื้อเป็นสิ่งท่ีจะเป็นคณุลกัษณะท่ีผู้ ใช้จะประเมินเว็บไซต์นัน้โดยถือเอาประโยชน์ท่ีเอือ้ต่อ
การใช้งานเป็นหลกั หากเว็บไซต์มีการประเมินความสารถในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึน้ (Green & Pearson, 2006, p. 69; 
Mvungi & Tossy, 2015, pp. 165-166; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2553, น. 
9-10; นงราม เหมือนฤทธ์ิ, 2556, น. 58-59)  

การออกแบบเว็บไซต์เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้เว็บไซต์มีความนา่สนใจและเอือ้ตอ่การใช้งาน 
จึงถือเป็นสิ่งส าคญัในการพฒันาเว็บไซต์ ควรออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หากเว็บไซต์มีการออกแบบให้ต้องใช้โปรแกรมอ่ืนประกอบในการใช้งาน หรือมีการเขียนภาษาของ
เว็บไซต์ท่ีไม่เป็นมาตรฐาน ปัญหาเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการแสดงผล การใช้งาน หรือการเช่ือมโยง
ข้อมลูภายในและภายนอกเว็บไซต์ได้ จากความหลากหลายของรูปแบบเว็บไซต์นีจ้ึงมีการพฒันา
มาตรฐานเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก ตรงวตัถุประสงค์และง่ายต่อการเข้าถึง 
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ท่ีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน า 
“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government website standard)” ท่ีส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เป็นผู้ก าหนดขึน้ ซึง่มาตรฐานนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐมี
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ความเหมาะสมทัง้ด้านรูปแบบ เนือ้หา และการบริการ โดยทุกหน่วยงานต้องน าเอามาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐนีไ้ปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในออกแบบพฒันาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือก้าวไปสูจ่ดุมุ่งหมายของการบรูณาการเช่ือมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีสมบรูณ์แบบอย่างแท้จริง (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน), 2560, ค า
น า) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ก าหนดถึงรายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต์ภาครัฐ เช่น การตัง้ช่ือ
เว็บไซต์ ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน ข้อมลูเปิดภาครัฐ การให้บริการของหน่วยงาน การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ การประกาศนโยบาย เป็นต้น 

หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมีการพฒันาเว็บไซต์เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่สารสนเทศ ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานและให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานแบบออนไลน์ จากความส าคญัดงักล่าวท าให้เกิดค าถามว่า 
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาให้มีสภาพการออกแบบเว็บไซต์ครอบคลุมตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม ่มีความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์เป็นอย่างไร และปัจจยัใดท่ี
สง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ การศกึษานีจ้ึงเป็นการศกึษาและท าความเข้าใจ
เก่ียวกับการออกแบบเว็บไซต์ ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ และความสัมพันธ์ของ
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง เพ่ือผลท่ี
ได้จะสามารถน าไปพฒันาเว็บไซต์ของหนว่ยงานภาครัฐให้เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งานมากท่ีสดุ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
 1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ทราบค าตอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐระดบั

กระทรวง เพ่ือน าไปพฒันาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานดงันี ้
 1.  ท าให้ได้ทราบถึงองค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  
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 2. ท าให้ได้ทราบถึงความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวง 

 3.  ท าให้ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในประเทศไทย จ านวน 20 เว็บไซต์      

(ราชกิจจานเุบกษา, 2545, 2 ตลุาคม; ราชกิจจานเุบกษา, 2559, 15 กนัยายน; ราชกิจจานเุบกษา, 
2562, 1 พฤษภาคม) ได้แก ่

1.1 เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม    
 https://www.mod.go.th 
1.2 เว็บไซต์กระทรวงการคลงั    
 http://www.mof.go.th 
1.3 เว็บไซต์กระทรวงการตา่งประเทศ   
 http://www.mfa.go.th 
1.4 เว็บไซต์กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  
 http://www.mots.go.th 
1.5 เว็บไซต์กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

  http://www.m-society.go.th 
1.6 เว็บไซต์กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  

  http://www.mhesi.go.th 
1.7 เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 https://www.moac.go.th 
1.8 เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม    
 http://www.mot.go.th 
1.9 เว็บไซต์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม   

  http://www.mdes.go.th 
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1.10 เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 http://www.mnre.go.th 
1.11 เว็บไซต์กระทรวงพลงังาน    
 http://www.energy.go.th 
1.12 เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์  
 http://www.moc.go.th    
1.13 เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย   

  http://www.moi.go.th 
1.14 เว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม   

  http://www.moj.go.th 
1.15 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน   

  http://www.mol.go.th 
1.16 เว็บไซต์กระทรวงวฒันธรรม 
 http://www.m-culture.go.th 
1.17 เว็บไซต์กระทรวงศกึษาธิการ   

  http://www.moe.go.th 
1.18 เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสขุ  
 http://www.moph.go.th 
1.19 เว็บไซต์กระทรวงอตุสาหกรรม  
 http://www.industry.go.th 
1.20 เว็บไซต์ส านกันายกรัฐมนตรี  
 http://www.opm.go.th 

2. ผู้ดแูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  เว็บไซต์ละ 1 คน จ านวน 20 
คน 

3. ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  
1. เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงในประเทศไทย จ านวน 20 เว็บไซต์  
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2. ผู้ดแูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง เว็บไซต์ละ 1 คน จ านวน 20 
คน 

3. ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  จ านวน 
405 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ 

1.1 ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
1.1.1  การตัง้ช่ือโดเมน (Domain Name)   
1.1.2  การจดทะเบียนช่ือโดเมน (Domain Name Registration) 

1.2 ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน 
1.2.1  ข้อมลูหนว่ยงาน (General Information) 
1.2.2  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี เ ก่ียวข้องกับหน่วยงาน (Law, 

Regulatory and Compliance) 
1.2.3  ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (Chief Information 

Officer: CIO) 
1.2.4   คลงัความรู้ (Knowledge And Statistic) 
1.2.5   ค าถามท่ีพบบอ่ย (FAQ) 
1.2.6   เว็บลิงก์ (Web Link) 
1.2.7   ผงัเว็บไซต์ (Sitemap)   

 1.3 ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 
1.3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติ

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.3.2 ข้อมลูเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 

1.4 ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน 
1.4.1   คูมื่อส าหรับประชาชน (Service Information) 

1.5 ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน 
1.5.1 ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) 
1.5.2   การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้บริการ (Social Interaction) 
1.5.3   การรับฟังความเห็นสาธารณะ (Participation) 
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1.6 ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี   
1.6.1   การแสดงผล (Display Feature) 
1.6.2   รูปแบบการน าเสนอข้อมลู (Presentation Feature) 
1.6.3   ระบบสืบค้นข้อมลู (Search Engine) 
1.6.4   เคร่ืองมือสนบัสนนุการใช้งาน 
1.6.5   เคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) 
1.6.6   การให้บริการเฉพาะบคุคล (Personalized e-Service) 
1.6.7   การท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 

Accessibility) 
1.6.8   สว่นลา่งของเว็บไซต์ 

1.7 ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์   
1.7.1   การบริหารจดัการเว็บไซต์ (Website Management) 
1.7.2   บริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) 
1.7.3   มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (Related Standard) 

1.8 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย 
1.8.1   นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) 
1.8.2   นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) 
1.8.3   นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ (Website Security 

Policy)  
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ระดบักระทรวง  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง หมายถึง เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ

ระดบักระทรวงและหน่วยงานท่ีมีสถานะเทียบเท่ากระทรวง ในประเทศไทย จ านวน 20 เว็บไซต์ 
ตามพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 17) พ.ศ. 2559 และตามพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 
19) พ.ศ. 2562 

2. องค์ประกอบของเว็บไซต์ หมายถึง คุณลักษณะ โครงสร้าง และส่วนประกอบ   
ตา่ง ๆ ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ท่ีพิจารณาจากความสอดคล้องกบัข้อก าหนด



  8 

เร่ืองของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดองค์ประกอบของเว็บไซต์ไว้ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ การตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
การให้บริการของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน คุณลักษณะท่ีควรมี ความมั่นคง
ปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ และการประกาศนโยบาย 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ หมายถึง คณุลกัษณะ 
โครงสร้าง และสว่นประกอบของเว็บไซต์ท่ีสง่ผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์ 

 3.1 ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ หมายถึง การตัง้ช่ือโดเมนของเว็บไซต์ภาครัฐ 
ได้แก่วิธีการตัง้ช่ือ และการจดทะเบียนช่ือโดเมน 

 3.2 ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน หมายถึง ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
หน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสาน
สนเทศระดบัสงู คลงัความรู้ ค าถามท่ีพบบอ่ย เว็บลิงก์ และผงัเว็บไซต์ 

 3.3 ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมลูข่าวสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ ตามพระราชบญัญตัขิา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อมลูเปิดภาครัฐ 

 3.4 ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน หมายถึง คูมื่อส าหรับประชาชน  ซึ่งแสดง
ข้อมลูตา่ง ๆ ตามภารกิจของหนว่ยงาน รวมถึงระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ของ
หนว่ยงาน การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้บริการ และการรับฟังความเห็นสาธารณะ 

 3.6 ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี หมายถึง คณุลกัษณะด้านการแสดงผล รูปแบบ
การน าเสนอข้อมูล ระบบสืบค้นข้อมูล เคร่ืองมือสนับสนุนการใช้งาน เคร่ืองมือส าหรับการเก็บ
ข้อมูลการเย่ียมชมเว็บไซต์ การให้บริการเฉพาะบคุคล การท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสว่นลา่งของเว็บไซต์ 

 3.7 ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ หมายถึง กระบวนการบริหาร
จดัการเว็บไซต์ การบริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน รวมถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต ์

 3.8 ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย หมายถึง การประกาศนโยบายต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ ได้แก่ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ 
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4. ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ หมายถึง คณุสมบตัิของเว็บไซต์ท่ีจะท า
ให้บรรลเุปา้หมายในการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ เว็บไซต์นัน้มี
ความถกูต้องแม่นย าในการใช้งานและการแสดงผล สามารถใช้งานได้จริงและให้ผลลพัธ์ตรงตาม
ความต้องการ อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ผู้ ใช้งานไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษ และ
ใช้ระยะเวลาพอเหมาะในการประมวลผลและการแสดงผล  

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ มีผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
2. ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน มีผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของ

เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
3. ปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ มีผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
4. ปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงาน มีผลต่อความสามารถในการใช้งานของ

เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
5. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลต่อความสามารถในการใช้งานของ

เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะท่ีควรมี มีผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
7. ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ มีผลตอ่ความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
8. ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย มีผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อ ตอ่ไปนี ้   

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเว็บไซต์     
1.1 ความหมายของเว็บไซต์     
1.2 ประเภทของเว็บไซต์     
1.3 สว่นประกอบของเว็บไซต์     
1.4 คณุลกัษณะของเว็บไซต์ท่ีดี 

2. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
3. ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต ์

3.1 ความหมายของความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต ์
3.2 คณุลกัษณะของความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเว็บไซต์ 
ความหมายของเว็บไซต์ 

ได้มีผู้กลา่วถึงความหมายของเว็บไซต์ไว้หลากหลาย ดงัตอ่ไปนี ้
เว็บไซต์ (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2554, ย่อหน้า 1) หมายถึง แหล่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นข้อมลูของหน่วยงานราชการ เอกชน หรือบคุคล โดยรวมเก็บไว้ในเคร่ือง
แม่ข่ายซึ่งตอ่เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เม่ือต้องการศกึษาหรือค้นหาข้อมูลนัน้ต้องใช้เคร่ืองมือ
ไปค้นท่ีช่ือเว็บไซต์ท่ีต้องการ  

เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งรวบรวมจดัเก็บเว็บเพจขององค์กรหนึ่ง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน
ประกอบด้วยส่ือประสมรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเป็นท่ีอยู่ของ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต มีรหสับอกท่ีตัง้ของเว็บไซต์หรือช่ือโดเมน เพ่ือใช้ส าหรับเช่ือมโยงไปยงั
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เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (นิติยา บญุรัตน์, 2553, น. 8; ประภาพร ช่างไม้, 2550; พิษณุ กาญจน
คลอด, 2547, น. 7; ฟ้า วิไลข า, 2556, น. 9) 

จากความหมายของเว็บไซต์ท่ีหลากหลายสามารถสรุปได้ว่า เว็บไซต์ หมายถึง 
เว็บเพจจ านวนหลายหน้าท่ีรวมกันเพ่ือเป็นแหล่งรวมสารสนเทศในรูปแบบส่ือประสมหลาย
ลกัษณะ ผ่านการออกแบบและพฒันาเพ่ือใช้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ อาจมีการจดทะเบียนท่ี
อยูเ่ว็บไซต์เพ่ือให้เข้าถึงได้อยา่งแพร่หลาย 

ประเภทของเว็บไซต์ 
เว็บไซต์สามารถแบง่ประเภทได้หลายลกัษณะ ดงันี ้

1.  แบง่ประเภทตามลกัษณะการใช้งาน ได้ 4 ประเภท (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2545,  น. 10) ได้แก่  

1.1 เว็บไซต์องค์กร คือ เว็บไซต์ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสารขององค์กร
หรือเผยแพร่ข้อมลูด้านโฆษณา 

1.2 เว็บไซต์การสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์ คือ เว็บไซต์ท่ีมีการออกแบบให้
รองรับการเรียนการสอนผา่นเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต  

1.3 เว็บไซต์แหล่งทรัพยากร คือ เว็บไซต์ท่ีมีลกัษณะรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
ค้นคว้า ออกแบบให้เข้าถึงเนือ้หาได้สะดวก 

1.4 เว็บไซต์แบบหลายลกัษณะ คือ เว็บท่ีผสานเอารูปแบบของเว็บไซต์ทัง้ 3 
ประเภทข้างต้นเข้าด้วยกนั แตมี่การปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีน าเสนอ 

2. แบ่งตามลักษณะของเนือ้หาและรูปแบบ ได้ 5 ประเภท (วิเศษศกัดิ์ โครต
อาษา,  2542, น. 184, สมาน ลอยฟ้า, 2544, น. 3, นิตยิา บญุรัตน์, 2553, น. 9) ได้แก่  

2.1 เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  เป็นเว็บไซต์ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารขององค์กรนัน้ ๆ ในเนือ้หาของเว็บไซต์จะแสดงถึงข้อมูลของ
องค์กร ภารกิจ หรือกิจกรรมขององค์กร 

2.2 เว็บไซต์เพ่ือธุรกิจ เป็นเว็บไซต์ท่ีจัดท าโดยบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจ               
มีวัตถุประสงค์ในการขายหรือการโฆษณาสินค้า โดยข้อมูลท่ีปรากฏภายในเว็บไซต์นีค้วรมีการ
พิจารณากลัน่กรองก่อน เน่ืองจากมกัมีวตัถปุระสงค์ในการขายสินค้า 

2.3 เว็บไซต์ข้อมูล  คือ เว็บไซต์ ท่ีให้บริการเ ก่ียวกับการสืบค้นข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีสนใจ ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัองค์กรของตน หรือให้ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 
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2.4 เว็บไซตข์า่ว เป็นเว็บไซต์ท่ีวตัถปุระสงค์ในการเผยแพร่ข่าวสาร เหตกุารณ์ 
มกัจดัท าโดยองค์กรเอกชน มกัมีโฆษณาแฝงอยูภ่ายในเว็บไซต์ 

2.5 เว็บไซต์ส่วนบุคคล เป็นเว็บไซต์ท่ีจัดท าขึน้ส่วนตวั เพ่ือน าเสนอแนวคิด 
ความสนใจ ประสบการณ์ เป็นการให้ข้อมลูหรือประชาสมัพนัธ์ 

ส่วนประกอบของเว็บไซต์ 
โดยทัว่ไปเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีหลากหลายดงันี ้(วิทยา เรืองพร

วิสทุธ์ิ, 2539, น. 46-47, นิตยิา บญุรัตน์, 2553, น. 9-10) 
1. ข้อความหรือตัวอักษร เป็นข้อความทั่วไป อาจมีการตกแต่งให้มีความ

สวยงามได้หลายรูปแบบ เชน่ สี ขนาด ตวัหนา ตวัเอียง เป็นต้น 
2. ส่ือกราฟฟิก เป็นได้ทัง้รูปภาพ ภาพกราฟฟิก รูปวาด ลายพืน้ ลวดลายตา่ง ๆ 
3. ส่ือประสม มกัประกอบไปด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง  
4. จุดเช่ือมโยง เป็นการเช่ือมโยงระหว่างเว็บเพจ เนือ้หาภายในเว็บไซต์ หรือ

เช่ือมโยงไปท่ีเว็บไซต์ภายนอก 
5. แบบฟอร์ม โดยมากจะอยู่ในรูปแบบท่ีให้ผู้ ใช้บันทึกข้อมูลลงในช่องตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้ เชน่ แบบฟอร์มการสมคัรสมาชิก แบบฟอร์มสมคัรรับขา่วสาร เป็นต้น 
คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี 

เว็บไซต์ท่ีดีมีคณุลกัษณะหลายประการ ดงันี ้(ธวชัชยั ศรีสเุทพ, 2544; มะลิวรรณ ระ
หภูา, 2554, น. 16-17) 

1. ความเรียบง่าย หมายถึง เว็บไซต์จะน าเสนอสารสนเทศเฉพาะสิ่งท่ีส าคญั
และจ าเป็นเทา่นัน้ มีรูปแบบท่ีไมซ่บัซ้อน และใช้งานได้สะดวก มีกราฟฟิก หรือส่ือประสมน้อย 

2. ความสม ่าเสมอ หมายถึง ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้รูปแบบเดียวกันตลอด
ทัง้เว็บไซต์ ได้แก่ รูปแบบของหน้า ระบบน าทาง โทนสี  

3. ความเป็นเอกลักษณ์ หมายถึง ควรออกแบบเว็บไซต์ให้สะท้อนเอกลกัษณ์
ขององค์กร เชน่ การใช้สี การใช้สญัลกัษณ์ รูปภาพ เป็นต้น  

4. เนือ้หามีคณุภาพ หมายถึง สารสนเทศบนเว็บไซต์ต้องมีประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้งาน 
มีคณุคา่ สามารถน าไปใช้งานตอ่ได้ มีความถกูต้อง เหมาะสม สมบรูณ์ และทนัสมยั 

5. ระบบน าทางง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง ควรออกแบบให้ระบบน าทาง
ภายในเว็บไซต์สะดวกตอ่การใช้งาน ไมยุ่ง่ยาก ซบัซ้อน การเช่ือมโยงถกูต้องไมผ่ิดพลาด 
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6. คุณภาพในการออกแบบ หมายถึง เว็บไซต์มีคุณภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐานในการออกแบบโดยอ้างอิงจากมาตรฐานเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ ใช้งานเกิดความสะดวกในการ
ใช้งานไมต้่องใช้โปรแกรมเพิ่มเตมิ  

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เกิดจากการก าหนดมาตรฐานส าหรับเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐ น าไปปรับใช้ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ในเร่ืองแนวทางยกระดบัการให้บริการประชาชน
ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2556 และยงัให้หน่วยงานภาครัฐน า
มาตรฐานนีท่ี้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (2560, ค าน า) เป็นผู้
ก าหนดน าไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั จดุมุ่งหมายของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบบันีเ้พ่ือต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ก้าวหน้าสูร่ะดบัมาตรฐานสากล และผลกัดนัให้หนว่ยงานภาครัฐเข้าสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิิทลัตอ่ไป  

ประโยชน์ของมาตรฐานเว็บไซต์นัน้มีมากมาย เช่น เม่ือด าเนินการออกแบบเว็บไซต์ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานก็จะอ านวยประโยชน์ต่อการโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ท่ีจะ
สามารถจัดท าดชันีและค้นหาเว็บไซต์นัน้พบ หรือสามารถแสดงผลเว็บไซต์นัน้บนเคร่ืองมือหรือ
โปรแกรมท่ีมีความแตกตา่งกนั เป็นต้น 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รุ่น 2.0 (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน), 
2560, น. 1-14) ได้ก าหนดองค์ประกอบของเว็บไซต์ไว้ทัง้หมด 8 องค์ประกอบ โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีข้อก าหนดเร่ือง ดงันี ้ 

1. การตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ  
1.1 การตัง้ช่ือโดเมน (Domain Name)  

1.1.1 ช่ือโดเมนจะต้องประกอบด้วยอักษร หรือตัวเลขอย่างน้อย 2 
ตวัอกัษร แตไ่มเ่กิน 63 ตวัอกัษร และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  

1.1.2 ช่ือโดเมนต้องไมมี่องค์ประกอบของค าสงวน และค าเฉพาะ  
1.1.3 ช่ือโดเมนต้องเป็นไปตามวิธีตัง้ช่ือแบบใหม่ส าหรับ หน่วยงานภาครัฐ

ภายหลงัการปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการ  
1.2 การจดทะเบียนช่ือโดเมน (Domain Name Registration) 
 ช่ือโดเมนระดบัสูงสุดต้องเป็นการจดทะเบียน “ช่ือโดเมนภายในประเทศ” 

หรือ “.th” เทา่นัน้ 
2.  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน  
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2.1 ข้อมลูหนว่ยงาน (General Information) 
2.1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
2.1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ   
2.1.3 โครงสร้างหนว่ยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี   
2.1.4 ภารกิจ และหน้าท่ีรับผิดชอบของหนว่ยงาน  
2.1.5 ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัริาชการ   
2.1.6 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
2.1.7 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบตัริาชการ   
2.1.8 ข้อมลู แสดงรายละเอียดช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อส่ือสาร

กบัหนว่ยงานได้ (Contact us)  
ก. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วยท่ีอยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลข

โทรสาร แผนท่ีตัง้หน่วยงาน และท่ีตัง้ของหน่วยงานในรูปแบบพิกัดละติจูด (Latitude) และ
ลองจิจดู (Longitude)   

ข. ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายใน
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบข้อมลู เชน่ ผู้ดแูลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น 

2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory 
and Compliance)  

 กฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบตัิ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามา 
เผยแพร่ 

2.3 ข้อมลูผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง  (Chief Information Officer: 
CIO) 
   2.3.1 รายละเอียดเก่ียวกับ CIO ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล และ
ต าแหนง่ 
   2.3.2 ข้อมลูการตดิตอ่ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 
   2.3.3 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบตัิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ นโยบาย ข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆ ของ CIO 
เป็นต้น 
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2.4 คลงัความรู้ (Knowledge And Statistic) 
 เช่น ผลงานวิจยั บทความ กรณีศกึษา ข้อมลูสถิติต่าง ๆ ข้อมูล GIS เป็นต้น 

โดยควรมีการอ้างอิงถึงแหลง่ท่ีมา และวนั เวลา ก ากบัเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมลูไปใช้ตอ่ 
2.5 ค าถามท่ีพบบอ่ย  (FAQ) 
 สว่นท่ีแสดงค าถามและค าตอบท่ีมีผู้นิยมสอบถาม 
2.6 เว็บลิงก์ (Web Link) 

2.6.1 หนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  
2.6.2 หนว่ยงานใต้สงักดั 
2.6.3 ลิงก์ไปยังวีดิโอหรือเสียงท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

ของหน่วยงานข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น วีดิโอกิจกรรมของหน่วยงานท่ี
เผยแพร่ ผา่น Youtube, Facebook เป็นต้น  

2.6.4 เว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจ 
2.7 ผงัเว็บไซต์ (Sitemap)   
 สว่นท่ีแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ทัง้หมด โดยแบง่เนือ้หาออกเป็นส่วนตา่ง ๆ 

และมีรายละเอียดยอ่ย ๆ ในแตล่ะสว่นลดหลัน่กนัมา ท าให้ง่ายตอ่การท าความเข้าใจกบัโครงสร้าง
ของเนือ้หาบนเว็บไซต์  

3.  ข้อมลูเปิดภาครัฐ  
3.1 ข้อมลูขา่วสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ ตามพระราชบญัญตัิข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 
3.1.1 ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 7 
  ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 ตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย  
ก. โครงสร้างและการจดัการองค์กรในการด าเนินงานตามมาตรา 7 (1) 

เชน่ โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอตัราก าลงั เป็นต้น  
ข. สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงานตามมาตรา 7 (2) 

เช่น ข้อมูลอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ แผนภูมิแสดงการแบ่งงาน หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ เป็นต้น  

ค. สถานท่ีตดิตอ่เพ่ือขอรับข้อมลูขา่วสาร หรือค าแนะน าในการติดตอ่กบั
หนว่ยงานตามมาตรา 7 (3)   



  15 

ง. กฎมตคิณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน 
นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 

3.1.2 ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 9  
  ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 9 ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย  
ก. กฎมตคิณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน 

นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 

ข. ผลการพิจารณา หรือค าวินิจฉัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้
ความเห็นแย้งและค าสัง่ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดงักลา่ว ตามมาตรา 9 (1) 

ค. นโยบาย หรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
นเุบกษา ตามมาตรา 9 (2) 

ง. แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลัง
ด าเนินการ ตามมาตรา 9 (3) เช่น แผนปฏิบตัิราชการ แผนพฒันาด้านต่าง ๆ ของปีท่ีด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ราคากลางในการประกวดราคา งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน รายงานเชิง
สถิตติา่ง ๆ เป็นต้น 

จ. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน ตามมาตรา 9 (4) เช่น การย่ืนค าอทุธรณ์ การขอหนงัสือรับรอง
ภาษาองักฤษ คูมื่อตา่ง ๆ แผนผงัการด าเนินการ เป็นต้น 

ฉ. สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5) เช่น ประกาศอ้างอิงใน
ราชกิจจานเุบกษา เป็นต้น 

ช. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือ
สญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6) 

ซ. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยกฎหมาย หรือ
โดยมตคิณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 (7) เชน่ รายช่ือ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข้อมลู
ขา่วสารท่ีน ามาใช้ในการพิจารณา เป็นต้น 

3.1.3 ข้อมลูข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
ตามมาตรา 9 (8) 
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  ข้อมลูข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
ตามมาตรา 9 (8) ตาม พระราชบญัญตั ิข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย  

ก. ประกาศประกวดราคา สอบราคา สรุปผลการจัดซือ้ (แบบ สขร.1) 
ข้อมลูเก่ียวกบั สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

ข. ข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีว้ัดความ
โปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ
ประชาชน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงาน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของหนว่ยงาน 

3.2 ข้อมลูเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 
3.2.1 หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือเปิดโอกาสให้น าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ได้อยา่งไมจ่ ากดั โดยแสดงในรูปแบบข้อมลู ดงันี ้CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP 
หรือ KMZ 8 เป็นต้น  

3.2.2 น าชุดข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ท่ี “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data Center)” ทัง้นีค้วรค านึงถึงเอกสาร และมาตรฐานเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวกับ
ศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐด้วย  

4.  การให้บริการของหนว่ยงาน  
4.1 คูมื่อส าหรับประชาชน (Service Information) 

4.1.1 แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบาย
ขัน้ตอนบริการ โดยจะแสดงขัน้ตอนการให้บริการตา่ง ๆ แก่ประชาชน ทัง้นีค้วรระบรุะยะเวลาในแต่
ละขัน้ตอนของการให้บริการนัน้ ๆ โดยจัดท าในรูปแบคู่มือส าหรับประชาชน และสามารถดาวน์
โหลด เอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ  

4.1.2 น าข้อมูลการให้บริการขึน้ศนูย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการเพ่ือเป็น
ศนูย์กลางในการสืบค้นบริการภาครัฐ 

4.1.3 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
  ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
4.1.4 e-Form/Online Forms 
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  ส่วนท่ีให้บริการบนัทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตา่ง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ 
เชน่ แบบฟอร์มใบสมคัรงาน เป็นต้น โดยไมต้่องดาวน์โหลดเอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร หรือ 
บนัทกึข้อมลูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

5.  การมีสว่นร่วมของประชาชน  
5.1 ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) 

5.1.1 ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 
5.1.2 ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับ สมัครงาน 

ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง ผลการจดัซือ้จดัจ้าง การจดัฝึกอบรม เป็นต้น 
5.1.3 ปฏิทินกิจกรรมของหนว่ยงาน ขา่วสารกิจกรรมของ หนว่ยงาน  
  โดยขา่วประชาสมัพนัธ์ควรมีการระบวุนัท่ีลงประกาศ หรือ วนัท่ีแก้ไข

ข้อมูลล่าสุด และข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ควรอยู่ในรูปแบบข้อมูล ดงันี ้ 
PDF, DOC, TXT, TIFF หรือ JPEG เป็นต้น 

5.2 การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้บริการ (Social Interaction) 
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมลู หรือข้อสงสยัมายงัผู้ ให้บริการ และ

ได้รับค าตอบจากผู้ ให้บริการ และผู้ ให้บริการสามารถแจ้งข่าวสารหรือแจ้งเตือนผู้ ใช้บริการผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ เช่น ช่องทาง ถาม-ตอบ (Q&A) ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ (Social Networking) ช่องทางการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน และช่องทางติดตาม 
สถานะเร่ืองร้องเรียน  ช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และช่องทางการแบง่ปันข้อมลู
ไปยงัเครือขา่ยสงัคมตา่ง ๆ เชน่ Facebook, Line เป็นต้น 

5.3 การรับฟังความเห็นสาธารณะ (Participation)  
5.3.1 มีชอ่งทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่ประเด็นตา่ง ๆ ของ

หนว่ยงานนัน้ ๆ ตลอดจนความต้องการจากประชาชน เชน่ การส ารวจความพงึพอใจ การใช้บริการ
เว็บไซต์ในรูปแบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการใน
บริการต่าง ๆ ของประชาชน (Online Poll) หรือการออกเสียงลงคะแนนต่าง ๆ (Online Voting) 
เป็นต้น 

5.3.2 ชอ่งทางการมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจเพ่ือท่ีจะน าไปก าหนด
เป็นนโยบายร่วมกัน เช่น ระบบการลงคะแนนออกเสียงออนไลน์ เพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ความ
เห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบ (e-Decision Making) ตอ่นโยบายตา่ง ๆ เป็นต้น 
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6.  คณุลกัษณะท่ีควรมี   
6.1 การแสดงผล (Display Feature) 

6.1.1 มีการแสดงผลอยา่งน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  
6.1.2 สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอกัษรได้ โดยไม่กระทบตอ่การแสดงผล 

และเพ่ือรองรับการแสดงผลบนอปุกรณ์ท่ีมีความ หลากหลาย ควรค านึงถึงการออกแบบเว็บไซต์ใน
ลกัษณะ Responsive (Responsive Web Design) 

6.2 รูปแบบการน าเสนอข้อมลู (Presentation Feature)  
6.2.1 มีการใช้งาน Really simple syndication (RSS) เพ่ือน าเสนอข้อมูล

ขา่วสาร ของหนว่ยงาน 
6.2.2 การน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง และวีดโิอ 

6.3 ระบบสืบค้นข้อมลู (Search Engine)  
 มีสว่นท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูภายในหนว่ยงานได้ 
6.4 เคร่ืองมือสนบัสนนุการใช้งาน  

6.4.1 มีระบบ Navigation ท่ีชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ  
6.4.2 มีเคร่ืองมือในการแนะน าการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-

up, Help เป็นต้น 
6.5 เคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์ (Web Analytic)  
 มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล การเย่ียมชมเว็บไซต์ เพ่ือแสดงข้อมูลเชิงสถิต ิ

เช่น จ านวนผู้ ใช้บริการ ความพึงพอใจ จ านวนรายการท่ีให้บริการ และแสดงรายการบริการท่ีมี
จ านวนผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากท่ีสดุ แสดงผลความพงึพอใจ เป็นต้น  

6.6 การให้บริการเฉพาะบคุคล (Personalized e-Service)  
6.6.1 การให้บริการเฉพาะบคุคล (Personalized e-Service) ในลกัษณะท่ี

ผู้ใช้ บริการสามารถก าหนดรูปแบบสว่นตวัในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ 
6.6.2 มีบริการสง่ข้อมลูให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบคุคลส าหรับผู้ลงทะเบียน 
6.6.3 ผู้ ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบข้อมลูท่ีต้องการ และจดัเนือ้หาท่ี

สนใจได้ (My page หรือ Personal Dashboard) หรือจัดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ 
(Dynamic report) 

6.6.4 เว็บไซต์สามารถน าเสนอหวัข้อข่าว/ข้อมลู/บริการท่ีผู้ ใช้บริการเข้ามา
ใช้งานครัง้ลา่สดุได้ (Last Visited)  
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6.6.5 มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการของ
หนว่ยงานผา่นทางเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ ใช้บริการ 

6.7 การท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)  
 เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก าหนดเร่ืองขององค์การมาตรฐานเวิลด์ ไวด์ 

เว็บ (World Wide Web Consortium: W3C) คณะริเร่ิมด าเนินการท าให้เว็บ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative: WAI) ตามข้อก าหนดเร่ืองการท าให้เนือ้หาเว็บ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0: WCAG 
2.0) ในเกณฑ์ความส าเร็จระดบั เอ (A) 

6.8 สว่นลา่งของเว็บไซต์  
 ทกุ ๆ หน้าควรจะแสดงข้อมลูตา่ง ๆ ในสว่นลา่งของเว็บไซต์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.8.1 เมนหูลกัในรูปแบบข้อความ  
6.8.2 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ช่ือและท่ีอยู่ หมายเลข โทรศัพท์ 

หมายเลขโทรสาร และท่ีอยูไ่ปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  
6.8.3 ค าสงวนลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
6.8.4 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) 
6.8.5 การประกาศนโยบาย เช่น นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วน บคุคล (Privacy Policy) นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของเว็บไซต์ (Website Security Policy) เป็นต้น  

6.8.6 การเข้าถึงเว็บไซต์ (Web Accessibility) ข้อมูลท่ีช่วยให้สามารถใช้
งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึน้ รับทราบ ข้อจ ากดั หรือความจ าเป็นพืน้ฐานทางเทคนิคในการแสดงผล 
โดยมีตวัอยา่งของข้อมลู เชน่  

ก. ความต้องการพืน้ฐาน เวอร์ชันขัน้ต ่าของเบราว์เซอร์ท่ีรองรับการ
แสดงผล หรือ การท างานท่ีสมบรูณ์  

ข. โปรแกรมส าห รับใ ช้ในการดู เอกสารบน เว็บไซต์  เช่น  PDF 
Readers/Viewers หรือ Open Source อ่ืน เป็นต้น 

 7.  ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์   
7.1 การบริหารจดัการเว็บไซต์ (Website Management)  
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7.1.1 มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการ
ส่ือสารหรือสง่ข้อมลูผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure Sockets Layer (SSL) (https) 
เป็นต้น  

7.1.2 ท าการตรวจสอบชอ่งโหวข่องเว็บไซต์ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
7.1.3 เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนดเร่ืองใน

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 

7.2 บริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration)  
7.2.1 ก าหนดให้มีขัน้ตอนทางปฏิบตัิส าหรับการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน (User 

Registration) และการตดัออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานหรือก าหนดสถานะผู้ ใช้งานเสมือน ยกเลิก
การใช้งาน เม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนญุาต ดงักลา่ว  

7.2.2 มีการบริหารจดัการสิทธิของผู้ ใช้งาน (User Management) ต้องจดั
ให้มีการควบคมุและจ ากดัสิทธิ เพ่ือเข้าถึงและใช้งานตามความเหมาะสม   

7.2.3 มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ ใ ช้งาน (User 
Password Management) อย่างรัดกุม เช่น ก าหนดแนวปฏิบตัิท่ีดีส าหรับผู้ ใช้งานในการก าหนด
รหสัผา่น การใช้งานรหสัผา่น และการเปล่ียนรหสัผา่น ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

7.2.4 มีการใช้ Captcha ควบคูก่บัการให้บริการท่ีจ าเป็นต้องรับข้อมลูจาก
ผู้ใช้ บริการ หรือวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม  

7.2.5 เม่ือมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติ การใช้งาน
บริการนัน้ (Session Time-out) ตลอดจนต้องมีการเข้ารหสั Session ID เม่ือต้องส่งค่าผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร (Encrypted Connection) 

7.3 มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (Related Standard)  
 เพ่ือลดความเส่ียงจากการถกูโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หรือทางออนไลน์ ควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
พระราชบญัญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ “มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดย
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) เน้นท่ีการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของเคร่ือง
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บริการเว็บในส่วนของ โปรแกรมส าหรับให้บริการเว็บ (Web Server Software) ระบบบริหาร
จดัการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบฐานข้อมูล (Database System) 
และโปรแกรมประยกุต์บนเว็บ (Web Applications) 

8.  การประกาศนโยบาย 
8.1 นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) 
 เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ และข้อก าหนดเร่ืองตา่ง ๆ 

ในการใช้งานเว็บไซต์  
8.2 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) 
 เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงแนวปฏิบตัิของเว็บไซต์ต่อข้อมูลส่วน

บคุคลของผู้ใช้บริการ  
8.3 นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ (Website Security Policy) 
 เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเว็บไซต์เกิดความเช่ือมั่นในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์         

มากยิ่งขึน้ ท าให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ ใช้บริการจะได้รับการคุ้ มครองเป็นอย่างดีและมีความ
ปลอดภยัสงูสดุ 

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ 
ความหมายของความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ 

ได้มีผู้กลา่วถึงความหมายของความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ไว้หลากหลาย
บริบท ดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2011 ดาวน์นิ่ง และ หลิว (Downing & Liu, 2011, pp. 144-151) กล่าวถึง 
ความหมายของความสามารถในการใช้งานสอดคล้องตามท่ีองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Organization of Standardization; ISO) เคยให้ความหมายไว้ว่า 
หมายถึง ขอบเขตท่ีผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความพึงพอใจในบริบทต่าง ๆ ท่ีผู้ ใช้งาน
ต้องการ  

เคิร์ก (Krug, 2006, p. 5) กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการใช้งานไว้ว่า  
หมายถึง ความสามารถท่ีเว็บไซต์นัน้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ง่ายตอ่การเรียนรู้ ตามความ
ประสงค์ของผู้ใช้งาน อยา่งมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  
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โจเกลลา, ลิวารี, มาทีโร และคารุคคา (Jokela, Livari, Matero, & Karukka, 2003, 
p. 53) กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการใช้งานไว้ว่า ความสามารถในการใช้งานเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการสนบัสนนุผู้ใช้ให้บรรลเุปา้หมายในการท างาน ซึง่ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะสว่นตดิตอ่ผู้ใช้ 

จากความหมายของความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ ท่ีหลากหลายนัน้ 
สามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ หมายถึง คณุสมบตัิของเว็บไซต์ท่ีจะท า
ให้บรรลเุปา้หมายในการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้ 

 
คุณสมบัตขิองความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ 

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ (Usability) เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับเว็บไซต์      
มีแนวคิดพืน้ฐานมาจากมาตรฐาน ISO 9241-210 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีระบเุก่ียวกบัข้อก าหนดเร่ือง
การท างานระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์  

นงราม เหมือนฤทธ์ิ (2556, น. 58-59) ได้กล่าวถึงคณุสมบตัิของความสามารถใน
การใช้งานท่ีส าคญัไว้ 3 คณุสมบตัดิงันี ้คือ 

1.  ประสิทธิผลในการใช้งาน (Effectiveness) โดยพิจารณาเก่ียวกับความ
สมบรูณ์และความแมน่ย าในการท างานของผู้ใช้ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

2. ประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency) พิจารณาถึงความรวดเร็วในการ
ท างานให้ได้ตามวตัถปุระสงค์ 

3. ความพึงพอใจในการใช้งาน (Satisfaction) พิจารณาจากการปราศจาก
ความรู้สกึไมส่ะดวกสบายในการใช้งาน และทศันคตท่ีิดีตอ่การใช้งาน 

กรีน และเพียร์สนั (Green & Pearson, 2006, p. 69) ได้กล่าวถึงความสามารถใน
การใช้งานไว้ 5 คณุสมบตัิ โดยได้ใช้ความสามารถในการใช้งานเป็นแนวทางส าหรับการพฒันา
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ดงันี ้

1. ประสิทธิผลในการใช้งาน (Effectiveness) พิจารณาเก่ียวกบัความสมบรูณ์
และความแมน่ย าให้บรรลตุามเปา้หมายของผู้ใช้ 

2. ประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency) พิจารณาความรวดเร็วในการท างาน
ให้ได้ตามเปา้หมาย 

3. ระดบัของการมีส่วนร่วม (Level Of Engagement) พิจารณาวิธีการท่ีน่า
พอใจ ความถึงใจ หรือความนา่สนใจของการตอ่ประสาน (Interface) ท่ีใช้ 
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4. ความผิดพลาดคลาดเคล่ือน (Error Tolerance) พิจารณาวิธีการท่ีดีของ
ผลิตภณัฑ์ในการปอ้งกนัความผิดพลาดและช่วยผู้ ใช้ในการกู้ กลบัคืนจากปัญาข้อผิดพลาดใด ๆ ท่ี
เกิดขึน้ 

5. ง่ายตอ่การเรียนรู้ (Easy Of Learning) พิจารณาวิธีการท่ีเว็บไซต์นัน้เอือ้ตอ่
การเรียนรู้ทัง้เบือ้งต้นและการเรียนรู้ระดบัลึก 

ขณะท่ีนีลสนั (Nielsen, 2000) ได้กลา่วถึงคณุสมบตัิของความสามารถในการใช้งาน
ไว้ดงันี ้

1.  การแสดงผลของสถานะของระบบ (Visibility Of System Status) คือ ระบบ
ควรให้ผู้ ใช้รู้ว่าก าลงัท าอะไรอยู่ หรือก าลงัจะเกิดอะไรขึน้ โดยให้ผลปอ้นกลบัภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

2. ความสอดคล้องกันระหว่างระบบและความเป็นจริง (Match Between 
System And The Real World) คือ ระบบต้องแสดงผลได้อย่างมีตรรกะ สอดคล้องกนักบัการใช้
งานท่ีเป็นธรรมชาต ิไมใ่ช้ภาษาท่ีแตกตา่งไปจากปกต ิ

3.  การควบคมุโดยผู้ ใช้และมีความเป็นอิสระ (User Control And Freedom) 
คือ ผู้ ใช้มักเลือกท างานของระบบโดยไม่ได้ตัง้ใจหรือมีความผิดพลาด และควรมีวิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือชว่ยแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้งานผิด และสนบัสนนุการยกเลิกและท าซ า้ 

4.  มีความสม ่าเสมอและเป็นมาตรฐาน (Consistency And Standards) ควรมี
ความสม ่าเสมอและเป็นมาตรฐานตลอดทัง้เว็บเซ็ต เพ่ือปอ้งกนัผู้ ใช้งานสบัสนทัง้ในแง่ของความ
แตกตา่งกนั สถานการณ์ หรือการกระท าใด ๆ เป็นมาตรฐาน 

5. การปอ้งกนัความผิดพลาด (Error Prevention) คือ ระบบควรจดัให้มีค าเตือน
ให้ระวงัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ ก่อนท่ีผู้ใช้งานจะด าเนินการใด ๆ 

6. การสร้างการรับรู้ให้มากกว่าการจดจ า (Recognition Rather Than Recall) 
คือ มีการสร้างการรับรู้ผ่านการออกค าสั่ง ก่อนท าการเช่ือมโยง หรือการเลือกต่าง ๆ และมี
วิธีการใช้งานท่ีสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ง่าย โดยท าให้ผู้ใช้ไมต้่องใช้การจดจ าในการใช้งาน 

7. มีความยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน (Flexibility And 
Efficiency Of Use) ต้องท าให้มีความยืดหยุ่นส าหรับผู้ ใช้งานท่ีหลากหลาย และเกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน 

8. มีการออกแบบท่ีสวยงามและเรียบง่าย (Aesthetic And Minimalist Design) 
คือ การใช้งานไมค่วรมีข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้อง หรือไมจ่ าเป็น 
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9. ช่วยให้ผู้ ใช้จดจ า วิเคราะห์ และกู้ คืนได้จากข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ (Help 
Users Recognize, Diagnose, And Recover From Errors) คือ เม่ือต้องมีการแสดงข้อความ
เก่ียวกบัข้อผิดพลาดควรแสดงในภาษาธรรมดา (ไมมี่รหสั) เข้าใจง่าย และแนะน าวิธีการแก้ปัญหา
เทา่นัน้ 

10. มีวิธีใช้และเอกสารตา่ง ๆ (Help And Documentation) ควรมีคู่มือการใช้
งานเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน แตเ่นือ้หาท่ีระบไุว้ในคูมื่อนีต้้องมีความเหมาะสม 
และไมม่ากจนเกินความจ าเป็น 

มวนูกี และทอซซี (Mvungi & Tossy, 2015, pp. 165-166) กล่าวถึงคณุสมบตัิของ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ไว้ ได้แก่ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีความง่ายท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถกู้ คืนอยา่งรวดเร็วจากความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ง่ายตอ่การจดจ า เป็นท่ีสบายตอ่การ
มอง และเป็นท่ีสนกุสนานในการใช้ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับของส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2553, น. 9-10) ได้เป็นผู้ก าหนดแนวทางการ
จัดท าเนือ้หาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยปี 2553 (Thai Web Content 
Accessibility Guidelines 2010; TWCAG2010) โดยอ้างอิงตามแนวทางท่ีองค์การเวิลด์ ไวด์ เว็บ 
World Wide Web Consortium (W3C) ได้เร่ิมประกาศใช้ Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ปัจจบุนัคือรุ่น 2.0 ซึ่งแนวทางการ
จดัท าเนือ้หาเว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึงได้นี ้จะต้องสามารถรองรับกลุ่มผู้ ใช้ท่ีนอกเหนือไปจากคนปกติ
คือ ผู้พิการ โดยมีความเช่ือมโยงกบัคณุสมบตัิของความสามารถในการใช้งานดงันี ้

1. สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) คือ ผู้ ใช้สามารถเห็นหรือได้ยินเนือ้หา จดัให้มี
ข้อความทดแทนสว่นท่ีเป็นรูปภาพ ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ขึน้  

2. สามารถใช้งานได้ (Operable) คือ ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงทกุส่วนและการใช้งาน
ในหน้าเว็บไซต์ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ จัดหาวิธีการให้ผู้ ใช้สามารถท่องหน้าเว็บค้นหาเนือ้หาและ
ทราบวา่ตนเองอยูใ่นต าแหนง่ใดในเว็บไซต์ 

3. สามารถเข้าใจได้ (Understandable) คือ ผู้ ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนือ้หา
ท่ีเป็นข้อความได้ หรือชว่ยให้ผู้ใช้หลีกเล่ียงความผิดพลาดและแนะน าวิธีแก้ปัญหา  

4. คงทนต่อความเปล่ียนแปลง (Robust) เพิ่มความสามารถในการรองรับ
เทคโนโลยีเว็บไซตท่ี์หลากหลายทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้ 
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จากแนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องตา่งกลา่วถึงคณุสมบตัขิองความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์ไว้หลากหลาย แต่ยังคงมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถสรุปเก่ียวกับ
คณุสมบตัขิองความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ได้ดงันี ้ 

1. มีความถกูต้องแมน่ย าในการใช้งานและการแสดงผล  
2. สามารถใช้งานได้จริงและให้ผลลพัธ์ตรงตามความต้องการ  
3. อ านวยความสะดวกในการใช้งาน  
4. ผู้ใช้งานไมจ่ าเป็นต้องเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษ 
5. ใช้ระยะเวลาพอเหมาะในการประมวลผลและการแสดงผล  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

โรซ (Roach, 2007) ศึกษาเก่ียวกับระดับความสามารถในการใช้งานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์กระทรวงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก โดยศึกษาจากเว็บไซต์กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 17 กระทรวงจากจ านวนทัง้หมด 22 กระทรวง มีขอบเขตศกึษาเก่ียวกบัการใช้งาน
ทัง้สิน้ 6 ด้าน ได้แก่ การบริการออนไลน์ การช่วยเหลือผู้ ใช้ ระบบน าทาง ความชอบธรรม 
สถาปัตยกรรมของข้อมลู และการเข้าถึง โดยใช้วิธีการก าหนดระดบัคะแนนดชันีการใช้งานของแต่
ละหวัข้อวา่หากมีครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้จะได้รับระดบัคะแนนมากเรียงล าดบัลดลง
ไปตามท่ีก าหนด ผลการวิจยัพบวา่ เว็บไซต์ของกระทรวงตา่ง ๆ มีคะแนนดชันีการใช้งานเฉล่ียอยู่ท่ี 
54.00 โดยเว็บไซต์ของกระทรวงกฎหมายเป็นเว็บไซต์ท่ีมีค่าคะแนนดชันีการใช้งานมากท่ีสุดถึง 
82.00 คะแนน โดยด้านท่ีมีคะแนนมากคือ การบริการออนไลน์ ระบบน าทาง ความชอบธรรม 
สถาปัตยกรรมของข้อมูล และพบว่าเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นเว็บไซต์ท่ีมีค่า
คะแนนดชันีการใช้งานน้อยท่ีสดุเพียง 22.60 จากคะแนนเตม็ทัง้หมด 100 คะแนน  

หลิว; และล่ี (Liu & Li, 2010) ศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลจากการทดลอง
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานราชการ โดยการวิจัยเป็นการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัญหาในการใช้งานในเว็บไซต์ของรัฐบาล โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งได้แก่ เว็บไซต์ของรัฐบาลในมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 11 เว็บไซต์ 
และกลุม่ผู้ใช้งานท่ีเป็นนกัศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแตย่งัไม่มีประสบการณ์
ใช้งานเว็บไซต์ของหนว่ยงานราชการ จ านวน 24 คน ผลการวิจยัพบวา่ ตวัชีว้ดัด้านคะแนนของการ
ค้นหาต ่ากว่าคะแนนตวัชีว้ดัด้านอ่ืน ซึ่งหมายความว่าผู้ ใช้งานไม่สามารถค้นหาสิ่งท่ีต้องการได้
อย่างสะดวก และพบอีกว่าคะแนนเฉล่ียในตวัชีว้ดัของรายละเอียดและการออกแบบระบบการน า
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ทางยังมีค่าท่ีต ่ามาก แสดงออกอย่างมีนัยส าคัญว่าระบบการน าทางของเว็บไซต์ไม่ได้มีการ
ออกแบบท่ีดี รวมถึงผู้ ใช่ยังอาจไม่เข้าใจรายละเอียดของเว็บไซต์ทัง้หมด รวมทัง้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานก็แสดงให้เห็นวา่มีบางเว็บไซต์ท่ีมีการใช้อภิธานศพัท์มากกวา่ตวัชีว้ดัท่ีท าการศกึษาอ่ืน ๆ 
ซึง่ไมไ่ด้ชว่ยให้การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานนัน้บรรลคุวามต้องการ 

ทิลลี (Thiele, 2011) ศกึษาเก่ียวกบัเว็บไซต์เทศบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ท าการศกึษาเว็บไซต์จ านวน 50 แห่ง ท าการศึกษาใน 3 ประเด็นคือ ความสามารถในการเข้าถึง 
ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั และบริการออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่าในด้านความสามารถ
ในการเข้าถึง มีจ านวนหลายเว็บไซต์ท่ีมีการให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ผู้ ใช้งานแบบ
ออนไลน์ และส่วนใหญ่จะมีระบบน าทางในเว็บไซต์ ประเด็นความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั
พบว่า เว็บไซต์ส่วนใหญ่  มีการบนัทึกเก่ียวกับประเภทของเบราว์เซอร์ท่ีเข้าใช้ วนัท่ีและเวลาการ
เข้าใช้ ส าหรับประเด็นบริการออนไลน์พบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะแสดงข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน 
ท่ีตัง้ ก าหนดการ กิจกรรม งบประมาณ 

โจว; เหว่ย และหวงั (Zhou, Wei, & Wang, 2012) ศกึษาการวิเคราะห์ลกัษณะการ
ก ากับดูแลเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร กลุ่มตัวอย่างคือ เว็บไซต์รัฐบาลของสหราช
อาณาจกัร ผลการวิจยัพบว่า รัฐบาลสหราชอาณาจกัรมีการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แตปี่ 
ค.ศ.1994 โดยหน่วยงาน COI เป็นผู้ก าหนดชุดของมาตรฐานและแนวทางส าหรับเว็บไซต์ของ
รัฐบาล โดยก าหนดวิธีการออกแบบและพัฒนาให้เว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการสร้าง
เว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานนีไ้ด้ก าหนดหมวดหมู่ออกเป็น 7 
หมวดหมู่โดยครอบคลุมทัง้ด้านความสามารถในการใช้งาน การเข้าถึง กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เทคโนโลยีท่ีต้องการพืน้ฐาน วิธีการสร้างเนือ้หาเว็บไซต์ รวมถึงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ และส่ือ
สงัคมออนไลน์และเว็บ 2.0 

เรยเชา; ฮอลเพิร์น; สเตียนฮอฟ; เลตซิงเกอร์; แนปเลส; และโวล์กมาร์ (Reichow et 
al., 2012) ศึกษาเก่ียวกับคณุลกัษณะและคณุภาพของเว็บไซต์ออทิสติก โดยมีวตัถุประสงค์การ
วิจยัเพ่ือศึกษาลกัษณะของเว็บไซต์ และคณุภาพของเว็บไซต์ออทิสติก ด าเนินการวิจยัระหว่างปี 
ค.ศ. 2009 ถึง 2010 โดยจ านวนเว็บไซต์ท่ีศกึษาจ านวนทัง้สิน้ 164 เว็บไซต์ พบว่า คร่ึงหนึ่งของ
จ านวนเว็บไซต์ท่ีศกึษามีความเป็นปัจจบุนั มีการน าเสนอข้อมลูส าหรับการติดตอ่ ยงัพบอีกว่าบาง
เว็บไซต์มีการอ้างอิงข้อมลู และมีเว็บไซต์ท่ีเสนอบริการหรือผลิตภณัฑ์ภายในเว็บไซต์ เป็นจ านวน
ถึง 21% และได้เสนอแนะวา่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรระมดัระวงัในข้อมลูท่ีน าเสนอ 
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อลั ฟอวอซ (AlFawwaz, 2012) ศกึษาเก่ียวกบัการประเมินการใช้งานเว็บไซต์รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจอร์แดน โดยการวิจัยนี มี้ จุดมุ่งหมายหลัก คือการตรวจสอบ 
สถานการณ์ของเว็บไซต์ เพ่ือการปรับปรุงการใช้งาน รวมทัง้เสนอแผนการท างานเพ่ือเสริมสร้าง
การใช้งานเว็บไซต์เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และสามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึน้ โดยผลการวิจยั
พบว่า ผู้ดแูลเว็บไซต์ขาดประสบการณ์ในการพฒันาเว็บไซต์ เว็บไซต์ในจอร์แดนสะท้อนความรู้
จ ากัดเก่ียวกับส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้และขาดความชัดเจน  และขาดความเข้าใจเก่ียวกับแนว
ทางการใช้งานภายในทีมรับผิดชอบการเก่ียวกบัการดแูลจดัท าเว็บไซต์ ในส่วนของผู้ ใช้งานพบว่า
สาเหตมุาจากการท่ีขาดประสบการณ์ในการพฒันาเว็บไซต์ในส่วนตอ่ประสานกบัผู้ ใช้ รวมทัง้ผู้ ใช้
เองขาดความรู้เก่ียวกบัการใช้งานเว็บไซต์ท าให้การใช้งานเว็บไซต์ไมมี่ประสิทธิภาพ 

อาบกูดัดีม;  อลัลซัซาม; ฮาดีฟ; และอลัซกัโฮอลุ (Abuqaddom, Alazzam, Hudaib, 
& Al-Zaghoul, 2019) ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการวัดความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัจอร์แดน โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือศึกษาและเสนอรูปแบบใหม่ใน
การวัดความสามารถการใช้งานเว็บไซต์โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีใช้สามาถใช้งานได้ง่าย 
ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุ ท่ีส่งผล
ส าคญัตอ่คุณภาพสอดคล้องไปกบัการน าเสนอข้อมลูท่ีต้องกระชบัและชดัเจน ยงัพบอีกว่าการใช้
งานเว็บไซต์ไม่เป็นเร่ืองท่ีง่ายท่ีจะวัดเน่ืองจากบางปัจจัยเป็นเร่ืองยากท่ีจะวัดได้ โดยได้พัฒนา
รูปแบบการวดัจากตวัชีว้ดั 9 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อก าหนดย่อยรวมทัง้สิน้ 24 ข้อก าหนดเพ่ือ
ใช้วดัหาความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ ผลการวิจยัยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัจอร์แดนมีคา่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์โดยประมาณคือ 72.18 

 
งานวิจัยในประเทศ  

ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และปรัชญนนัท์ นิลสขุ (2550) ศกึษารูปแบบ การออกแบบและ
การบริการข้อมูลสารสนเทศของเว็บอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยท าการวิเคราะห์เว็บ
อาชีวศกึษาของวิทยาลยัในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จ านวน  233 วิทยาลยั 
วิเคราะห์ความคิดเห็นของเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินเว็บไซต์ของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 14 คน 
และวิเคราะห์การบริการข้อมูลสารสนเทศเว็บอาชีวศึกษา 4 ฝ่าย ผลการวิจัยพบว่า มีการจด
ทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ .ac.th มากท่ีสดุ โปรแกรมภาษาท่ีใช้มากท่ีสดุคือ HTML ส่วนผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินเว็บไซต์ของผู้ เ ช่ียวชาญพบว่า 
ผู้ เช่ียวชาญโดยรวมเห็นด้วยในด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ด้านเนือ้หาของเว็บ และ
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ด้านการเช่ือมโยง ในด้านการวิเคราะห์การบริการข้อมลูสารสนเทศเว็บอาชีวศกึษาพบว่าจะแสดง
ข้อมูลผู้บริการสถานศึกษา ข้อมูลกรรมการสถานศึกษา ข้อมูลฝ่ายวิชาการ ข้อมูลฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ข้อมลูฝ่ายพฒันาการศกึษา และข้อมลูฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามล าดบั 

สิริกาญจน์ สขุผล (2552) ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยท าการส ารวจข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการและประชาชนท่ีเคยใช้งาน
เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 360 คน โดยในด้านการใช้
ประโยชน์ (Usability) ของเว็บไซต์ ผลการวิจยัพบว่า เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดบัมาก     
มีตวัชว่ยชีแ้นะให้สะดวกตอ่การใช้งาน มีข้อมลูสารสนเทศครบถ้วน เหมาะสมครอบคลมุ และเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล  (2553) ศึกษาเก่ียวกับเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าจังหวัดของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ เนือ้หาการจัดท า
เว็บไซต์ สารสนเทศท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์ และลกัษณะห้องสมดุโรงเรียนมธัยมศกึษาประจ าจงัหวดั
ของรัฐ ประชากรของการศึกษานีเ้ป็นเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าจงัหวดัของรัฐ 
จ านวนทัง้หมด 122 เว็บไซต์ กลุ่มตวัอย่างเลือกจากประชากรโดยใช้สดัส่วน 50% ผลการวิจยั
พบว่าองค์ประกอบด้านเนือ้หาท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอมากคือ ข้อมูลพืน้ฐานของ
ห้องสมุด เช่น ช่ือห้องสมุด วันเวลาท าการ ท่ีตัง้ของห้องสมุด และส่วนใหญ่มีการจัดท ารายช่ือ
หนงัสือใหม่  มีการเช่ือมโยงเว็บไซต์กบัเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีสงักัด และในส่วนขององค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ รับผิดชอบเว็บไซต์ มีตัวนับ
จ านวนผู้ เข้าชม และจากการสอบถามจากผู้จดัท าเว็บไซต์พบปัญหาคือไม่มีเวลาเพียงพอในการ
จดัท าเว็บไซต์ ขาดความรู้ความเช่ียวชาญในการพฒันาเว็บไซต์  

กฤษณา เทวกลุ (2554) ศกึษาเก่ียวกบัเว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึงได้ท่ีมีสญัลกัษณ์ W3C 
ส าหรับกลุ่มคนพิการในประเทศไทย โดยผู้ วิจยัก าหนดขอบเขตของเว็บไซต์ท่ีเข้าถึงได้ว่าต้องเป็น
เว็บไซต์ท่ีมีสญัลกัษณ์ W3C ก ากบัท่ีสว่นท้ายของหน้าเว็บตามมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมลู (Web 
accessibility standard) ของ W3C เท่านัน้ ประชากรในการวิจัยนี ้คือ เว็บไซต์ท่ีมีสัญลักษณ์ 
W3C ท่ีจดัท าโดยหน่วยงานทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวนทัง้สิน้ 32 เว็บไซต์ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบบนัทึกข้อมูลวิเคราะห์เว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ ช่ือเว็บไซต์ แหล่งท่ีได้
ข้อมูล ช่ือผู้ จัดท า ปีท่ีจัดท า และแบบบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ท่ีเข้าถึงได้ท่ีมีสัญลักษณ์ W3C ใน
ประเทศไทย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ด้านวตัถปุระสงค์ ภาษาท่ีใช้ ขอบเขตเนือ้หา การปรับปรุงข้อมูล 
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และลักษณะการน าเสนอข้อมูล โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้จัดท าเว็บไซต์ท่ีเข้าถึงได้ท่ีมีสญัลกัษณ์ 
W3C ส าหรับกลุม่คนพิการในประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน และเม่ือวิเคราะห์ในด้าน
วัตถุประสงค์ พบว่าส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในส่วน
ขอบเขตเนือ้หา ลกัษณะการน าเสนอข้อมูล พบว่าเว็บไซต์ท่ีเข้าถึงได้ส าหรับคนพิการนีมี้จ านวน
น้อยเม่ือเทียบกบัเว็บไซต์อ่ืนในประเทศไทย  

กนัยรัตน์ สมุณศิริ (2554) ศกึษาเก่ียวกบัเว็บไซต์ธนาคารพาณิชย์ไทย วตัถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบรูปแบบและวิธีการน าเสนอเนือ้หาบนเว็บไซต์ธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีกลุ่มตวัอย่าง
คือ เว็บไซต์ธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 7 แห่ง ใช้แบบส ารวจเว็บไซต์ แบบสอบถาม และแบบ 
ประเมินด้านการออกแบบและการน าเสนอเนือ้หาบนเว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ผลวิจัย
พบว่าเนือ้หาท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์ธนาคารพาณิชย์ไทย จะเป็นข้อมลูส าคญัขององค์กรทัง้ประวตัิ
ความเป็นมา บริษัทในเครือ ข้อมูลการลงทุน เกียรติยศและรางวลัท่ีได้รับ ข่าวสาร และกิจกรรม
ของธนาคาร อตัราแลกเปล่ียนและค่าธรรมเนียม โปรโมชนัต่าง ๆ กิจกรรมเพ่ือสงัคม ในแง่ของ
รูปแบบของเว็บไซต์พบว่ามีรูปแบบเป็นแบบไดนามิค มีการใช้สีหรือสัญลักษณ์ขององค์กรใน
เว็บไซต์ และสามารถเข้าถึงโดยไม่จ ากดัเว็บเบราว์เซอร์ โดยระดบัความเห็นของผู้ดแูลเว็บไซต์ใน
ระดบัมากท่ีสุด คือมีการน าเสนอข้อมูลของธนาคารท่ีครอบคลุมและครบถ้วน รองลงมาคือการ
น าเสนอเนือ้หาอยางเป็นระบบ ผู้วิจยัยงัได้น าเสนอให้ปรับปรุงการน าเสนอสาระความรู้ในเว็บไซต์
ให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย 

ฐมจารี ปาลอภิไตร (2554) ศกึษาเก่ียวกับเว็บไซต์เว็บไซต์การท่องเท่ียว กรณีศกึษา
เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เว็บไซต์ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร และศกึษาความต้องการของนกัท่องเท่ียวตอ่เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร กลุม่ตวัอยา่งคือ เว็บไซต์สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 70 เว็บไซต์ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัคือ แบบบนัทึกเว็บไซต์ และแบบสอบถาม ท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคคล
ทั่วไปท่ีเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อายุระหว่าง 12-55 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ในด้านความต้องการของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า  
มีความต้องการในด้านเนือ้หาและรูปแบบของเว็บไซต์ไม่แตกตา่งกนั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจยันี ้เป็นการวิจัยเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้

งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง โดยก าหนดตวัแปรอิสระของการวิจยันี ้คือ ปัจจยั
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ด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน ปัจจยัด้านข้อมูลเปิด
ภาครัฐ ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยัด้าน
คณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ และปัจจยัด้านการประกาศ
นโยบาย ก าหนดตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวง  

 
ตัวแปรอิสระ 

 
           

  ตัวแปรตาม 

1. ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
2.ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบั 
    หนว่ยงาน  
3. ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ  
4. ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน  
5. ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี   
7. ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับ 
    เว็บไซต์  
8. ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย 

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  
1. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในประเทศไทย จ านวน 20 เว็บไซต์ 

ได้แก่ 
1.1 เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม    
 https://www.mod.go.th 
1.2 เว็บไซต์กระทรวงการคลงั    
 http://www.mof.go.th 
1.3 เว็บไซต์กระทรวงการตา่งประเทศ   
 http://www.mfa.go.th 
1.4 เว็บไซต์กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  
 http://www.mots.go.th 
1.5 เว็บไซต์กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

  http://www.m-society.go.th 
1.6 เว็บไซต์กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  
 http://www.mhesi.go.th 
1.7 เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 https://www.moac.go.th 
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1.8 เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม    
 http://www.mot.go.th 
1.9 เว็บไซต์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม   

  http://www.mdes.go.th 
1.10 เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 http://www.mnre.go.th 
1.11เว็บไซต์กระทรวงพลงังาน    
 http://www.energy.go.th 
1.12 เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์    
 http://www.moc.go.th 
1.13 เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย   

  http://www.moi.go.th 
1.14 เว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม   

  http://www.moj.go.th 
1.15 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน   

  http://www.mol.go.th 
1.16 เว็บไซต์กระทรวงวฒันธรรม    
 http://www.m-culture.go.th 
1.17 เว็บไซต์กระทรวงศกึษาธิการ   

  http://www.moe.go.th 
1.18 เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสขุ   
 http://www.moph.go.th 
1.19 เว็บไซต์กระทรวงอตุสาหกรรม   
 http://www.industry.go.th 
1.20 เว็บไซต์ส านกันายกรัฐมนตรี   
 http://www.opm.go.th 

2. ผู้ดแูลเว็บไซตห์นว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง  
3. ประชาชนไทยผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุม่ตวัอยา่งท าการเลือกจากประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  

1. เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงในประเทศไทย จ านวน 20 เว็บไซต์  
2. ผู้ดแูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง เว็บไซต์ละ 1 คน โดยท าการ

สุม่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 20 คน 
3. ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ทัง้นีผู้้วิจยั

ไมส่ามารถทราบจ านวนท่ีแนน่อนของผู้ ท่ีเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบัประทรวงได้ 
ผู้วิจยัจึงก าหนดตวัอย่างในกรณีไม่ทราบข้อมลูจ านวนประชากร ซึ่งผู้วิจยัได้ใช้สตูรในการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ด้วยการก าหนดระดบัความ
แปรปรวนของตวัแปรท่ีมีคา่มากท่ีสุด คือ p = 0.5 โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และสามารถ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ดงันัน้ในการค านวณขนาดของ  
กลุม่ตวัอยา่งท าการค านวณจากสตูร  

2

2

e
z)p1(p

=n  

 
โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  z คือ คา่สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (มีคา่เท่ากบั 

1.96) 
  p คือ สดัสว่นของประชากรท่ีต้องการสุม่ 
  e คือ ค่าร้อยละของความคลาดเคล่ือนจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ียอมรับได้ 
 
เม่ือน าคา่ตา่ง ๆ มาแทนคา่ลงในสมการจะได้วา่ 
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 16.384=n  
 
   จากการค านวณพบว่า ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรในการวิจยท่ี
แนน่อน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจ านวน 385 คน แต่
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เพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่ครบถ้วนของ           
กลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัจึงได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึน้จากเดิมอีกร้อยละ 5 โดยรวมจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 405 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แบบบนัทกึข้อมลูเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง  
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้ผู้ วิจัยด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้อง
กบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเว็บไซต์ มาตรฐานเว็บไซต์ และความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ 

2. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบบนัทึก
ข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  และแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

2.1 แบบบนัทกึข้อมลูเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 รายละเอียดทัว่ไปเก่ียวกับเว็บไซต์ ได้แก่ ช่ือหน่วยงาน เว็บไซต์

หนว่ยงาน วนัท่ีท าการวิเคราะห์ 
ตอนท่ี 2 องค์ประกอบของเว็บไซต์ มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 

(Check List) ประกอบด้วย 
1. การตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
2. ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน 
3. ข้อมลูเปิดภาครัฐ 
4. การให้บริการของหนว่ยงาน 
5. การมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. คณุลกัษณะท่ีควรมี 
7. ความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ 
8. การประกาศนโยบาย 
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2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ประกอบด้วย  

ตอนท่ี 1 รายละเอียดทัว่ไปเก่ียวกับเว็บไซต์ ได้แก่ ช่ือหน่วยงาน ท่ีอยู่
เว็บไซตข์องหนว่ยงาน วนัท่ีท าการวิเคราะห์ 

ตอนท่ี 2 ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ  

ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ  

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้
  5  หมายถึง ระดบัความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้

งานของเวบ็ไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ     
  4  หมายถึง ระดบัความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้

งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัมาก     
  3  หมายถึง ระดบัความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้

งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัปานกลาง     
  2  หมายถึง ระดบัความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้

งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัน้อย     
  1  หมายถึง ระดบัความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้

งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ   
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ในการวิจยันีมี้วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
1.  การหาความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

1.1 ผู้วิจัยน าแบบบนัทึกข้อมูลและแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ พิจารณาความถกูต้อง ความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง และความครอบคลมุของประเดน็ตา่ง ๆ 

1.2 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน  
3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี สีวงัค า อาจารย์ประจ าโปรแกรมสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัตย์  โสตถิวรรณ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
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ราชมงคลธญับรีุ และ ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และ
ความครอบคลมุเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้  

1.3 น าแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ซึ่งเดิมมีข้อค าถาม 41 ข้อ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยทัง้ 41 
ข้อโดยให้แก้ไขส านวนของข้อค าถาม และปรับเพิ่มข้อค าถามอีก 4 ข้อ จากนัน้น าค าตอบของ
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมาวิเคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัความมุ่งหมาย
ของการวิจัย โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง โดยน ามาหาค่า IOC (Index Of Objective 
Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านท่ี 0.5 ขึน้ไป ซึ่งพบว่าทัง้ 45 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 

2. การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  
น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม

ทดลองจากประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน โดยสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ ท่ี
เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ระหว่างวนัท่ี 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
จากนัน้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ก าหนดเกณฑ์ผา่นท่ี 0.75 

 2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ได้คา่ความเช่ือมัน่คือ 0.890 

 2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ได้คา่ความเช่ือมัน่คือ 0.928 

 2.3 คา่ความเช่ือมัน่รวมทัง้ 2 สว่นคือ 0.946 
ถือเป็นแบบสอบถามท่ียอมรับได้ มีความเช่ือมัน่ผ่านตามเกณฑ์ ผู้วิจยัจึงได้

ใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมลูจริงตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูด้วยตนเองโดยมีวิธีการและขัน้ตอน ดงันี ้

1. แบบบนัทกึข้อมลูเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
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 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแจกแบบบนัทึกข้อมูลให้แก่กลุ่มตวัอย่าง 
คือ ผู้ดแูลเว็บไซตห์นว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง จากการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เว็บไซต์
ละ 1 คน จ านวน 20 คน  ระหวา่งเดือน มิถนุายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่าง คือ
ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  จากการสุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวน 405  คน  ระหวา่งเดือน มิถนุายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
การจัดกระท าข้อมูล 

ในการจดักระท าข้อมลูผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1. รวบรวมผลจากแบบบันทึกข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้ท าการสอบถามไปท่ีผู้ ดูแล

เว็บไซตห์นว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง จ านวน 20 เว็บไซต ์
2. น าแบบบนัทึกข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเว็บไซต์ตามกรอบ

แนบคดิของการวิจยั 
3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทัง้หมดจ านวน 427 ชุดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการตอบ ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

 ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ   ก าหนดให้ 5 คะแนน  
 ระดบัความคดิเห็นมาก   ก าหนดให้ 4 คะแนน  
 ระดบัความคดิเห็นปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน  
 ระดบัความคดิเห็นน้อย   ก าหนดให้ 2 คะแนน   

  ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ   ก าหนดให้ 1 คะแนน 
4. น าผลท่ีได้จากแบบบันทึกข้อมูล และคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยเลือกใช้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนมุาน เพ่ือสรุปและบรรยายผลการวิจยั ดงันี ้
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1. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดงันี ้
1.1 ความถ่ี (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบนัทึกข้อมูล 

ตอนท่ี 2 ได้แก่ การตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมลูเปิดภาครัฐ การ
ให้บริการของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน คณุลกัษณะท่ีควรมี ความมัน่คงปลอดภัย
ส าหรับเว็บไซต์ และการประกาศนโยบาย จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา 
อายุ เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงทีเคยเข้าใช้  และจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
เก่ียวกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง และตอนท่ี 3 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

1.2 ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบนัทึกข้อมูล 
ตอนท่ี 2 ได้แก่ การตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมลูเปิดภาครัฐ การ
ให้บริการของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน คณุลกัษณะท่ีควรมี ความมัน่คงปลอดภัย
ส าหรับเว็บไซต์ และการประกาศนโยบาย จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา 
อายุ เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงทีเคยเข้าใช้ และจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
เก่ียวกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  และตอนท่ี 3 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 
ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา อาย ุเว็บไซต์ของหนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงทีเคยเข้าใช้ และจาก
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวง และตอนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดบักระทรวง 

ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคา่เฉล่ีย (บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103)
ดงันี ้ 

 คา่เฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยใูนระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยใูนระดบัมาก 
 คา่เฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยใูนระดบัปานกลาง  
 คา่เฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยใูนระดบัน้อย 
 คา่เฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยใูนระดบัน้อยท่ีสดุ 

 1.4 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ



  39 

ระดบักระทรวง และตอนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ดงันี ้
2.1 การวิ เคราะห์หาสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง  เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปร โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (คา่ r)  

 ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540, น. 144) ดงันี ้   

  0.81 ขึน้ไป    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบั สงู  
  0.61 – 0.80   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบั คอ่นข้างสงู  
  0.41 – 0.60   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบั ปานกลาง  
  0.20 – 0.41   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบั คอ่นข้างต ่า  
  0.20 ลงไป    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบั ต ่า 
2.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ
ความสามารถในการใช้งาน และข้อมลูจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกับความสามารถในการ
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง และตอนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ
1-8 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

1. การหาคา่สถิตพืิน้ฐานของข้อมลู ได้แก่ 
1.1 ความถ่ี 
1.2 ร้อยละ 
1.3 คา่เฉล่ีย 
1.4 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การหาสถิติของความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์ โดยการวิเคราะห์หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation) 
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จากนัน้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) ใช้ใน
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านต่าง ๆ กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ 



 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยการศกึษาตามขบวนการและขัน้ตอนตา่ง ๆ  ซึ่งผลการ
ด าเนินงานวิจยันีป้ระกอบด้วย 

1. ผลการศกึษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
2. ผลการศึกษาความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 
3. ผลการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง 

ผลการศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของเว็บไซต์

หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ได้แก่ องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ องค์ประกอบ
ด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ องค์ประกอบด้านการ
ให้บริการของหน่วยงาน องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์ประกอบด้าน
คณุลกัษณะท่ีควรมี องค์ประกอบด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ และองค์ประกอบด้าน
การประกาศนโยบาย ซึ่งผู้ วิจยัได้รับแบบบนัทึกข้อมูลจากผู้ดแูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวง ท่ีมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนกลับคืนครบทุกหน่วยงาน จ านวน 20 ชุด ผลการศึกษา
โดยรวมและรายองค์ประกอบปรากฏดงันี ้  

 
ผลการศึกษาข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์

ภาครัฐและเนือ้หาสารบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงโดยรวม  
ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ และเนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวม 

ล าดับ ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
และเนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า
ครบทัง้ 20
เว็บไซต์ 

มีการจัดท า
เพียงบาง
เว็บไซต์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ  3 75 1 25 
2 องค์ประกอบด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบั

หนว่ยงาน  
7 35 13 65 

3 องค์ประกอบด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ  6 37.50 10 62.50 
4 องค์ประกอบด้านการให้บริการของหนว่ยงาน  - - 4 100 
5 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  3 50 3 50 
6 องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี  1 4.76 20 95.24 
7 องค์ประกอบด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับ

เว็บไซต ์ 
- - 5 100 

8 องค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย - - 3 100 
รวม 20 25.32 59 74.68 

 
จากตาราง 1 ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

และเนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงภาครัฐโดยรวมมีทัง้สิน้ 79 
ข้อก าหนด พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจดัท าตามข้อก าหนดครบทัง้ 20 
เว็บไซต์ จ านวน 20 ข้อก าหนด (ร้อยละ 25.32) และมีการจดัท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ 
จ านวน 59 ข้อก าหนด (ร้อยละ 74.68)  

เม่ือจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ พบวา่ ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
ด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าตาม
ข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ จ านวน 3 ข้อก าหนด (ร้อยละ 75) และมีการจดัท าตามข้อก าหนด
เพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 1 ข้อก าหนด (ร้อยละ 25) 
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ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน 
พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจดัท าตามข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ 
จ านวน 7 ข้อก าหนด (ร้อยละ 35) และมีการจดัท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 13 
ข้อก าหนด (ร้อยละ 65) 

ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ พบว่า เว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง มีการจัดท าตามข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ จ านวน 6 
ข้อก าหนด (ร้อยละ 37.50) และมีการจัดท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 10 
ข้อก าหนด (ร้อยละ 62.50) 

ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
พบวา่ ไมมี่ข้อก าหนดใดท่ีเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจดัท าตามข้อก าหนดครบ
ทัง้ 20 เว็บไซต์ และมีการจดัท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 4 ข้อก าหนด (ร้อยละ 
100) 

ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจดัท าตามข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ 
จ านวน 3 ข้อก าหนด (ร้อยละ 50) และมีการจัดท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 3
ข้อก าหนด (ร้อยละ 50) 

ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  ด้านคุณลักษณะท่ีควรมี พบว่า 
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจดัท าตามข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ จ านวน 1
ข้อก าหนด (ร้อยละ 4.76) และมีการจดัท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 20 ข้อก าหนด 
(ร้อยละ 95.24) 

ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
เว็บไซต์ พบว่า ไม่มีข้อก าหนดใดท่ีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง มีการจัดท าตาม
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ข้อก าหนดครบทัง้ 20 เว็บไซต์ และมีการจัดท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 5 
ข้อก าหนด (ร้อยละ 100) 

ข้อก าหนดตามองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา
ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านการประกาศนโยบาย พบว่า ไม่มี
ข้อก าหนดใดท่ีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าตามข้อก าหนดครบทัง้ 20 
เว็บไซต์ และมีการจดัท าตามข้อก าหนดเพียงบางเว็บไซต์ จ านวน 3 ข้อก าหนด (ร้อยละ 100) 

 
องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
 ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 2 

ตาราง 2 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.1 การตัง้ช่ือโดเมน      
1.1.2 ช่ือโดเมนต้องไมมี่องค์ประกอบของค าสงวน  

และค าเฉพาะ 
14 70 6 30 

1.1.1 ช่ือโดเมนจะต้องประกอบด้วยอกัษร หรือตวัเลข 
อยา่งน้อย 2 ตวัอกัษร แตไ่มเ่กิน 63 ตวัอกัษร  
และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

20 100 - - 

1.1.3 ช่ือโดเมนต้องเป็นไปตามวิธีตัง้ช่ือแบบใหม่
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภายหลงัการปรับปรุง
โครงสร้างสว่นราชการ 

20 100 - - 

1.2 การจดทะเบียนช่ือโดเมน  ช่ือโดเมนระดบัสงูสดุ
ต้องเป็นการจดทะเบียน “ช่ือโดเมนภายใน 
ประเทศ” หรือ “.th” เทา่นัน้ 

20 100 - - 

 
จากตาราง 1 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ

สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ  พบว่า 
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เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีช่ือโดเมนประกอบด้วยอกัษร หรือตวัเลขอย่างน้อย 2 
ตวัอกัษร แต่ไม่เกิน 63 ตวัอักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และมีช่ือโดเมนเป็นไปตามวิธีตัง้ช่ือแบบ
ใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภายหลงัการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ มีการจดัท าครบทัง้ 20
เว็บไซต์ (ร้อยละ 100) และช่ือโดเมนไม่มีองค์ประกอบของค าสงวนและค าเฉพาะ มีการจัดท า
จ านวน 14 เว็บไซต์ (ร้อยละ 70) และมีเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์ (ร้อยละ 30) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ส าหรับข้อก าหนดเร่ืองการจดทะเบียนช่ือโดเมน พบว่า มีช่ือโดเมนระดบัสูงสุดเป็น
การจดทะเบียน “ช่ือโดเมนภายในประเทศ” หรือ “.th” มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 
100) 

 
องค์ประกอบด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 3 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
หนว่ยงาน 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.1 ข้อมลูหนว่ยงาน      
2.1.1 ประวตัิความเป็นมา 19 95 1 5 
2.1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 20 100 - - 
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี 20 100 - - 
2.1.4 ภารกิจ และหน้าท่ีรับผิดชอบของหนว่ยงาน 18 90 2 10 
2.1.5 ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัริาชการ 19 95 1 5 
2.1.6 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี 
18 90 2 10 

2.1.7 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 19 95 1 5 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.1.8 
 

ข้อมลู แสดงรายละเอียดช่องทางท่ีผู้ใช้บริการ
สามารถติดตอ่ส่ือสารกบัหน่วยงานได้   

    

 ก. ข้อมลูการตดิตอ่ ประกอบด้วยท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตัง้หนว่ยงาน  
และท่ีตัง้ของหน่วยงานในรูปแบบพิกดัละตจิดู  
และลองจิจดู 

20 100 - - 

 ข.ท่ีอยูไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบคุคล ภายใน
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบข้อมลู เชน่ ผู้ดแูลเว็บไซต์  
เป็นต้น 

20 100 - - 

2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบั
หนว่ยงาน 

20 100 - - 

2.3 ข้อมลูผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู  
(Chief information officer: CIO) 

    

2.3.1 รายละเอียดเก่ียวกบั CIO ประกอบด้วย  
ช่ือ-นามสกลุและต าแหนง่ 

17 85 3 15 

2.3.2 ข้อมลูการตดิตอ่ ประกอบด้วย ท่ีอยู ่เบอร์
โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีอยูไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

12 60 8 40 

2.3.3 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ 
ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตักิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิสยัทศัน์ นโยบาย ขา่วสารกิจกรรม 
ของ CIO เป็นต้น 

15 75 5 25 

2.4 คลงัความรู้ เชน่ ผลงานวิจยั บทความ 
กรณีศกึษา ข้อมลูสถิตติา่ง ๆ ข้อมลู GIS เป็นต้น 
มีการอ้างอิงถึงแหลง่ท่ีมา และวนั เวลา ก ากบัเพ่ือ
ประโยชน์ในการน าข้อมลูไปใช้ตอ่ 

18 90 2 10 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.5 ค าถามท่ีพบบอ่ย 14 70 6 30 

2.6 เว็บลิงก์     
2.6.1 หนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 19 95 1 5 
2.6.2 หนว่ยงานใต้สงักดั 20 100 - - 
2.6.3 ลิงก์ไปยงัวีดิโอหรือเสียงท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู

ขา่วสารและกิจกรรมของหน่วยงาน เชน่ วีดิโอ
กิจกรรมของหนว่ยงานท่ีเผยแพร่ผา่น Youtube, 
Facebook เป็นต้น 

19 95 1 5 

2.6.4 เว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจ 20 100 - - 
2.7 ผงัเว็บไซต์ 19 95 1 5 

 
จากตาราง 3 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ

สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน ใน
ข้อก าหนดเร่ืองข้อมลูหน่วยงาน พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีข้อมูลเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงมีข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี  มีข้อมูลแสดง
รายละเอียดช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานได้ มีการจัดท าครบทัง้ 20 
เว็บไซต ์(ร้อยละ 100) มีประวตั ิความเป็นมา  และมีข้อมลูเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ 
และมีข้อมลูค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบตัิราชการ มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 
95) และมีเพียงจ านวน 1 เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ีไม่มีการจดัท า และมีข้อมลูเก่ียวกบัภารกิจ และ
หน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงมีข้อมูลเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ (ร้อยละ 90) และมีเพียงจ านวน 2 เว็บไซต์  
(ร้อยละ 10)ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน พบว่า มีข้อมลูมี
การจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 100)  
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ข้อก าหนดเร่ืองข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (Chief information 
officer: CIO) พบว่ามีรายละเอียดเก่ียวกบั CIO ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุและต าแหน่ง มีการ
จดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ (ร้อยละ 85) และมีเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) ท่ีไม่มีการจดัท า 
และมีข้อมูลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิสยัทศัน์ นโยบาย ข่าวสารกิจกรรม ของ CIO เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 
15 เว็บไซต์ (ร้อยละ 75) และมีเพียงจ านวน 5 เว็บไซต์ (ร้อยละ 25) ท่ีไม่มีการจดัท า และน้อยท่ีสดุ
คือ มีข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  มี
การจดัท าจ านวน 12 เว็บไซต์ (ร้อยละ 60) และมีเพียงจ านวน 8 เว็บไซต์ (ร้อยละ 40) ท่ีไม่มีการ
จดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองคลงัความรู้ เช่น ผลงานวิจยั บทความ กรณีศกึษา ข้อมลูสถิติต่าง ๆ 
ข้อมลู GIS เป็นต้น มีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา และวนั เวลา ก ากบัเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมลูไป
ใช้ตอ่ พบว่า มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ (ร้อยละ 60) และมีเพียงจ านวน 2 เว็บไซต์ (ร้อยละ 
10) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองค าถามท่ีพบบอ่ย พบว่า มีการจดัท าจ านวน 14 เว็บไซต์ (ร้อยละ 70) 
และมีเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์ (ร้อยละ 30) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองเว็บลิงก์ พบว่า มีข้อมูลเว็บลิงก์ของหน่วยงานใต้สงักัด และมีข้อมูล
เว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 100) ส่วนข้อมูลเว็บลิงก์ของ
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และมีข้อมลูท่ีลิงก์ไปยงัวีดิโอหรือเสียงท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู
ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น วีดิโอกิจกรรมของหน่วยงานท่ีเผยแพร่ผ่าน Youtube, 
Facebook เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 95) และมีเพียงจ านวน 1 เว็บไซต์ 
(ร้อยละ 5) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองผงัเว็บไซต์ พบว่า มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 95) และมี
เพียงจ านวน 1 เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ีไมมี่การจดัท า 

 
องค์ประกอบด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3.1 ข้อมลูขา่วสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้  
ตามพระราชบญัญัตขิา่วสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

    

3.1.1 ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 7 ประกอบด้วย      
 ก. โครงสร้างและการจดัการองค์กรในการ

ด าเนินงานตามมาตรา 7 (1) เชน่ โครงสร้างการ
บริหาร โครงสร้างอตัราก าลงั เป็นต้น 

20 100 - - 

 ข. สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัและวิธีการ
ด าเนินงานตามมาตรา 7 (2) เชน่ ข้อมลูอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ แผนภมูิแสดง 
การแบง่งาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เป็นต้น 

19 95 1 5 

 ค. สถานท่ีตดิตอ่เพ่ือขอรับข้อมลูขา่วสาร หรือ
ค าแนะน าในการติดตอ่กบัหนว่ยงานตามมาตรา 
7 (3) 

20 100 - - 

 ง. กฎมตคิณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสัง่ 
หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ค าสัง่ 
เป็นต้น 

20 100 - - 

3.1.2 ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 9 ประกอบด้วย      

 ก. กฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสัง่ 
หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ตามมาตรา 7 (4) 

20 100 - - 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ข. ผลการพิจารณา หรือค าวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรง    
ตอ่เอกชน รวมทัง้ความเห็นแย้งและค าสัง่ท่ี
เก่ียวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉยัดงักลา่ว  
ตามมาตรา 9 (1) 

13 65 7 35 

 ค. นโยบาย หรือการตีความท่ีไมเ่ข้าขา่ยต้อง 
ลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา ตามมาตรา 9 (2) 

13 65 7 35 

 ง. แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ ตามมาตรา 9 
(3) เชน่ แผนปฏิบตัริาชการ แผนพฒันาด้าน 
ตา่ง ๆ ของปีท่ีด าเนินการโครงการตา่ง ๆ ราคา
กลางในการประกวดราคา งบประมาณประจ าปี
ของหนว่ยงาน รายงานเชิงสถิติตา่ง ๆ เป็นต้น 

18 90 2 10 

 จ. คูมื่อหรือค าสัง่เก่ียวกบัวิธีการปฏิบตังิานของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของ
เอกชน ตามมาตรา 9 (4) เช่น การย่ืนค าอทุธรณ์    
การขอหนงัสือรับรองภาษาองักฤษ คูมื่อตา่ง ๆ 
แผนผงัการด าเนินการ เป็นต้น 

13 65 7 35 

 ฉ. สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5) 
เชน่ ประกาศอ้างอิงในราชกิจจานเุบกษา เป็นต้น 
สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนใน
การจดัท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6) 

12 60 8 40 

 ช. สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนใน
การจดัท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6) 

12 60 8 40 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ซ. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ี
แตง่ตัง้โดยกฎหมาย หรือโดยมตคิณะรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 9 (7) เชน่ รายช่ือ รายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข้อมลูท่ีน ามาใช้ใน
การพิจารณา เป็นต้น 

14 70 6 30 

3.1.3 ข้อมลูขา่วสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร    
ของราชการก าหนด ตามมาตรา 9 (8) 
ประกอบด้วย  

    

 ก. ประกาศประกวดราคา สอบราคา สรุปผลการ
จดัซือ้ (แบบ สขร.1) ข้อมลูเก่ียวกบั สิ่งแวดล้อม 
และสขุภาพ 

20 100 - - 

 ข. ข้อมลูเก่ียวกบัเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตวัชีว้ดัความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัหาพสัด ุข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
การให้บริการประชาชน ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารงานของหนว่ยงาน ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริหารงบประมาณ ของหนว่ยงาน ข้อมลูท่ี 
เก่ียวข้องกบัการบริหารงานบคุคลของหนว่ยงาน 
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตังิานของหนว่ยงาน 

20 100 - - 

3.2 ข้อมลูเปิดภาครัฐ (Open Government Data)     
3.2.1 แสดงในรูปแบบข้อมลู ดงันี ้CSV, ODS, XML, 

JSON, KML, SHP หรือ KMZ 8 เป็นต้น 
18 90 2 10 

3.2.2 น าชดุข้อมลูเปิดภาครัฐไว้ท่ี “ศนูย์กลางข้อมลูเปิด
ภาครัฐ” 

16 80 4 20 
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จากตาราง 4 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ ในข้อก าหนดเร่ือง
ข้อมลูข่าวสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ ตามพระราชบญัญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 คือ โครงสร้างและ
การจัดการองค์กรในการด าเนินงานตามมาตรา 7 (1) เช่น โครงสร้างการบริหาร โครงสร้าง
อตัราก าลัง เป็นต้น รวมถึงมีข้อมูลสถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการ
ติดต่อกับหน่วยงานตามมาตรา 7 (3 ) และมีข้อมูลกฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 
100) ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัการสรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงานตามมาตรา 7 (2) 
เช่น ข้อมูลอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ แผนภูมิแสดงการแบ่งงาน หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ เป็นต้น พบจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 95) และมีเพียงจ านวน 1 เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ี
ไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 พบว่า ข้อมูลเก่ียวกับกฎมติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตาม
มาตรา 7 (4) มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ มีข้อมลูแผนงานโครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ ตามมาตรา 9 (3) เช่น แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนพฒันาด้านตา่ง ๆ ของปีท่ีด าเนินการโครงการตา่ง ๆ ราคากลางในการประกวดราคา 
งบประมาณประจ าปีของหนว่ยงาน รายงานเชิงสถิติตา่ง ๆ เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ 
(ร้อยละ 90) และมีเพียงจ านวน 2 เว็บไซต์ (ร้อยละ 10) ท่ีไม่มีการจดัท า ส่วนข้อมลูท่ีแสดงผลใน
เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 
(5) เชน่ ประกาศอ้างอิงในราชกิจจานเุบกษา เป็นต้น สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6)  และ
ข้อมลูสญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนใน
การจดัท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6) มีการจดัท าจ านวน 12 เว็บไซต์ (ร้อยละ 60) และมี
เพียงจ านวน 8 เว็บไซต์ (ร้อยละ 40) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองข้อมูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
ตามมาตรา 9 (8) พบวา่ มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต ์(ร้อยละ 100) 
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ข้อก าหนดเร่ืองข้อมลูเปิดภาครัฐ (Open Government Data) พบว่า มีการแสดงใน
รูปแบบข้อมูล ดังนี ้CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP หรือ KMZ 8 เป็นต้น มีการจัดท า
จ านวน 18 เว็บไซต์ (ร้อยละ 90) และมีเพียงจ านวน 2 เว็บไซต์ (ร้อยละ 10) ท่ีไม่มีการจดัท า และมี
การน าชุดข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ท่ี “ศนูย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” มีการจดัท าจ านวน 16 เว็บไซต์ 
(ร้อยละ 80) และมีเพียงจ านวน 4 เว็บไซต์ (ร้อยละ 20) ท่ีไมมี่การจดัท า 

 
องค์ประกอบด้านการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 5 

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ด้านการให้บริการของ
หนว่ยงาน 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4.1 คูมื่อส าหรับประชาชน (Service information)     
4.1.1 แสดงข้อมลูการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

พร้อมค าอธิบายขัน้ตอนบริการ โดยจะแสดง
ขัน้ตอนการให้บริการตา่ง ๆ แก่ประชาชน ทัง้นี ้
ควรระบรุะยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนของการ
ให้บริการนัน้ ๆ โดยจดัท าในรูปแบบคูมื่อส าหรับ
ประชาชน และสามารถดาวน์โหลด เอกสาร คูมื่อ 
ตลอดจนแบบฟอร์ม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดตอ่ราชการ 

14 70 6 30 

4.1.2 น าข้อมลูการให้บริการขึน้ศนูย์รวมข้อมลูเพื่อ
ตดิตอ่ราชการเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการสืบค้น
บริการภาครัฐ 

17 85 3 15 

4.1.3 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) ตามภารกิจของหนว่ยงาน 

17 85 3 15 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4.1.4 e-Form/Online Forms สว่นท่ีให้บริการบนัทกึ
ข้อมลูลงในแบบฟอร์มตา่ง ๆ บนหน้าเว็บไซต์  
เชน่ แบบฟอร์มใบสมคัรงาน เป็นต้น โดยไมต้่อง 
ดาวน์โหลดเอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร  
หรือบนัทกึข้อมลูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

13 65 7 35 

 
จากตาราง 5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ

สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ด้านการให้บริการของหน่วยงาน ใน
ข้อก าหนดเร่ืองคูมื่อส าหรับประชาชน พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการแสดง
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบายขัน้ตอนบริการ โดยจะแสดงขัน้ตอน
การให้บริการตา่ง ๆ แก่ประชาชน ทัง้นีค้วรระบรุะยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนของการให้บริการนัน้ ๆ 
โดยจัดท าในรูปแบบคู่มือส าหรับประชาชน และสามารถดาวน์โหลด เอกสาร คู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ  มีการจดัท าจ านวน 14 
เว็บไซต์ (ร้อยละ 70) และมีเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์ (ร้อยละ 30) ท่ีไม่มีการจดัท า มีการน าข้อมลู
การให้บริการขึน้ศนูย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการสืบค้นบริการภาครัฐ
และมีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามภารกิจของหน่วยงาน มีการจดัท า
จ านวน 17 เว็บไซต์ (ร้อยละ 85) และมีเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) ท่ีไม่มีการจดัท า และมี
e-Form/Online Forms ส่วนท่ีให้บริการบนัทึกข้อมลูลงในแบบฟอร์มตา่ง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน เป็นต้น โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร หรือ
บนัทึกข้อมลูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีการจดัท าจ านวน 13 เว็บไซต์ (ร้อยละ 65) และมีเพียง
จ านวน 7 เว็บไซต์ (ร้อยละ 35) ท่ีไมมี่การจดัท า 

 
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5.1 ขา่วประชาสมัพนัธ์     
5.1.1 ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 20 100 - - 
5.1.2 ขา่วสารและประกาศของหน่วยงาน เชน่ ประกาศ

รับ สมคัรงาน ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง ผลการจดัซือ้
จดัจ้าง การจดัฝึกอบรม เป็นต้น 

20 100 - - 

5.1.3 ปฏิทินกิจกรรมของหนว่ยงาน ขา่วสารกิจกรรม 
ของหนว่ยงาน มีการระบวุนัท่ีลงประกาศ หรือวนัท่ี
แก้ไขข้อมลูลา่สดุ และขา่วสารประชาสมัพนัธ์  
ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ ควรอยูใ่นรูปแบบข้อมลู 
ดงันี ้ PDF, DOC, TXT, TIFF หรือ JPEG เป็นต้น 

17 85 3 15 

5.2 การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ใช้บริการ เชน่ ชอ่งทาง 
ถาม-ตอบ ช่องทางการติดตอ่หนว่ยงานใน
รูปแบบเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ชอ่งทางการรับ
เร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน และช่องทางติดตาม 
สถานะเร่ืองร้องเรียน ช่องทางแสดงความคดิเห็น
หรือข้อเสนอแนะ และชอ่งทางการแบง่ปันข้อมลู
ไปยงัเครือขา่ยสงัคม 

20 100 - - 

5.3 การรับฟังความเห็นสาธารณะ     

5.3.1 มีชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
ตอ่ประเดน็ตา่ง ๆ ของหน่วยงานนัน้ เชน่  
การส ารวจความพงึพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์
ในรูปแบบส ารวจออนไลน์ การส ารวจความ
คดิเห็นและความต้องการในบริการตา่ง ๆ ของ
ประชาชน หรือการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น 

18 90 2 10 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5.3.2 ชอ่งทางการมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
เพ่ือท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายร่วมกนั เช่น 
ระบบการลงคะแนนออกเสียงออนไลน์  
เพ่ือตดัสินใจวา่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบตอ่นโยบายตา่ง ๆ เป็นต้น 

6 30 14 70 

 

จากตาราง 6 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหวัข้อ
ขา่วประชาสมัพนัธ์ พบวา่ เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีข่าวสารประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 
และมีขา่วสารและประกาศของหนว่ยงาน เชน่ ประกาศรับสมคัรงาน ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง ผลการ
จดัซือ้จดัจ้าง การจดัฝึกอบรม เป็นต้น มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 100) ส าหรับปฏิทิน
กิจกรรมของหน่วยงาน ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน มีการระบุวนัท่ีลงประกาศ หรือวนัท่ีแก้ไข
ข้อมูลล่าสุด และข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ ควรอยู่ในรูปแบบข้อมูล ดงันี ้ 
PDF, DOC, TXT, TIFF หรือ JPEG เป็นต้น พบว่า มีการจดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ (ร้อยละ 85) 
และมีเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้บริการ เช่น ช่องทาง ถาม -ตอบ ช่อง
ทางการตดิตอ่หน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ช่องทางการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน 
และช่องทางติดตาม สถานะเร่ืองร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิด เห็นหรือข้อเสนอแนะ และ
ช่องทางการแบ่งปันข้อมูลไปยังเครือข่ายสังคม พบว่า มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ (ร้อยละ 
100) 

ข้อก าหนดเร่ืองการรับฟังความเห็นสาธารณะ พบว่า มีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่าง ๆ ของหน่วยงานนัน้ เช่น การส ารวจความพึงพอใจ  การใช้
บริการเว็บไซต์ในรูปแบบส ารวจออนไลน์ การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการในบริการตา่งๆ 
ของประชาชน หรือการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ (ร้อยละ 90) 
และมีเพียงจ านวน 2 เว็บไซต์ (ร้อยละ 10) ท่ีไม่มีการจัดท า ส าหรับช่องทางการมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการตดัสินใจเพ่ือท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายร่วมกนั เช่น ระบบการลงคะแนนออกเสียง
ออนไลน์ เพ่ือตดัสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น  พบว่า  
มีการจดัท าเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์ (ร้อยละ 30) และมีจ านวน 14 เว็บไซต์ (ร้อยละ 70) ท่ีไม่มีการ
จดัท า 

 
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะท่ีควรมี 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 7 

ตาราง 7 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.1 การแสดงผล     
6.1.1 มีการแสดงผลอยา่งน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย  

และภาษาองักฤษ 
18 90 2 10 

6.1.2 สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอกัษรได้  
โดยไมก่ระทบตอ่การแสดงผล และเพ่ือรองรับ 
การแสดงผลบนอปุกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย 

17 85 3 15 

6.2 รูปแบบการน าเสนอข้อมลู       
6.2.1 มีการใช้งาน Really simple syndication (RSS)  

เพ่ือน าเสนอข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงาน 
17 85 3 15 

6.2.2 การน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง และวีดโิอ 18 90 2 10 
6.3 ระบบสืบค้นข้อมลู มีสว่นท่ีเป็นบริการสืบค้น

ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูภายในหนว่ยงานได้ 
18 90 2 10 

6.4 เคร่ืองมือสนบัสนนุการใช้งาน     

6.4.1 มีระบบ Navigation ท่ีชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ 19 95 1 5 

6.4.2 มีเคร่ืองมือในการแนะน าการใช้งาน (Help) ได้แก่ 
Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น 

15 75 5 25 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.5 เคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์  
มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์  
เพ่ือแสดงข้อมลูเชิงสถิต ิเชน่ จ านวนผู้ใช้บริการ  
ความพงึพอใจ จ านวนรายการท่ีให้บริการ และ
แสดงรายการบริการท่ีมีจ านวนผู้ใช้บริการเป็น
จ านวนมากท่ีสดุ แสดงผลความพงึพอใจ เป็นต้น 

19 95 1 5 

6.6 การให้บริการเฉพาะบคุคล     
6.6.1 การให้บริการเฉพาะบคุคล ในลกัษณะท่ีผู้ใช้ 

บริการสามารถก าหนดรูปแบบสว่นตวัในการใช้
บริการเว็บไซต์ได้ 

4 20 16 80 

6.6.2 มีบริการสง่ข้อมลูให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบคุคล
ส าหรับผู้ลงทะเบียน 

7 35 13 65 

6.6.3 ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบข้อมลูท่ี
ต้องการ และจดัเนือ้หาท่ีสนใจได้ (My page หรือ 
Personal dashboard) หรือจดัรูปแบบรายงานได้
ตามความต้องการ 

3 15 17 85 

6.6.4 เว็บไซต์สามารถน าเสนอหวัข้อขา่ว/ข้อมลู/บริการ
ท่ีผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานครัง้ลา่สดุได้ 

4 20 16 80 

6.6.5 มีการจดัเก็บข้อมลูการใช้งานเพ่ือการปรับปรุง
การให้บริการของหนว่ยงานผา่นทางเว็บไซต์  
จากการวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการ 

10 50 10 50 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.7 การท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Web accessibility) เว็บไซต์ควร
สอดคล้องกบัข้อก าหนดเร่ืองขององค์การ
มาตรฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ (W3C) ตามข้อก าหนด
เร่ืองการท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web content 
accessibility guidelines 2.0: WCAG 2.0)  
ในเกณฑ์ความส าเร็จระดบั เอ (A) 

19 95 1 5 

6.8 สว่นลา่งของเว็บไซต์     
6.8.1 เมนหูลกัในรูปแบบข้อความ 16 90 4 10 

6.8.2 ข้อมลูติดตอ่หน่วยงาน ได้แก่ ช่ือและท่ีอยู ่
หมายเลข โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร และท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

20 100 - - 

6.8.3 ค าสงวนลิขสิทธ์ิ 17 85 3 15 
6.8.4 การปฏิเสธความรับผิด 13 65 7 35 
6.8.5 การประกาศนโยบาย เชน่ นโยบายเว็บไซต์ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  
นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
เว็บไซต์ เป็นต้น 

4 20 16 80 

6.8.6 การเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมลูท่ีช่วยให้สามารถใช้งาน
เว็บไซต์ได้สะดวกขึน้ รับทราบ ข้อจ ากดั หรือ 
ความจ าเป็นพืน้ฐานทางเทคนิคในการแสดงผล  
โดยมีตวัอยา่งของข้อมลู เชน่ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ก. ความต้องการพืน้ฐาน เวอร์ชนัขัน้ต ่าของ
เบราว์เซอร์ท่ีรองรับการแสดงผล หรือการท างาน
ท่ีสมบรูณ์ 

13 65 7 35 

 ข. โปรแกรมส าหรับใช้ในการดเูอกสารบน 
เว็บไซต์ เชน่ PDF Readers/Viewers หรือ Open 
source อ่ืน เป็นต้น 

13 65 7 35 

 
 จากตาราง 7 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หา

ของสารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ในข้อก าหนด
เร่ืองการแสดงผล พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 
ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จ านวน 18 เว็บไซต์ (ร้อยละ 90) และมีเพียงจ านวน 1 
เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ีไม่มีการจัดท า และพบว่า สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอักษรได้ โดยไม่
กระทบตอ่การแสดงผล และเพ่ือรองรับการแสดงผลบนอปุกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย  มีการจดัท า
จ านวน 17 เว็บไซต์ (ร้อยละ 85) และมีเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองรูปแบบการน าเสนอข้อมูล  พบว่า มีการใช้งาน Really simple 
syndication (RSS) เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีการจดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ 
(ร้อยละ 85) และมีเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) ท่ีไม่มีการจดัท า และมีการน าเสนอเนือ้หา
ในรูปแบบของเสียง และวีดิโอ มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ (ร้อยละ 90) และมีเพียงจ านวน 2 
เว็บไซต์ (ร้อยละ 10) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองเคร่ืองมือสนับสนุนการใช้งาน พบว่า มีระบบ Navigation ท่ีชดัเจน 
ง่ายต่อการเข้าใจ มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 95) และมีเพียงจ านวน 1 เว็บไซต์  
(ร้อยละ 5) ท่ีไมมี่การจดัท า และมีเคร่ืองมือในการแนะน าการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-
up, Help เป็นต้น พบว่า มีการจัดท าจ านวน 15 เว็บไซต์ (ร้อยละ 75) และมีเพียงจ านวน 5 
เว็บไซต์ (ร้อยละ 25) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลการเย่ียมชมเว็บไซต์ พบว่า มีเคร่ืองมือ
ส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์ เพ่ือแสดงข้อมลูเชิงสถิติ เช่น จ านวนผู้ ใช้บริการ ความพึง
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พอใจ จ านวนรายการท่ีให้บริการ และแสดงรายการบริการท่ีมีจ านวนผู้ ใช้บริการเป็นจ านวนมาก
ท่ีสุด แสดงผลความพึงพอใจ เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 95) และมีเพียง
จ านวน 1 เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองการให้บริการเฉพาะบคุคล พบว่า มีบริการส่งข้อมลูให้ผู้ ใช้บริการเป็น
รายบุคคลส าหรับผู้ลงทะเบียน มีการจดัท าเพียงจ านวน 7 เว็บไซต์ (ร้อยละ 35) และมีจ านวน  
13 เว็บไซต์ (ร้อยละ 65) ท่ีไม่มีการจดัท า มีการให้บริการเฉพาะบคุคล ในลกัษณะท่ีผู้ ใช้ บริการ
สามารถก าหนดรูปแบบสว่นตวัในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ และเว็บไซต์สามารถน าเสนอหวัข้อข่าว/
ข้อมลู/บริการท่ีผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้งานครัง้ล่าสดุได้ มีการจดัท าเพียงจ านวน 4 เว็บไซต์ (ร้อยละ 
20) และมีจ านวน 16 เว็บไซต์ (ร้อยละ 80) ท่ีไม่มีการจัดท า และผู้ ใช้บริการสามารถก าหนด
รูปแบบข้อมูลท่ีต้องการ และจัดเนือ้หาท่ีสนใจได้ (My page หรือ Personal dashboard) หรือ
จดัรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ มีการจดัท าเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) และมี
จ านวน 17 เว็บไซต์ (ร้อยละ 85) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองการท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 
accessibility) พบว่า เว็บไซต์สอดคล้องกับข้อก าหนดเร่ืองขององค์การมาตรฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ 
(W3C) ตามข้อก าหนดเร่ืองการท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web 
content accessibility guidelines 2.0: WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความส าเร็จระดบั เอ (A) มีการ
จดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ (ร้อยละ 95) และมีเพียงจ านวน 1 เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองส่วนล่างของเว็บไซต์ พบว่า มีข้อมลูติดตอ่หน่วยงาน ได้แก่ ช่ือและท่ี
อยู ่หมายเลข โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการจดัท าครบทัง้ 20
เว็บไซต์ (ร้อยละ 100) มีค าสงวนลิขสิทธ์ิ มีการจดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ (ร้อยละ 85) และมีเพียง
จ านวน 3 เว็บไซต์ (ร้อยละ 15) ท่ีไม่มีการจดัท า มีเมนหูลกัในรูปแบบข้อความ มีการจดัท าจ านวน 
16 เว็บไซต์ (ร้อยละ 90) และมีเพียงจ านวน 4 เว็บไซต์ (ร้อยละ 20) ท่ีไม่มีการจดัท า มีการแสดง
ข้อมูลการปฏิเสธความรับผิด มีการจดัท าจ านวน 13 เว็บไซต์ (ร้อยละ 65) และมีเพียงจ านวน 
7 เว็บไซต์ (ร้อยละ 35) ท่ีไม่มีการจดัท า ส าหรับการเข้าถึงเว็บไซต์มีข้อมลูท่ีช่วยให้สามารถใช้งาน
เว็บไซต์ได้สะดวกขึน้ รับทราบ ข้อจ ากดั หรือความจ าเป็นพืน้ฐานทางเทคนิคในการแสดงผล โดยมี
ตวัอย่างของข้อมูล โดย แสดงความต้องการพืน้ฐาน เวอร์ชนัขัน้ต ่าของเบราว์เซอร์ท่ีรองรับการ
แสดงผล หรือการท างานท่ีสมบรูณ์ และโปรแกรมส าหรับใช้ในการดเูอกสารบน เว็บไซต์ เช่น PDF 
Readers/Viewers หรือ Open source อ่ืน เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 13 เว็บไซต์ (ร้อยละ 65) 
และมีเพียงจ านวน 7 เว็บไซต์ (ร้อยละ 35) ท่ีไมมี่การจดัท า 
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องค์ประกอบด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ 
ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 8 

ตาราง 8 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับเว็บไซต์ 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7.1 การบริหารจดัการเว็บไซต์     
7.1.1 มีการเข้ารหสัข้อมลู เพ่ือเพิ่มความปลอดภยัใน

การส่ือสารหรือสง่ข้อมลูผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เชน่ การใช้ Secure sockets layer 
(SSL) (https) เป็นต้น 

16 80 4 20 

7.1.2 ท าการตรวจสอบช่องโหวข่องเว็บไซต์ ด้วยวิธีการ 
ท่ีเหมาะสม 

19 95 1 5 

7.1.3 เก็บรักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม
ข้อก าหนดเร่ืองในพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 
2550 

19 95 1 5 

7.2 บริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน     
7.2.1 ก าหนดให้มีขัน้ตอนทางปฏิบตัสิ าหรับการ

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการตดัออกจากทะเบียน
ของผู้ใช้งานหรือก าหนดสถานะผู้ใช้งานเสมือน
ยกเลิกการใช้งาน เม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการ
อนญุาตดงักล่าว 

14 70 6 30 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7.2.2 มีการบริหารจดัการสิทธิของผู้ใช้งาน ต้องจดัให้มี 
การควบคมุและจ ากดัสิทธิ เพ่ือเข้าถึงและใช้งาน 
ตามความเหมาะสม 

16 80 4 20 

 
จากตาราง 8 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ

สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์
ในข้อก าหนดเร่ืองการบริหารจัดการเว็บไซต์ พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  
ท าการตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และมีเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนดเร่ืองในพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการ พ.ศ. 2550 มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ 
(ร้อยละ 95) และมีเพียงจ านวน 1 เว็บไซต์ (ร้อยละ 5) ท่ีไม่มีการจดัท า และมีการเข้ารหสัข้อมูล 
เพ่ือเพิ่มความปลอดภยัในการส่ือสารหรือส่งข้อมลูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure 
sockets layer (SSL) (https) เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 16 เว็บไซต์ (ร้อยละ 80) และมีเพียง
จ านวน 4 เว็บไซต์ (ร้อยละ 20) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองบริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน พบว่า เว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการบริหารจดัการสิทธิของผู้ ใช้งาน ต้องจดัให้มีการควบคมุและ
จ ากดัสิทธิ เพ่ือเข้าถึงและใช้งานตามความเหมาะสม มีการจดัท าจ านวน 16 เว็บไซต์ (ร้อยละ 80) 
และมีเพียงจ านวน 4 เว็บไซต์ (ร้อยละ 20) ท่ีไม่มีการจดัท า และมีการก าหนดให้มีขัน้ตอนทาง
ปฏิบัติส าหรับการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ ใช้งานหรือก าหนด
สถานะผู้ ใช้งานเสมือนยกเลิกการใช้งาน เม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดงักล่าว  มีการ
จดัท าจ านวน 14 เว็บไซต์ (ร้อยละ 70) และมีเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์ (ร้อยละ 30) ท่ีไมมี่การจดัท า 

 
องค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 จ านวนและร้อยละขององค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
เนือ้หาของสารสนเทศบนเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านการประกาศนโยบาย 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์และเนือ้หาของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 

มีการจัดท า ไม่มีการจัดท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8.1 นโยบายเว็บไซต์ 15 75 5 25 
8.2 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  14 70 6 30 
8.3 นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ 15 75 5 25 

 
จากตาราง 9 องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ

สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ด้านการประกาศนโยบาย ในข้อก าหนด
เร่ืองนโยบายเว็บไซต ์พบวา่ เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง การประกาศนโยบายเว็บไซต์      
มีการจดัท าจ านวน 15 เว็บไซต์ (ร้อยละ 75) และมีเพียงจ านวน 5 เว็บไซต์ (ร้อยละ 20) ท่ีไม่มีการ
จดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พบว่า มีการจดัท าจ านวน 14 
เวบ็ไซต์ (ร้อยละ 70) และมีเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์ (ร้อยละ 30) ท่ีไมมี่การจดัท า 

ข้อก าหนดเร่ืองนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ พบว่า การประกาศ
นโยบาย มีการจดัท าจ านวน 15 เว็บไซต์ (ร้อยละ 75) และมีเพียงจ านวน 5 เว็บไซต์ (ร้อยละ 25)  
ท่ีไมมี่การจดัท า 

ผลการศึกษาความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการใช้งานและความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวง ซึ่งผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามจากประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง ท่ีมีความสมบรูณ์ ครบถ้วนกลบัคืนมามากกวา่จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีก าหนดไว้เดิม 
โดยได้รับกลบัคืนมา จ านวน 427 ชดุ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู ปรากฏดงันี ้

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 จ านวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 
จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 125 29.3 

หญิง 302 70.7 
รวม 427 100 

2. ระดับการศึกษา   
ประถมศกึษา 6 1.4 
มธัยมศกึษา 34 8.0 
ปริญญาตรี  282 66.0 
สงูกวา่ปริญญาตรี 105 24.6 

รวม 427 100.0 
3. อายุ   

ต ่ากว่า 15 ปี 9 2.1 
16-25 ปี 92 21.5 
26-35 ปี 145 34.0 
36-45 ปี 124 29.0 
46 ปีขึน้ไป 57 13.3 

รวม 427 100.0 
4. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงท่ีเคยเข้าใช้   

เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม 15 3.5 
เว็บไซต์กระทรวงการคลงั 24 5.6 
เว็บไซต์กระทรวงการตา่งประเทศ 22 5.2 
เว็บไซต์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 68 15.9 
เว็บไซต์กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนษุย์ 

4 0.9 

เว็บไซต์กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั 
และนวตักรรม 

14 3.3 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 
จ านวน ร้อยละ 

4. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงท่ีเคยเข้าใช้ 
(ต่อ) 

  

เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 1.4 
เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม 12 2.8 

เว็บไซต์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 16 3.7 

เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 14 3.3 

เว็บไซต์กระทรวงพลงังาน 12 2.8 

เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ 51 11.9 

เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย 8 1.9 

เว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม 7 1.6 

เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 39 9.1 

เว็บไซต์กระทรวงวฒันธรรม 9 2.1 

เว็บไซต์กระทรวงศกึษาธิการ 52 12.2 

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสขุ 23 5.4 

เว็บไซต์กระทรวงอตุสาหกรรม 12 2.8 

เว็บไซต์ส านกันายกรัฐมนตรี 19 4.4 
รวม 427 100.0 

 
จากตาราง 10 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 427 คน พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 302 คน (ร้อยละ 70.7) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 282 คน     
(ร้อยละ 66.0) อาย ุ26-35 ปี จ านวน 145 คน (ร้อยละ 34.0) เคยเข้าใช้เว็บไซต์กระทรวงการ
ทอ่งเท่ียวและกีฬามากท่ีสดุ จ านวน 68 คน (ร้อยละ 15.9)  

 
ตอนที่  2 ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 
ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

ล าดับ ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 

ระดับความคิดเหน็ 

 ̅ S.D. แปลผล 
1 ช่ือโดเมน สามารถจดจ าได้ง่าย 3.90 0.961 มาก 

2 ช่ือโดเมน ส่ือความหมายได้ชดัเจน 4.02 0.953 มาก 

3 เว็บลิงก์ท่ีแสดงไว้ มีการเช่ือมโยงท่ีถกูต้อง 4.05 0.901 มาก 

4 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน มีความ  
ถกูต้อง ทนัสมยั และเป็นปัจจบุนั 

4.06 0.795 มาก 

5 ข้อมลูขา่วสารท่ีแสดงไว้ ทนัตอ่เหตกุารณ์ 4.15 0.790 มาก 

6 ข้อมลูขา่วสารและข้อมลูเปิดภาครัฐ  
มีความถกูต้อง และนา่เช่ือถือ 

4.13 0.841 มาก 

7 คูมื่อส าหรับประชาชน สามารถใช้งานได้จริง 4.16 0.804 มาก 

8 เนือ้หาในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) 

4.04 0.817 มาก 

9 บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถ 
ใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ 

4.06 0.785 มาก 

10 รูปแบบของเว็บไซต์เหมาะสม ใช้งานง่าย
สอดคล้องกบัภารกิจของหน่วยงาน 

4.08 0.818 มาก 

รวม 4.06 0.646 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.06) ซึ่งสามารถจ าแนกระดบัความคิดเห็นของประชาชนผู้ เคยเข้าใช้
ต่ อ ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ นก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ย ง านภ าค รั ฐ ร ะ ดับ ก ร ะท ร ว ง 

รายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ คูมื่อส าหรับประชาชน สามารถใช้งานได้จริง ( ̅ = 4.16) ข้อมลูข่าวสาร

ท่ีแสดงไว้ ทนัตอ่เหตกุารณ์ ( ̅ = 4.15) ข้อมลูข่าวสารและข้อมูลเปิดภาครัฐมีความถูกต้อง และ
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น่าเช่ือถือ ( ̅ = 4.13) ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดคือ ช่ือโดเมน สามารถจดจ าได้ง่าย 

( ̅ = 3.90) 
 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง  

ตอนที่  1 ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดับกระทรวง 

ได้ก าหนดสญัลกัษณ์แตล่ะตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงันี ้ 

  X̅  แทน  คา่เฉล่ีย 
  S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 12 

ตาราง 12 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง รายด้านและโดยรวม 

ล าดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ 
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 

ระดับความคิดเหน็ 

 ̅ S.D. แปลผล 

1 ปัจจัยด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ    

1.1 การตัง้ช่ือโดเมน ประกอบด้วยอกัษรหรือ
ตวัเลข อยา่งน้อยจ านวน 2 ตวัอกัษร และ 
ไมเ่กิน 63 ตวัอกัษร เป็นภาษาองักฤษ ไมมี่
องค์ประกอบของค าสงวน และค าเฉพาะ 

3.93 0.769 มาก 

1.2 การจดทะเบียนช่ือโดเมน เป็นการจด
ทะเบียนแบบช่ือโดเมนภายในประเทศ  
หรือ “.th” 

4.04 0.754 มาก 

รวม 3.98 0.659 มาก 

 



  69 

ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ 
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 

ระดับความคิดเหน็ 

 ̅ S.D. แปลผล 

2 ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
หน่วยงาน 

   

2.1 มีการแสดงข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน 
และมีการแสดงข้อมลูกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อ บงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน 

4.06 0.743 มาก 

2.2 มีการแสดงข้อมลูของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสงู 

3.78 0.861 มาก 

2.6 มีแผนผงัเว็บไซต์ท่ีชดัเจนและครบถ้วน 3.94 0.910 มาก 
รวม 3.90 0.644 มาก 

3 ปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ    

3.1 มีข้อมลูขา่วสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ตามพระราชบญัญตัขิ่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 รวมถึงมีข้อมลูเปิดภาครัฐ
เผยแพร่ 

3.98 0.808 มาก 

3.2 มีการแสดงข้อมลูโครงสร้างและการจดัการ
องค์กรในการด าเนินงาน 

3.90 0.810 มาก 

3.3 มีการแสดงข้อมลู หรือแผนภูมิแสดงการแบง่
งาน อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3.79 0.895 มาก 

รวม 3.88 0.719 มาก 
4 ปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงาน    

4.1 มีคูมื่อส าหรับประชาชน แสดงข้อมลูการ
บริการตามภารกิจของหนว่ยงาน พร้อม
ค าอธิบายขัน้ตอนบริการตา่ง ๆ 

3.86 0.885 มาก 

4.2 มีบริการ ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร คูมื่อ 
แบบฟอร์ม 

3.94 0.892 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ 
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 

ระดับความคิดเหน็ 

 ̅ S.D. แปลผล 

4.3 มีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

3.95 0.978 มาก 

4.4 มีการให้บริการแบบฟอร์มในรูปแบบของ 
 e-Form/Online Forms 

3.93 0.933 มาก 

รวม 3.92 0.819 มาก 
5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน    

5.1 มีขา่วประชาสมัพนัธ์ ประกาศตา่ง ๆ  
ปฏิทินกิจกรรมของหนว่ยงาน 

4.04 0.807 มาก 

5.2 มีชอ่งทาง ถาม-ตอบ (Q&A) 3.82 0.888 มาก 

5.3 มีชอ่งทางการตดิตอ่หนว่ยงานในรูปแบบ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

3.96 0.908 มาก 

5.4 มีชอ่งทาง การรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน 
และชอ่งทางติดตาม สถานะเร่ืองร้องเรียน 

3.93 0.914 มาก 

5.5 มีชอ่งทางแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงมีช่องทางการแบง่ปัน
ข้อมลูไปยงัเครือขา่ยสงัคมตา่ง ๆ 

3.95 0.913 มาก 

รวม 3.94 0.711 มาก 
6 ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ควรมี    

6.1 มีการแสดงผลเว็บไซต์อยา่งน้อย 2 ภาษา 
คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดย
สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอกัษรได้  
โดยไมก่ระทบตอ่การแสดงผล 

3.95 0.884 มาก 

6.2 มีการใช้งานเทคโนโลยี RSS เพ่ือน าเสนอ
ข้อมลูขา่วสารของหน่วยงาน 

3.89 0.885 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ 
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 

ระดับความคิดเหน็ 

 ̅ S.D. แปลผล 

6.3 มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง 
และวีดโิอ 

3.91 0.809 มาก 

6.4 มีสว่นท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมลูทัว่ไป 4.00 0.805 มาก 

6.5 ระบบน าทางชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ  
และมีระบบชว่ยเหลือตา่งๆ 

4.00 0.859 มาก 

6.6 มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชม
เว็บไซต์ ความพงึพอใจตา่ง ๆ แสดงข้อมลู
ในเชิงสถิติ 

3.98 0.860 มาก 

6.7 มีการสง่ข้อมลูให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบคุคล
ส าหรับผู้ ท่ีลงทะเบียน 

3.88 0.854 มาก 

6.8 เนือ้หาในเว็บไซต์สามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) 

3.75 1.005 มาก 

รวม 3.92 0.648 มาก 
7 ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับ

เว็บไซต์   
   

7.1 มีการเข้ารหสัข้อมลู ในรูปแบบ https 4.01 0.909 มาก 

7.2 มีการลงทะเบียนการใช้งาน 3.91 0.953 มาก 

7.3 มีการจดัการรหสัผา่น 3.70 0.973 มาก 

7.4 มีการใช้ Captcha ยืนยนัก่อนเข้าใช้งาน 3.70 0.995 มาก 

7.5 มีการให้ยตุกิารใช้งาน เม่ือมีการวา่งเว้นจาก
การใช้งาน 

3.59 1.056 มาก 

รวม 3.78 0.759 มาก 
8 ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย    

8.1 มีการประกาศนโยบายเว็บไซต์  
รวมทัง้มีแนวปฏิบตัิตอ่ข้อมลูสว่นบคุคล 

3.66 1.005 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ 
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 

ระดับความคิดเหน็ 

 ̅ S.D. แปลผล 

8.2 มีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
เว็บไซต์ 

3.74 0.926 มาก 

รวม 3.69 0.813 มาก 
รวมทุกปัจจัย 3.88 0.501 มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

มีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั

กระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.88) ซึ่งสามารถจ าแนกระดบัความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ เคยเข้าใช้ต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวงรายด้านและรายข้อ โดยเรียงล าดบัจากด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุไปหาน้อยท่ีสดุได้ดงันี ้

1. ปัจจัยด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงตามล าดบัคา่เฉล่ีย ได้แก่ การจดทะเบียนช่ือโดเมน เป็นการจดทะเบียนแบบช่ือโดเมน

ภายในประเทศ หรือ “.th” ( ̅ = 4.04) การตัง้ช่ือโดเมน ประกอบด้วยอกัษรหรือตวัเลข อย่างน้อย
จ านวน 2 ตวัอกัษร และไมเ่กิน 63 ตวัอกัษร เป็นภาษาองักฤษ ไม่มีองค์ประกอบของค าสงวน และ

ค าเฉพาะ( ̅ = 3.93)  
2. ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์

หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีข่าวประชาสมัพนัธ์ ประกาศต่าง ๆ ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน  

( ̅ = 4.04) มีช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( ̅ = 3.96)  
มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงมีช่องทางการแบ่งปันข้อมลูไปยงัเครือข่าย
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สังคมต่าง ๆ ( ̅ = 3.95) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีช่องทาง ถาม-ตอบ (Q&A)  

( ̅ = 3.82) 
3. ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์ 

หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ( ̅ = 3.95)  

มีบริการ ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ( ̅ = 3.94) มีการให้บริการแบบฟอร์มใน

รูปแบบของ e-Form/Online Forms ( ̅ = 3.93) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ มีคูมื่อส าหรับ
ประชาชน แสดงข้อมลูการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบายขัน้ตอนบริการตา่ง ๆ 

( ̅ = 3.86) 
4. ปัจจัยด้านคุณลักษณะท่ีควรมี  พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์

หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ระบบน าทางชดัเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และมีระบบช่วยเหลือต่างๆ  

( ̅ = 4.00) มีส่วนท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมลูทัว่ไป ( ̅ = 4.00) มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลการ

เย่ียมชมเว็บไซต์ ความพึงพอใจตา่ง ๆ แสดงข้อมูลในเชิงสถิติ  ( ̅ = 3.98) มีการแสดงผลเว็บไซต์
อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอกัษรได้ 

โดยไม่กระทบต่อการแสดงผล ( ̅ = 3.95) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ เนือ้หาในเว็บไซต์

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ( ̅ = 3.75) 
5. ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการแสดงข้อมลูพืน้ฐานของหน่วยงาน และมีการแสดง

ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน ( ̅ = 4.06) มีเว็บลิงค์ไปยงัเว็บไซต์

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้งาน ( ̅ = 3.97) มีแผนผงัเว็บไซต์ท่ีชดัเจนและครบถ้วน 

( ̅ = 3.94) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ มีการรวบรวมและแสดงค าถามท่ีพบบอ่ย ( ̅ = 3.76) 
6. ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
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ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติ

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงมีข้อมลูเปิดภาครัฐเผยแพร่ ( ̅ = 3.98) มีการแสดงข้อมูล

โครงสร้างและการจดัการองค์กรในการด าเนินงาน ( ̅ = 3.90) มีการแสดงข้อมลู หรือแผนภูมิแสดง

การแบง่งาน อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ( ̅ = 3.79)  
7. ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์  พบวา่ ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.78)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการเข้ารหสัข้อมูล ในรูปแบบ https ( ̅ = 4.01)  

มีการลงทะเบียนการใช้งาน ( ̅ = 3.91) มีการจดัการรหสัผ่าน ( ̅ = 3.70) มีการใช้ Captcha 

ยืนยนัก่อนเข้าใช้งาน ( ̅ = 3.70) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ มีการให้ยตุิการใช้งาน เม่ือมีการ

วา่งเว้นจากการใช้งาน ( ̅ = 3.59) 
8. ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์ 

หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อเรียงตามล าดบัคา่เฉล่ีย ได้แก่ มีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ ( ̅ = 3.74)  

มีการประกาศนโยบายเว็บไซต์ รวมทัง้มีแนวปฏิบตัติอ่ข้อมลูสว่นบคุคล ( ̅ = 3.66)  
 

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดบักระทรวง เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ข้อ 1-8 ได้ก าหนดสญัลกัษณ์แตล่ะตวั
แปรท่ีใช้ในการศกึษาดงันี ้ 

  X1   แทน  ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
  X2   แทน ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน 
  X3   แทน  ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 
  X4   แทน  ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน 
  X5   แทน ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 



  75 

  X6   แทน ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 
  X7   แทน  ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ 
  X8   แทน ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย 
  Y   แทน  ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบั

กระทรวง 
  R   แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

 
ผลการวิเคราะห์หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหว่างปัจจยัด้านตา่ง ๆ กบั

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง ปรากฏดงัตาราง 12 

ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดบักระทรวง 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
X2 0.504**        
X3 0.482** 0.663**       
X4 0.295** 0.609** 0.486**      
X5 0.348** 0.571** 0.503** 0.520**     
X6 0.180** 0.316** 0.340** 0.287** 0.534**    
X7 0.155** 0.280** 0.299** 0.352** 0.318** 0.544**   
X8 0.199** 0.281** 0.388** 0.367** 0.373** 0.443** 0.752**  
Y 0.401** 0.345** 0.354** 0.426** 0.425** 0.487** 0.499** 0.547** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

จากตาราง 13 แสดงว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีปัจจยั 3 ด้าน
ท่ีมีความสมัพนัธ์กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า ได้แก่ ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ (r = 0.401) ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐาน
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เก่ียวกบัหน่วยงาน (r = 0.345) ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ (r = 0.354) และมีปัจจยั 5 ด้านท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน (r = 0.426) ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (r = 0.425) ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี (r = 0.487) ปัจจยัด้านความมัน่คง
ปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ (r = 0.499) ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย (r = 0.547) ซึ่งข้อค้นพบ
ดงักลา่วสอดคล้องกบัสมมตฐิานในการวิจยัข้อ 1-8 

จากนัน้ท าการวิเคราะห์หาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนัระหว่างปัจจยัด้าน
ตา่ง ๆ เป็นรายด้าน กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
ผลการศกึษาปรากฏดงัตาราง 13 

ตาราง 14 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงรายด้าน กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 

ความสามารถในการใช้งาน 
 สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
1 ปัจจัยด้านการตังช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ   

1.1 การตัง้ช่ือโดเมน ประกอบด้วยอกัษรหรือ
ตวัเลข อยา่งน้อยจ านวน 2 ตวัอกัษร และไม่
เกิน 63 ตวัอกัษร เป็นภาษาองักฤษ ไมมี่
องค์ประกอบของค าสงวน และค าเฉพาะ 

0.341** คอ่นข้างต ่า 

1.2 การจดทะเบียนช่ือโดเมน เป็นการจดทะเบียน
แบบช่ือโดเมนภายในประเทศ หรือ “.th” 

0.354** คอ่นข้างต ่า 

รวม 0.401** ค่อนข้างต ่า 
2 ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ

หน่วยงาน 
  

2.1 มีการแสดงข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน และมี
การแสดงข้อมลูกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกบัหน่วยงาน 

0.285** คอ่นข้างต ่า 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 

ความสามารถในการใช้งาน 
 สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
2.2 มีการแสดงข้อมลูของผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัสงู 
0.244** คอ่นข้างต ่า 

2.3 มีคลงัความรู้ เชน่ ผลงานวิจยั บทความ 
กรณีศกึษา ข้อมลูสถิตติา่ง ๆ ข้อมลู GIS  
เป็นต้น และมีการอ้างอิงถึงแหลง่ท่ีมา พร้อม
วนั เวลาไว้ 

0.317** คอ่นข้างต ่า 

2.4 มีการรวบรวมและแสดงค าถามท่ีพบบอ่ย 0.215** คอ่นข้างต ่า 
2.5 มีเว็บลิงค์ไปยงัเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน 
0.196** ต ่า 

2.6 มีแผนผงัเว็บไซต์ท่ีชดัเจนและครบถ้วน 0.305** คอ่นข้างต ่า 
รวม 0.345** ค่อนข้างต ่า 

3 ปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ   
3.1 มีข้อมลูขา่วสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้

ตามพระราชบญัญัตขิา่วสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 รวมถึงมีข้อมลูเปิดภาครัฐเผยแพร่ 

0.291** คอ่นข้างต ่า 

3.2 มีการแสดงข้อมลูโครงสร้างและการจดัการ
องค์กรในการด าเนินงาน 

0.300** คอ่นข้างต ่า 

3.3 มีการแสดงข้อมลู หรือแผนภูมิแสดงการแบง่
งาน อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

0.320** คอ่นข้างต ่า 

รวม 0.354** ค่อนข้างต ่า 
4 ปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงาน   

4.1 มีคูมื่อส าหรับประชาชน แสดงข้อมลูการ
บริการตามภารกิจของหนว่ยงาน พร้อม
ค าอธิบายขัน้ตอนบริการตา่ง ๆ  

0.340** คอ่นข้างต ่า 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 

ความสามารถในการใช้งาน 
 สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
4.2 มีบริการ ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร คูมื่อ 

แบบฟอร์ม 

0.397** คอ่นข้างต ่า 

4.3 มีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) 

0.338** คอ่นข้างต ่า 

4.4 มีการให้บริการแบบฟอร์มในรูปแบบของ  
e-Form/Online Forms 

0.440** ปานกลาง 

รวม 0.426** ปานกลาง 
5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   

5.1 มีขา่วประชาสมัพนัธ์ ประกาศตา่งๆ ปฏิทิน
กิจกรรมของหนว่ยงาน 

0.436** ปานกลาง 

5.2 มีชอ่งทาง ถาม-ตอบ (Q&A) 0.346** คอ่นข้างต ่า 
5.3 มีชอ่งทางการตดิตอ่หนว่ยงานในรูปแบบ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
0.285** คอ่นข้างต ่า 

5.4 มีชอ่งทางการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน และ
ชอ่งทางติดตาม สถานะเร่ืองร้องเรียน 

0.339** คอ่นข้างต ่า 

5.5 มีชอ่งทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
รวมถึงมีชอ่งทางการแบง่ปันข้อมลูไปยงั
เครือข่ายสงัคมตา่ง ๆ 

0.309** คอ่นข้างต ่า 

รวม 0.425** ปานกลาง 
6 ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ควรมี   

6.1 มีการแสดงผลเว็บไซต์อยา่งน้อย 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยสามารถเพิ่ม
หรือลดขนาดตวัอกัษรได้ โดยไมก่ระทบตอ่การ
แสดงผล 

0.310** คอ่นข้างต ่า 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 

ความสามารถในการใช้งาน 
 สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
6.2 มีการใช้งานเทคโนโลยี RSS เพ่ือน าเสนอ

ข้อมลูขา่วสารของหน่วยงาน 
0.329** คอ่นข้างต ่า 

6.3 มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง  
และวีดโิอ 

0.316** คอ่นข้างต ่า 

6.4 มีสว่นท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมลูทัว่ไป 0.388** คอ่นข้างต ่า 
6.5 ระบบน าทางชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ  

และมีระบบชว่ยเหลือตา่งๆ 
0.387** คอ่นข้างต ่า 

6.6 มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชม
เว็บไซต์ ความพงึพอใจตา่ง ๆ แสดงข้อมลู 
ในเชิงสถิติ 

0.445** ปานกลาง 

6.7 มีการสง่ข้อมลูให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบคุคล
ส าหรับผู้ ท่ีลงทะเบียน 

0.401** คอ่นข้างต ่า 

6.8 เนือ้หาในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) 

0.333** คอ่นข้างต ่า 

รวม 0.487** ปานกลาง 
7 ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับ

เว็บไซต์   
  

7.1 มีการเข้ารหสัข้อมลูในรูปแบบ https 0.419** ปานกลาง 
7.2 มีการลงทะเบียนการใช้งาน 0.457** ปานกลาง 
7.3 มีการจดัการรหสัผา่น 0.402** คอ่นข้างต ่า 
7.4 มีการใช้ Captcha ยืนยนัก่อนเข้าใช้งาน 0.359** คอ่นข้างต ่า 
7.5 มีการให้ยตุกิารใช้งาน เม่ือมีการวา่งเว้นจาก

การใช้งาน 
0.314** คอ่นข้างต ่า 

รวม 0.499** ปานกลาง 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 

ความสามารถในการใช้งาน 
 สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
8 ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย   

8.1 มีการประกาศนโยบายเว็บไซต์ รวมทัง้มี 
แนวปฏิบตัติอ่ข้อมลูสว่นบคุคล 

0.337** คอ่นข้างต ่า 

8.2 มีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
เว็บไซต์ 

0.596** ปานกลาง 

รวม 0.547** ปานกลาง 

**มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

จากตาราง 14 แสดงวา่ ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัค่อนข้างต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ระดับค่อนข้างต ่า ได้แก่ การตัง้ช่ือโดเมน ประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข อย่างน้อยจ านวน  
2 ตวัอักษร และไม่เกิน 63 ตวัอักษร เป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีองค์ประกอบของค าสงวน และค า
เฉพาะมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
(r = 0.431) การจดทะเบียนช่ือโดเมน เป็นการจดทะเบียนแบบช่ือโดเมนภายในประเทศ หรือ “.th” 
(r = 0.431) 

ปัจจัยด้านข้อมูล พื น้ฐานเ ก่ียวกับหน่วยงาน  มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัคอ่นข้างต ่า อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดบัค่อนข้างต ่า ได้แก่ มีการแสดงข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน และมีการแสดงข้อมูลกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อ บงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน (r = 0.285) มีการแสดงข้อมลูของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสงู (r = 0.244) มีคลงัความรู้ เช่น ผลงานวิจยั บทความ กรณีศกึษา ข้อมลูสถิติ
ตา่ง ๆ ข้อมลู GIS  เป็นต้น และมีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา พร้อมวนั เวลาไว้ (r = 0.317) มีการ
รวบรวมและแสดงค าถามท่ีพบบ่อย (r = 0.215) มีแผนผังเว็บไซต์ท่ีชดัเจนและครบถ้วน 
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(r = 0.305) และข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัต ่า คือ มีเว็บลิงค์ไปยงัเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน (r = 0.196) 

ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัคอ่นข้างต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัคอ่นข้างต ่า ได้แก่ มีข้อมลู
ขา่วสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ตามพระราชบญัญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึง
มีข้อมลูเปิดภาครัฐเผยแพร่ (r = 0.291) มีการแสดงข้อมลูโครงสร้างและการจดัการองค์กรในการ
ด าเนินงาน (r = 0.300) มีการแสดงข้อมลู หรือแผนภูมิแสดงการแบง่งาน อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ (r = 0.320)  

ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถใน
การใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง คือ  
มีการให้บริการแบบฟอร์มในรูปแบบของ e-Form/Online Forms (r = 0.440) ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางบวกระดบัค่อนข้างต ่า ได้แก่ มีคูมื่อส าหรับประชาชน แสดงข้อมลูการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน พร้อมค าอธิบายขัน้ตอนบริการตา่ง ๆ (r = 0.340) มีบริการ ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร 
คูมื่อ แบบฟอร์ม (r = 0.397) มีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (r = 0.338)  

ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถใน
การใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง คือ 
มีข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน  (r = 0.436) ข้อท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัคอ่นข้างต ่า ได้แก่ มีช่องทาง ถาม-ตอบ (Q&A) (r = 0.346) มีช่องทาง
การตดิตอ่หนว่ยงานในรูปแบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (r = 0.285) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องทกุข์ 
ร้องเรียน และชอ่งทางติดตาม สถานะเร่ืองร้องเรียน (r = 0.339) มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงมีชอ่งทางการแบง่ปันข้อมลูไปยงัเครือขา่ยสงัคมตา่ง ๆ (r = 0.309) 

ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกระดบัปานกลาง คือ  
มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลการเย่ียมชมเว็บไซต์ ความพึงพอใจต่าง ๆ แสดงข้อมูลในเชิงสถิติ  
(r = 0.445) ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัคอ่นข้างต ่า ได้แก่ มีการแสดงผลเว็บไซต์อย่างน้อย 
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2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอกัษรได้ โดยไม่กระทบ
ต่อการแสดงผล (r = 0.310) มีการใช้งานเทคโนโลยี RSS เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน (r = 0.329) มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง และวีดิโอ (r = 0.316) มีส่วนท่ี
เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทัว่ไป (r = 0.388) ระบบน าทางชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ และมีระบบ
ช่วยเหลือต่าง ๆ (r = 0.387) มีการส่งข้อมลูให้ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคลส าหรับผู้ ท่ีลงทะเบียน 
 (r = 0.401) เนือ้หาในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)  
(r = 0.333) 

ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดบัปานกลาง ได้แก่ มีการเข้ารหสัข้อมลูในรูปแบบ https (r = 0.419) มีการลงทะเบียนการใช้
งาน (r = 0.457) ข้อท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัค่อนข้างต ่า ได้แก่ มีการจดัการรหสัผ่าน 
 (r = 0.402) มีการใช้ Captcha ยืนยนัก่อนเข้าใช้งาน (r = 0.359) มีการให้ยตุิการใช้งาน เม่ือมี
การวา่งเว้นจากการใช้งาน (r = 0.314) 

ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกระดบัปานกลาง คือ  
มีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ (r = 0.596) ข้อท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบั
ค่อนข้างต ่า คือมีการประกาศนโยบายเว็บไซต์ รวมทัง้ มีแนวปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล  
(r = 0.337) 

 
ตอนที่ 3 การพยากรณ์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ระดับกระทรวง 
การศึกษาตัวแปรอิสระเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ

เวบ็ไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยัข้อ 1-8 ว่าปัจจยัใดบ้าง
ท่ีสามารถพยากรณ์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ได้ก าหนดสญัลกัษณ์แตล่ะตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงันี ้ 

  R     แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู  
  R2     แทน  คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์ 
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  R2 Adjusted  แทน  คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์ท่ีปรับแล้ว 
  SE est.   แทน  คา่ประมาณของคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
       สมัประสิทธ์ิการถดถอย 

 F   แทน  คา่มาตรฐานในรูปแบบคะแนน F 
   B     แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย  
  Std. Error  แทน  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

  β     แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
  a     แทน  คา่คงท่ีจากการการวิเคราะห์ผลการถดถอยเชิงพหคุณู 
 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขัน้ตอนเม่ือเพิ่มปัจจัยทีละตัว 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอนเม่ือเพิ่มปัจจยัทีละตวั ปรากฏ

ดงัตาราง 15 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอนเม่ือเพิ่มปัจจยัทีละตวั 

ล าดับ ตัวแปรอิสระ R R2 R2 
Adjust
ed 

SE 
est. 

F 

1 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย .547 .300 .298 .54183 181.910** 

2 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย, 
ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 

.623 .388 .386 .50694 134.665** 

3 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย, 
ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ, 
ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 

.669 .447 .444 .48242 114.194** 

4 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย, 
ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ, 
ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี,  
ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน 

.684 .468 .463 .47378 92.941** 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ล าดับ ตัวแปรอิสระ R R2 R2 
Adjust
ed 

SE 
est. 

F 

5 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย, 
ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ, 
ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี,  
ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน, 
ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 

.688 .473 .467 .47213 75.667** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 
จากตาราง 15 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอนเพ่ือหาตวั

พยากรณ์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงจากตวัแปร
อิสระทัง้ 8 ตวั มีตวัแปรอิสระท่ีทดสอบแล้วว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ทัง้หมด 5 ตวัแปรตามล าดบั คือ ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์
ภาครัฐ ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน และปัจจยัด้าน
ข้อมลูเปิดภาครัฐ ซึง่สามารถน ามาอธิบายได้ดงันี ้

 ปัจจัยด้านการประกาศนโยบายสามารถพยากรณ์ได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เท่ากับ 0.298 ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงร้อยละ 29.80 เม่ือ
ต้องการเพิ่มตวัแปรทีละตวั 

 เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐเข้าไป สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรือ
อ านาจพยากรณ์เพิ่มขึน้เป็น 0.386 ซึ่งคา่ท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตรวจสอบความแตกตา่งกบัคา่สมัประสิทธ์ิ
การถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เดิม พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และท าให้ทราบว่า
ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 38.60 

 เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมีเข้าไป สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรืออ านาจ
พยากรณ์เพิ่มขึน้เป็น 0.444 ซึ่งค่าท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตรวจสอบความแตกต่างกับค่าสมัประสิทธ์ิการ
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ถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เดิม พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และท าให้ทราบว่าปัจจยั
ด้านคณุลกัษณะท่ีควรมีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวงร้อยละ 44.40 

 เม่ือเพิ่มปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงานเข้าไป สัมประสิทธ์ิการถดถอย
หรืออ านาจพยากรณ์เพิ่มขึน้เป็น 0.463 ซึ่งค่าท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตรวจสอบความแตกต่างกับค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เดิม พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และท าให้
ทราบว่าปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงานส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 46.30 

 เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านข้อมูลเปิดภาครัฐเข้าไป สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรืออ านาจ
พยากรณ์เพิ่มขึน้เป็น 0.467 ซึ่งค่าท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตรวจสอบความแตกต่างกับค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เดิม พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และท าให้ทราบว่าปัจจยั
ด้านข้อมูลเปิดภาครัฐส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวงร้อยละ 46.70 

 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน 
ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน และปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ ถกูตดั
ออกจากสมการ เน่ืองจากสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวงโดยเม่ือทดสอบความแตกตา่งแล้วพบวา่ ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนรายปัจจัยที่ ส่งผลต่อ

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
 ผลการวิเคราะห์ ปรากฏดงัตาราง 16 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอนรายปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถ
ในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

ล าดับ ตัวแปรอิสระ B Std. Error 𝛃 

1 ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย  
(X7) 

.273 .033 .343 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ล าดับ ตัวแปรอิสระ B Std. Error 𝛃 

2 ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
(X1) 

.269 .040 .274 

3 ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี  
(X6) 

.262 .040 .263 

4 ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน 
(X5) 

.149 .033 .188 

5 ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(X3) 

-.082 .041 -.092 

6 a (constant) .695 .189  
R = .688     R2 = .473     R2 Adjusted = .467      

SE est.  =  .47213    F = 75.667** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

จากตาราง 16 พบวา่ ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวงมีผลมาจากปัจจยัท่ีส่งผลหรือตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบั คือ ปัจจยัด้าน
การประกาศนโยบาย ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยั
ด้านการให้บริการของหนว่ยงาน ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
ดงันัน้ ผลการวิเคราะห์สามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดงันี ้
 
 สมการ  
   Y  = a + Bn (X7 + X1 + X6 + X5 + X3) 

   Y  =  0.695 + (0.273 + 0.269 + 0.262 + 0.149 –  
0.082) 
 
 



  87 

 
 จากสมการอธิบายความได้วา่ 
  ความสามารถในการใช้งาน  =  0.695 + (0.273 + 0.269 +  
  ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐ   0.262 + 0.149 – 0.082) 
  ระดบักระทรวง   

 
สรุปได้วา่ 

  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู (R)   = .688  
  คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์ (R2) = .473  
  คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์  = .467  
  ท่ีปรับแล้ว (R2 Adjusted)  
  คา่ประมาณของคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน = .47213  
  ของสมัประสิทธ์ิการถดถอย (SE est.) 
 
ดงันัน้ จะเห็นว่าเม่ือน าตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวัแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์แล้ว ก็จะได้

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู (R) = .688 คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์ท่ีปรับ
แล้ว (R2 Adjusted) = .467 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 46.70 

  
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการใช้งานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง หลงัจากได้ผลการวิจยั
แล้ว สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบง่ข้อก าหนดเร่ืองในการสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง แบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 
1. ผลการศกึษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 
2. ผลการศึกษาความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 
3. ผลการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง 
 

ผลการศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
ท าการศกึษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของ

สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  จ านวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ องค์ประกอบด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน 
องค์ประกอบด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ องค์ประกอบด้านการให้บริการของหน่วยงาน องค์ประกอบ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี องค์ประกอบด้านความ
มัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ และองค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น
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เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง จ านวน 20 เว็บไซต์ และผู้ดแูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง จ านวน 20 คน ผลวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1. องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ  
 ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง มี ช่ือโดเมน

ประกอบด้วยอกัษร หรือตวัเลขอยา่งน้อย 2 ตวัอกัษร แตไ่ม่เกิน 63 ตวัอกัษรและเป็นภาษาองักฤษ
และมีช่ือโดเมนเป็นไปตามวิธีตัง้ช่ือแบบใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภายหลังการปรับปรุง
โครงสร้างสว่นราชการ มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต ์และช่ือโดเมนไมมี่องค์ประกอบของค าสงวน
และค าเฉพาะ มีการจดัท าจ านวน 14 เว็บไซต ์ข้อก าหนดเร่ืองการจดทะเบียนช่ือโดเมน มีช่ือโดเมน
ระดบัสูงสุดเป็นการจดทะเบียน “ช่ือโดเมนภายในประเทศ” หรือ “.th” มีการจัดท าครบทัง้ 20 
เว็บไซต ์ 

2. องค์ประกอบด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน  
 ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีข้อมูลเก่ียวกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงมีข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี  มีข้อมูลแสดง
รายละเอียดช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานได้ มีการจัดท าครบทัง้ 20 
เว็บไซต ์ มีประวตั ิ ความเป็นมา  และมีข้อมลูเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ และมีข้อมลู
ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบตัิราชการ มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ และมีข้อมลูเก่ียวกบั
ภารกิจ และหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงมีข้อมูลเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน พบว่าข้อมูลมีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ือง
ข้อมูลผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information officer: CIO)  พบว่ามี
รายละเอียดเก่ียวกบั CIO ประกอบด้วยช่ือ-นามสกลุและต าแหน่ง มีการจดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ 
และมีข้อมูลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิสยัทศัน์ นโยบาย ข่าวสารกิจกรรม ของ CIO เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 
15 เว็บไซต์ มีข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดท าจ านวน 12 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองคลังความรู้ เช่น ผลงานวิจัย 
บทความ กรณีศกึษา ข้อมลูสถิตติา่ง ๆ ข้อมลู GIS เป็นต้น มีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา และวนั เวลา 
ก ากบัเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมลูไปใช้ตอ่ พบวา่ มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ือง
ค าถามท่ีพบบอ่ย พบวา่ มีการจดัท าจ านวน 14 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองเว็บลิงก์ พบว่า มีข้อมลูเว็บ
ลิงก์ของหน่วยงานใต้สงักัด และมีข้อมูลเว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ 
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ส่วนข้อมูลเว็บลิงก์ของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และมีข้อมูลท่ีลิงก์ไปยงัวีดิโอหรือ
เสียงท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น วีดิโอกิจกรรมของหน่วยงานท่ี
เผยแพร่ผ่าน Youtube, Facebook เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองผงั
เว็บไซต ์พบวา่ มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต ์

3. องค์ประกอบด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 
 ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง มีการจัดท าใน

ข้อก าหนดเร่ืองข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 
คือ โครงสร้างและการจดัการองค์กรในการด าเนินงานตามมาตรา 7 (1) เช่น โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างอตัราก าลงั เป็นต้น รวมถึงมีข้อมลูสถานท่ีติดตอ่เพ่ือขอรับข้อมลูข่าวสาร หรือค าแนะน า
ในการติดต่อกับหน่วยงานตามมาตรา 7 (3) และมีข้อมูลกฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสั่ง 
หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ส าหรับ
ข้อมูลเก่ียวกับการสรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงานตามมาตรา 7 (2) เช่น ข้อมูล
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ แผนภูมิแสดงการแบง่งาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เป็นต้น 
พบจ านวน 19 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 9 พบว่า ข้อมลูเก่ียวกบักฎมติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตาม
มาตรา 7 (4) มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ รองลงมาคือ มีข้อมูลแผนงานโครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ ตามมาตรา 9 (3) เช่น แผนปฏิบตัิราชการ 
แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของปีท่ีด าเนินการโครงการต่าง ๆ ราคากลางในการประกวดราคา 
งบประมาณประจ าปีของหนว่ยงาน รายงานเชิงสถิติตา่ง ๆ เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์ 
ส่วนข้อมูลท่ีแสดงผลในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์มาตรา 7 
วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5) เช่น ประกาศอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น สญัญาสมัปทาน 
สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ตามมาตรา 9 (6) และข้อมลูสญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดั
ตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6)  มีการจดัท า
จ านวน 12 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองข้อมูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด ตามมาตรา 9 (8) พบว่า มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(Open Government Data) พบว่า มีการแสดงในรูปแบบข้อมลู ดงันี ้CSV, ODS, XML, JSON, 
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KML, SHP หรือ KMZ 8 เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 18 เว็บไซต์  และมีการน าชดุข้อมลูเปิดภาครัฐ
ไว้ท่ี “ศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ” มีการจดัท าจ านวน 16 เว็บไซต์  

4. องค์ประกอบด้านการให้บริการของหนว่ยงาน 
 ผลการวิจยั พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการแสดงข้อมูล

การบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบายขัน้ตอนบริการ โดยจะแสดงขัน้ตอนการ
ให้บริการตา่ง ๆ แก่ประชาชน ทัง้นีค้วรระบรุะยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนของการให้บริการนัน้ ๆ โดย
จดัท าในรูปแบบคูมื่อส าหรับประชาชน และสามารถดาวน์โหลด เอกสาร คูมื่อ ตลอดจนแบบฟอร์ม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตอ่ราชการ  มีการจดัท าจ านวน 14 เว็บไซต์ มีการ
น าข้อมลูการให้บริการขึน้ศนูย์รวมข้อมลูเพ่ือติดต่อราชการเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการสืบค้นบริการ
ภาครัฐและมีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามภารกิจของหน่วยงาน  
มีการจดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ และมี e-Form/Online Forms ส่วนท่ีให้บริการบนัทึกข้อมลูลงใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน เป็นต้น โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
เอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร หรือบนัทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีการจัดท า
จ านวน 13 เว็บไซต์  

5. องค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง มี ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป และมีข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง ผลการจดัซือ้จดัจ้าง การจดัฝึกอบรม เป็นต้น มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ 
ส าหรับปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน มีการระบุวนัท่ีลงประกาศ 
หรือวนัท่ีแก้ไขข้อมูลล่าสุด และข่าวสารประชาสมัพนัธ์ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ ควรอยู่ในรูปแบบ
ข้อมูล ดัง นี  ้  PDF, DOC, TXT,  TIFF หรือ JPEG เป็นต้น พบว่า มีการจัดท าจ านวน  
17 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้บริการ เช่น ช่องทาง ถาม -ตอบ ช่อง
ทางการตดิตอ่หน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ช่องทางการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน 
และช่องทางติดตาม สถานะเร่ืองร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และ
ช่องทางการแบ่งปันข้อมูลไปยงัเครือข่ายสงัคม พบว่า มีการจดัท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ข้อก าหนด
เร่ืองการรับฟังความเห็นสาธารณะ พบว่า มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นตา่ง ๆ ของหน่วยงานนัน้ เช่น การส ารวจ ความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ
ส ารวจออนไลน์ การส ารวจความคดิเห็นและความต้องการในบริการตา่ง ๆ ของประชาชน หรือการ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น มีการจัดท าจ านวน 18 เว็บไซต์ ส าหรับช่องทางการมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการตดัสินใจเพ่ือท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบายร่วมกัน เช่น ระบบการลง คะแนนออก
เสียงออนไลน์ เพ่ือตดัสินใจวา่จะให้ความเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบตอ่นโยบายตา่ง ๆ เป็นต้น พบว่า 
มีการจดัท าเพียงจ านวน 6 เว็บไซต์  

6. องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 
 ผลการวิจยั พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการแสดงผลอย่าง

น้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จ านวน 18 เว็บไซต์ และพบว่า สามารถเพิ่มหรือ
ลดขนาดตวัอักษรได้ โดยไม่กระทบต่อการแสดงผล และเพ่ือรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมี
ความหลากหลายมีการจดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองรูปแบบการน าเสนอข้อมลู  พบว่า 
มีการใช้งาน Really simple syndication (RSS) เพ่ือน าเสนอข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน มีการ
จดัท าจ านวน 17 เว็บไซต์ และมีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง และวีดิโอ มีการจดัท า
จ านวน 18 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองเคร่ืองมือสนบัสนุนการใช้งาน พบว่า มีระบบ Navigation ท่ี
ชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ และมีเคร่ืองมือในการแนะน าการใช้งาน 
(Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น พบว่า มีการจดัท าจ านวน 15 เว็บไซต์ ข้อก าหนด
เร่ืองเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์ พบว่า มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียม
ชมเว็บไซต์ เพ่ือแสดงข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จ านวนผู้ ใช้บริการ ความพึงพอใจ จ านวนรายการท่ี
ให้บริการ และแสดงรายการบริการท่ีมีจ านวนผู้ ใช้บริการเป็นจ านวนมากท่ีสดุ แสดงผลความพึง
พอใจ เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองการให้บริการเฉพาะบคุคล พบว่า มี
บริการส่งข้อมูลให้ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคลส าหรับผู้ ลงทะเบียน มีการจัดท าเพียงจ านวน 7 
เว็บไซต์ มีการให้บริการเฉพาะบุคคล ในลกัษณะท่ีผู้ ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบส่วนตวัใน
การใช้บริการเว็บไซต์ได้ และเว็บไซต์สามารถน าเสนอหวัข้อข่าว/ข้อมลู/บริการท่ีผู้ ใช้บริการเข้ามา
ใช้งานครัง้ล่าสดุได้ มีการจดัท าเพียงจ านวน 4 เว็บไซต์ และผู้ ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบ
ข้อมลูท่ีต้องการ และจดัเนือ้หาท่ีสนใจได้ (My page หรือ Personal dashboard) หรือจดัรูปแบบ
รายงานได้ตามความต้องการ มีการจดัท าเพียงจ านวน 3 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองการท าให้เนือ้หา
เว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web accessibility)  พบว่า เว็บไซต์สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดเร่ืองขององค์การมาตรฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ (W3C) ตามข้อก าหนดเร่ืองการท าให้เนือ้หา
เว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web content accessibility guidelines 2.0: 
WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความส าเร็จระดบั เอ (A) มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ือง
ส่วนล่างของเว็บไซต์ พบว่า มีข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ช่ือและท่ีอยู่ หมายเลข โทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ มีค าสงวน



  93 

ลิขสิทธ์ิ มีการจัดท าจ านวน 17 เว็บไซต์ มีเมนูหลักในรูปแบบข้อความ มีการจัดท าจ านวน  
16 เว็บไซต์ มีการแสดงข้อมลูการปฏิเสธความรับผิด มีการจดัท าจ านวน 13 เว็บไซต์ ส าหรับการ
เข้าถึงเว็บไซต์มีข้อมูลท่ีช่วยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึน้ รับทราบ ข้อจ ากดั หรือความ
จ าเป็นพืน้ฐานทางเทคนิคในการแสดงผล โดยมีตัวอย่างของข้อมูล โดย แสดงความต้องการ
พืน้ฐาน เวอร์ชันขัน้ต ่าของเบราว์เซอร์ท่ีรองรับการแสดงผล หรือการท างานท่ีสมบูรณ์  และ
โปรแกรมส าหรับใช้ในการดเูอกสารบน เว็บไซต์ เช่น PDFReaders /Viewers หรือ Open source 
อ่ืน เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 13 เว็บไซต์   

7. องค์ประกอบด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ 
 ผลการวิจยั พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการตรวจสอบช่อง

โหว่ของเว็บไซต์ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และมีเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม
ข้อก าหนดเร่ืองในพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลูจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการ พ.ศ. 2550 มีการจดัท าจ านวน 19 เว็บไซต์ และมีการเข้ารหัส
ข้อมูล เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการส่ือสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ 
Secure sockets layer (SSL) (https) เป็นต้น มีการจดัท าจ านวน 16 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ือง
บริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  
มีการบริหารจดัการสิทธิของผู้ ใช้งาน ต้องจดัให้มีการควบคมุและจ ากดัสิทธิ เพ่ือเข้าถึงและใช้งาน
ตามความเหมาะสม มีการจดัท าจ านวน 16 เว็บไซต์ และมีการก าหนดให้มีขัน้ตอนทางปฏิบตัิ
ส าหรับการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน และการตดัออกจากทะเบียนของผู้ ใช้งานหรือก าหนดสถานะ
ผู้ ใช้งานเสมือนยกเลิกการใช้งาน เม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดงักล่าว  มีการจัดท า
จ านวน 14 เว็บไซต ์

8. องค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย 
 ผลการวิจยั พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจดัท าข้อมูล

เก่ียวกบัการประกาศนโยบายเว็บไซต์ มีการจดัท าจ านวน 15 ข้อก าหนดเร่ืองนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า มีการจดัท าจ านวน 14 เว็บไซต์ ข้อก าหนดเร่ืองนโยบายการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์ พบวา่ การประกาศนโยบายมีการจดัท าจ านวน 15 เว็บไซต์  
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ผลการศึกษาความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง  

 ท าการเก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างคือ ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง จ านวน 405 คน 
ผลวิจยัสรุปได้ดงันี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิจยั พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 427 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 302 คน มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 282 คน อาย ุ26-35 ปี จ านวน 
145 คน เคยเข้าใช้เว็บไซต์กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬามากท่ีสดุ จ านวน 68 คน   

ตอนที่  2 ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง 

  ผลการวิจยั พบวา่ ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสามารถจ าแนกระดับความคิดเห็นของประชาชนผู้ เคยเข้าใช้
ตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงรายข้อ 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ คู่มือส าหรับประชาชน สามารถใช้งานได้จริง ข้อมูลข่าวสารท่ีแสดงไว้ ทนัต่อเหตุการณ์ 
ข้อมลูข่าวสารและข้อมลูเปิดภาครัฐมีความถกูต้อง และน่าเช่ือถือ ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด
คือ ช่ือโดเมน สามารถจดจ าได้ง่าย 

 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดับกระทรวง  
ตอนที่  1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดับกระทรวง 
  ผลการวิจยั พบวา่ ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดับกระทรวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถจ าแนกระดับความคิดเห็นโดย
เรียงล าดบัจากด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุไปหาน้อยท่ีสดุได้ดงันี ้

1. ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
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ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ การจดทะเบียนช่ือโดเมน เป็นการจดทะเบียนแบบช่ือโดเมน
ภายในประเทศ หรือ “.th” การตัง้ช่ือโดเมน ประกอบด้วยอักษรหรือตวัเลข อย่างน้อยจ านวน 2 
ตวัอกัษร และไมเ่กิน 63 ตวัอกัษร เป็นภาษาองักฤษ ไมมี่องค์ประกอบของค าสงวน และค าเฉพาะ  

2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน  
มีชอ่งทางการตดิตอ่หนว่ยงานในรูปแบบเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ มีชอ่งทางแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงมีช่องทางการแบ่งปันข้อมูลไปยังเครือข่ายสงัคมต่าง ๆ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสดุคือ มีชอ่งทาง ถาม-ตอบ (Q&A)  

3. ปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีบริการดาวน์โหลด
ไฟล์ เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม มีการให้บริการแบบฟอร์มในรูปแบบของ e-Form/Online Forms 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ มีคู่มือส าหรับประชาชน แสดงข้อมลูการบริการตามภารกิจของ
หนว่ยงาน พร้อมค าอธิบายขัน้ตอนบริการตา่ง ๆ  

4. ปัจจัยด้านคุณลักษณะท่ีควรมี พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ ระบบน าทางชดัเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และมีระบบช่วยเหลือต่างๆ มีส่วนท่ีเป็น
บริการสืบค้นข้อมลูทัว่ไป มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์ ความพึงพอใจต่าง ๆ 
แสดงข้อมลูในเชิงสถิต ิมีการแสดงผลเว็บไซต์อยา่งน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตวัอกัษรได้ โดยไม่กระทบตอ่การแสดงผล และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อย
ท่ีสดุคือ เนือ้หาในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)  

5. ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
ใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการแสดงข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน และมีการแสดงข้อมูลกฎหมาย 
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ระเบียบ ข้อ บังคับท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน มีเว็บลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน มีแผนผงัเว็บไซต์ท่ีชดัเจนและครบถ้วน และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ มีการ
รวบรวมและแสดงค าถามท่ีพบบอ่ย  

6. ปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติ
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงมีข้อมูลเปิดภาครัฐเผยแพร่ มีการแสดงข้อมูลโครงสร้าง
และการจดัการองค์กรในการด าเนินงาน มีการแสดงข้อมลู หรือแผนภูมิแสดงการแบง่งาน อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

7. ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์  พบว่า ประชาชนผู้ เคย
เข้าใช้เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถใน
การใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการเข้ารหสัข้อมลู ในรูปแบบ https มีการลงทะเบียนการใช้งาน มีการ
จดัการรหสัผ่าน มีการใช้ Captcha ยืนยนัก่อนเข้าใช้งาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ มีการ   
ให้ยตุกิารใช้งาน เม่ือมีการวา่งเว้นจากการใช้งาน  

8. ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย พบว่า ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ มีการประกาศ
นโยบายเว็บไซต์ รวมทัง้มีแนวปฏิบตัติอ่ข้อมลูสว่นบคุคล  

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีปัจจยั 3 ด้าน
ท่ีมีความสมัพนัธ์กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงใน
ระดบัค่อนข้างต ่า ได้แก่ ปัจจัยด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจยัด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
หน่วยงาน ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐและมีปัจจยั 5 ด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถใน
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การใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการ
ให้บริการของหน่วยงาน ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน) ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 
ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย สอดคล้องกับ
สมมตฐิานในการวิจยัข้อ 1-8 

ตอนที่ 3 การพยากรณ์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดับกระทรวง 

การศกึษาตวัแปรอิสระเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจยัข้อ 1-8 ว่าปัจจยัใดท่ี
สามารถพยากรณ์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอน ด้วยวิธีการดงันี ้

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขัน้ตอนเม่ือเพิ่มปัจจัยทีละตัว 
ผลการวิจยั พบว่า จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณูแบบขัน้ตอน

เพ่ือหาตวัพยากรณ์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงจาก
ตวัแปรอิสระทัง้ 8 ตวั มีตวัแปรอิสระท่ีทดสอบแล้วว่า มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทัง้หมด 5 ตวัแปรตามล าดบั คือ ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือ
เว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน และปัจจยั
ด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ สรุปได้ดงันี ้

1. ปัจจยัด้านการประกาศนโยบายสามารถพยากรณ์ได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เท่ากับ 0.298 
ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 29.80 
เม่ือต้องการเพิ่มตวัแปรทีละตวั 
 2. เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐเข้าไป สมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เพิ่มขึน้ ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 38.60 
 3. เม่ือเพิ่มปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมีเข้าไป สมัประสิทธ์ิการถดถอย
หรืออ านาจพยากรณ์เพิ่มขึน้ ท าให้ทราบว่าปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมีส่งผลตอ่ความสามารถ
ในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 44.40 
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 4. เม่ือเพิ่มปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงานเข้าไป สัมประสิทธ์ิ
การถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เพิ่มขึน้ ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงาน
สง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 46.30 
 5. เม่ือเพิ่มปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐเข้าไป สมัประสิทธ์ิการถดถอย
หรืออ านาจพยากรณ์เพิ่มขึน้ ท าให้ทราบว่าปัจจยัด้านข้อมูลเปิดภาครัฐส่งผลตอ่ความสามารถใน
การใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงร้อยละ 46.70 
 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปร คือ ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
หน่วยงาน ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรับ
เว็บไซต์ ถูกตัดออกจากสมการ เน่ืองจากส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยเม่ือทดสอบความแตกตา่งแล้วพบว่า ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขัน้ตอนรายปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 

ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง มีผลมาจากปัจจยัท่ีส่งผลหรือตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบั คือ ปัจจยั
ด้านการประกาศนโยบาย ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 
ปัจจยัด้านการให้บริการของหนว่ยงาน ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และเม่ือน าตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวัแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์แล้ว ได้คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณู คือ .688 ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์ท่ีปรับแล้ว คือ .467 หรือสามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 46.70 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 
องค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 

1. องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ  
 เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าองค์ประกอบของเว็บไซต์

ด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ได้แก่ ช่ือโดเมนประกอบด้วยอกัษร หรือตวัเลข
อย่างน้อย 2 ตวัอกัษร แต่ไม่เกิน 63 ตวัอกัษรและเป็นภาษาองักฤษ มีช่ือโดเมนเป็นไปตามวิธีตัง้
ช่ือแบบใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภายหลงัการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ข้อก าหนดเร่ือง
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การจดทะเบียนช่ือโดเมน มีช่ือโดเมนระดบัสูงสดุเป็นการจดทะเบียน “ช่ือโดเมนภายในประเทศ” 
หรือ “.th” ส าหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีเพียงบางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 

2. องค์ประกอบด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหนว่ยงาน  
 เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าองค์ประกอบของเว็บไซต์

ด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน ครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ได้แก่ มีข้อมลูเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
รวมถึงมีข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี มีข้อมูลแสดงรายละเอียดช่องทางท่ี
ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานได้ ข้อก าหนดเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกับหน่วยงาน ข้อก าหนดเร่ืองเว็บลิงก์ มีข้อมูลเว็บลิงก์ของหน่วยงานใต้สังกัด และมี
ข้อมูลเว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ ส าหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีเพียงบางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเท่านัน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และปรัชญนนัท์ นิลสขุ (2550) ท่ีพบว่าเว็บไซต์
กลุม่ตวัอยา่งมกัจะแสดงข้อมลูในด้านการบริการข้อมลูสารสนเทศภายในเว็บไซต์ 

3. องค์ประกอบด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 
 เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าองค์ประกอบของเว็บไซต์

ด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ ครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ได้แก่ ข้อก าหนดเร่ืองข้อมลูข่าวสารท่ีจดัไว้ให้ประชาชน
ตรวจดไูด้ ตามพระราชบญัญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกระทรวง มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 คือ โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการ
ด าเนินงานตามมาตรา 7 (1) เช่น โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอตัราก าลงั เป็นต้น รวมถึงมี
ข้อมลูสถานท่ีติดตอ่เพ่ือขอรับข้อมลูข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดตอ่กบัหน่วยงานตามมาตรา 
7 (3) และมีข้อมูลกฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ค าสั่ง เป็นต้น ข้อก าหนดเร่ืองข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 พบว่า ข้อมูลเก่ียวกับกฎมติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตาม
มาตรา 7 (4) ข้อก าหนดเร่ืองข้อมลูข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการก าหนด 
ตามมาตรา 9 (8) ส าหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีเพียงบางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 

4. องค์ประกอบด้านการให้บริการของหนว่ยงาน 
 ไม่พบว่ามีข้อก าหนดใด ท่ีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงมีการจดัท า

ครบทกุเว็บไซต์ โดยในแตล่ะข้อก าหนดพบวา่มีเพียงบางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 
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5. องค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าองค์ประกอบของเว็บไซต์

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ได้แก่ มีข่าวสารประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป และมี
ขา่วสารและประกาศของหนว่ยงาน เชน่ ประกาศรับสมคัรงาน ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง ผลการจดัซือ้
จดัจ้าง การจดัฝึกอบรม เป็นต้น ข้อก าหนดเร่ืองการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับผู้ ใช้บริการ เช่น ช่องทาง 
ถาม-ตอบ ชอ่งทางการตดิตอ่หนว่ยงานในรูปแบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ช่องทางการรับเร่ืองร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน และช่องทางติดตาม สถานะเร่ืองร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ และชอ่งทางการแบง่ปันข้อมลูไปยงัเครือขา่ยสงัคม ส าหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีเพียง
บางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 

6. องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี 
 เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีการจัดท าองค์ประกอบของเว็บไซต์

ด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ได้แก่ ข้อก าหนดเร่ืองส่วนล่างของเว็บไซต์ พบว่า มี
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ช่ือและท่ีอยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดท าครบทัง้ 20 เว็บไซต์ ส าหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีเพียงบาง
เว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 

7. องค์ประกอบด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ 
 ไม่พบว่ามีข้อก าหนดใด ท่ีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงมีการจดัท า

ครบทกุเว็บไซต์ โดยในแตล่ะข้อก าหนดพบวา่มีเพียงบางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 
8. องค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย 
 ไม่พบว่ามีข้อก าหนดใด ท่ีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงมีการจดัท า

ครบทกุเว็บไซต์ โดยในแตล่ะข้อก าหนดพบวา่มีเพียงบางเว็บไซต์ท่ีมีการจดัท าเทา่นัน้ 
ส าหรับการศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง

นีส้รุปได้ว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงส่วนใหญ่ได้น ามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางยกระดับการ
ให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  ท่ีได้เห็นชอบให้หน่วยงานราชการน า
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ท่ีส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน), 2560) และสอดคล้องกับท่ีหน่วยงานรัฐบาลของสหราช
อาณาจกัรได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับเว็บไซต์ของรัฐบาลไว้ (Zhou et al., 2012) ผลการวิจยัยงั
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พบอีกว่ามีเพียงบางข้อก าหนดของบางองค์ประกอบท่ีทุกเว็บไซต์มีการจัดท าครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับส่วนประกอบของเว็บไซต์ท่ีควรมี ได้แก่ ข้อความหรือตัวอักษร ส่ือกราฟฟิก ส่ือ
ประสม จดุเช่ือมโยง และแบบฟอร์ม (วิทยา เรืองพร วิสุทธ์ิ, 2539, น. 46-47, นิตยา บุญรัตน์, 
2553, น. 9-10) และมีบางข้อก าหนดของบางองค์ประกอบท่ีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงจัดท าไม่ครบทุกเว็บไซต์ ได้แก่  องค์ประกอบด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
องค์ประกอบด้านความมัน่คงปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ และองค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัล ฟอวอซ (AlFawwaz, 2012) ท่ีพบว่า ผู้ ดูแลเว็บไซต์ขาด
ประสบการณ์ในการพฒันาเว็บไซต์ สะท้อนความรู้จ ากดัเก่ียวกบัส่วนตอ่ประสานกบัผู้ ใช้และขาด
ความชดัเจน และขาดความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการใช้งานภายในทีมรับผิดชอบการเก่ียวกับ
การดแูลจดัท าเว็บไซต์ สอดคล้องกบังานวิจยัของหลิว; และล่ี (Liu & Li, 2010) ท่ีพบว่าคะแนน
เฉล่ียในตวัชีว้ัดของรายละเอียดและการออกแบบระบบการน าทางยังมีค่าท่ีต ่ามาก แสดงออก
อยา่งมีนยัส าคญัวา่ระบบการน าทางของเว็บไซต์ไมไ่ด้มีการออกแบบท่ีดี  

 
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  

ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยพบว่าสารสนเทศในเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นย าในการใช้งานและการแสดงผล สามารถใช้
งานได้จริงและให้ผลลพัธ์ตรงตามความต้องการ ทนัต่อเหตกุารณ์ และมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อาบกูดัดีม;  อลัลซัซาม; ฮาดีฟ; และอลัซกัโฮอลุ (Abuqaddom et al., 
2019) ท่ีพบว่าความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีส่งผล
ส าคญัตอ่คณุภาพสอดคล้องไปกบัการน าเสนอข้อมลูท่ีต้องกระชบัและชดัเจน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงส่วนใหญ่มีการออกแบบให้มีองค์ประกอบของเว็บไซต์
สอดคล้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ง่ายต่อการเรียนรู้ ลด
ความผิดพลาดคลาดเคล่ือน ท าให้บรรลเุปา้หมายของผู้ ใช้งาน อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามความพึงพอใจตามบริบทตา่ง ๆ ท่ีผู้ ใช้งานต้องการ (Downing & Liu, 2011, pp. 
144-151; Green & Pearson, 2006, pp. 66-72; Jokela et al., 2003, p. 53; Krug, 2006, p. 5; 
นงราม เหมือนฤทธ์ิ, 2556, น. 58-59; สิริกาญจน์ สขุผล, 2552, น. 78-81) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของฐมจารี ปาลอภิไตร (2554, น. 139-147) ท่ีพบว่าความต้องการของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความต้องการในด้านเนือ้หาและรูปแบบของเว็บไซต์ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ปัจจัยที่ ส่งผลความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง  

ประชาชนผู้ เคยเข้าใช้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ทกุปัจจยัได้แก่ ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยัด้าน
ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน ปัจจยัด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภัย
ส าหรับเว็บไซต์  และปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย สอดคล้องกับคณุลกัษณะของเว็บไซต์ท่ีดี 
ได้แก่ ความเรียบง่าย ความสม ่าเสมอ ความเป็นเอกลกัษณ์ เนือ้หามีคณุภาพ ระบบน าทางง่ายตอ่
การใช้งาน และคณุภาพในการออกแบบ (ธวชัชยั ศรีสเุทพ, 2544; มะลิวรรณ ระหภูา, 2554, น. 
16-17) โดยการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดท าเนือ้หาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยปี 2553 (Thai Web 
Content Accessibility Guidelines 2010; TWCAG2010) ท่ีส านกัส่งเสริมและพฒันาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (2553, น. 9-10) ได้แก่ สามารถรับรู้ได้ สามารถใช้งานได้ สามารถเข้าใจได้ และคงทนตอ่
การเปล่ียนแปลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงกบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบั
กระทรวง พบว่า มีปัจจัย 5 ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน 
ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยัด้านความมัน่คง
ปลอดภยัส าหรับเว็บไซต์ และปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย โดยมีปัจจยั 3 ด้านท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงในระดบัค่อนข้างต ่า 
ได้แก่ ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ ปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัหน่วยงาน และปัจจยั
ด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของเยาวรัตน์ เลิศพิพฒัน์กลุ (2553, บทคดัย่อ)     
ท่ีพบว่าเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างมักน าเสนอข้อมูลพืน้ฐาน ซึ่งไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ 

เม่ือท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูแบบขัน้ตอน พบว่า ความสามารถในการ
ใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง มีผลมาจากปัจจยัท่ีส่งผลหรือตวัแปรอิสระท่ีมี
นยัส าคญัเรียงตามล าดบั คือ ปัจจยัด้านการประกาศนโยบาย ปัจจยัด้านการตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
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ปัจจยัด้านคณุลกัษณะท่ีควรมี ปัจจยัด้านการให้บริการของหน่วยงาน ปัจจยัด้านข้อมลูเปิดภาครัฐ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของโรซ (Roach, 2007) ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการบริการ
ออนไลน์ ระบบน าทาง สถาปัตยกรรมของข้อมลูมากกว่าเนือ้หาภายในเว็บไซต์  และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของทิลลี (Thiele, 2011) ในด้านความสามารถในการเข้าถึง ความเป็นส่วนตวัและความ
ปลอดภยั และบริการออนไลน์ของเว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัในครัง้นี ้พบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงส่วนใหญ่ มี

การจดัท าองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเนือ้หาของสารสนเทศบน
เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง จ านวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการตัง้ช่ือ
เว็บไซต์ภาครัฐ องค์ประกอบด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูลเปิด
ภาครัฐ องค์ประกอบด้านการให้บริการของหน่วยงาน องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์ประกอบด้านคุณลกัษณะท่ีควรมี องค์ประกอบด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรับ
เว็บไซต์ และองค์ประกอบด้านการประกาศนโยบาย และพบว่า มีบางส่วนท่ีจดัท าองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ตามมาตรฐานบางองค์ประกอบไมส่มบรูณ์ จงึมีข้อเสนอแนะในการน าไปพฒันาดงันี ้

 1. ควรพฒันาให้เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงมีองค์ประกอบของเว็บไซต์
ให้ครบถ้วนสอดคล้องตามองค์ประกอบและข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการการท างาน รวมถึงให้บริการข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคญั
และจ าเป็นตอ่ประชาชนผู้ เข้าใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 2. ควรพฒันาให้เว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงมีองค์ประกอบของเว็บไซต์
ให้ครบถ้วนสอดคล้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ท่ีหน่วยงานสากลหรือองค์กรนานาชาติได้ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงสามารถใช้งานได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ เกิด
ประโยชน์สงูสดุ สามารถเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างกนัได้อย่างถกูต้อง เป็นจริง รวมถึงสามารถใช้เป็น
แหลง่อ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์ได้ตามมาตรฐานสากล 

 3. ควรพฒันาให้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
และสามารถใช้งานได้อยา่งปราศจากอปุสรรค โดยเทา่เทียมกนั 

 4. ควรปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้มีความทนัสมยั 
เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัสถานการณ์และทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ 
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 5. ควรก าหนดนโยบาย รวมถึงการบงัคบัใช้นโยบายท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัติตามเพ่ือให้มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เอือ้ต่อการใช้งาน 
เพ่ือให้สามารถบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน  และเพ่ือก่อให้เกิดการเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของเว็บไซต์ ความสามารถ

ในการใช้งานเว็บไซต์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมประเด็นอ่ืนท่ีมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เว็บไซต์ของหนว่ยงานภาครัฐให้มีความสมบรูณ์และเป็นมาตรฐานยิ่งขึน้  จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับ
การศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้ 

 1.  ควรศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐให้ครอบคลุมหน่วยงาน
ภาครัฐ ทกุระดบั 

 2. ควรศึกษารูปแบบของการบริการข้อมลูเว็บไซต์ และศกึษาความพึงพอใจในการ
ใช้งานเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

 3. ควรศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพควบคู่ไปกับการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือหาคณุภาพของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง และการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 4. ควรศกึษาเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกบัการใช้งานเว็บไซต์และสารสนเทศ
บนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาให้มีความ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 5. ควรศึกษาเก่ียวกับความต้องการในด้านอ่ืน ๆ ของผู้ ใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐระดบักระทรวง เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงให้
สนองตอบความต้องการท่ีแท้จริง 

 6. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง เชน่ ความสามารถในการเข้าถึง ความมัน่คงปลอดภยัของเว็บไซต์ เป็นต้น 
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แบบบันทกึข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
 
 

ค าชีแ้จง 
1. แบบบนัทกึข้อมลูนีเ้ป็นเคร่ืองท่ีใช้ในงานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถใน

การใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับ
องค์ประกอบของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง  

 ดงันัน้ ขอให้ท่านได้โปรดตอบแบบบนัทึกข้อมูลทุกข้อ โดยเลือกค าตอบท่ีตรงกับ
ความเป็นจริง เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยันีด้ าเนินไปด้วยความถกูต้อง 

2.  แบบบนัทกึข้อมลูนีมี้ลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ ประกอบด้วย 2 ตอน ดงันี ้   
  ตอนท่ี 1 รายละเอียดทัว่ไปของเว็บไซต์    
  ตอนท่ี 2 องค์ประกอบของเว็บไซต ์
3.  ค าตอบของทา่นจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม และไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ ตอ่ผู้ตอบ 
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แบบบันทกึข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
 
 

ตอนที่ 1 รายละเอียดทั่วไปของเว็บไซต์ 
1.  ช่ือหนว่ยงาน...................................................................................................... 
2. ท่ีอยูเ่ว็บไซต์ (URL)............................................................................................. 
3. วนัท่ีท าการบนัทกึข้อมลู....................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 องค์ประกอบของเว็บไซต์ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องผลการตรวจสอบ ส าหรับเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดบักระทรวง  

รายการ ผลการตรวจสอบ 
มี ไม่มี 

1. การตัง้ช่ือเว็บไซต์ภาครัฐ 
1.1 การตัง้ช่ือโดเมน  
1.1.1 ช่ือโดเมนจะต้องประกอบด้วยอักษร หรือตัวเลขอย่างน้อย 2 

ตวัอกัษร แตไ่มเ่กิน 63 ตวัอกัษร และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้....... 
1.1.2 ช่ือโดเมนต้องไมมี่องค์ประกอบของค าสงวน และค าเฉพาะ............ 
1.1.3 ช่ือโดเมนต้องเป็นไปตามวิธีตัง้ ช่ือแบบใหม่ส าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐภายหลงัการปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการ...................... 
1.2 การจดทะเบียนช่ือโดเมน ช่ือโดเมนระดบัสูงสุดต้องเป็นการจด

ทะเบียน “ช่ือโดเมนภายในประเทศ” หรือ “.th” เทา่นัน้..................... 

 
 
 

............. 

............. 
 

............. 
 

............. 

 
 
 

............. 

............. 
 

............. 
 

............. 
2. ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน  
2.1 ข้อมลูหนว่ยงาน  
2.1.1 ประวตัิความเป็นมา................................................................... 
2.1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ.......................................................................   
2.1.3 โครงสร้างหนว่ยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี................................. 
2.1.4 ภารกิจ และหน้าท่ีรับผิดชอบของหนว่ยงาน.................................. 
2.1.5 ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัริาชการ................................................... 
2.1.6 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี.................... 

 
 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 
 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 
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รายการ ผลการตรวจสอบ 
มี ไม่มี 

2. ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน (ต่อ) 
2.1.7 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบตัริาชการ................................   
2.1.8 ข้ อมูล  แสดงรายละ เ อียดช่องทาง ท่ีผู้ ใ ช้บ ริการสามารถ

ตดิตอ่ส่ือสารกบัหนว่ยงานได้   
ก. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วยท่ีอยู่  หมายเลข โทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตัง้หน่วยงาน และท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ในรูปแบบพิกดัละตจิดู และลองจิจดู....................................... 

ข. ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลภายในหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบข้อมลู เชน่ ผู้ดแูลเว็บไซต์ เป็นต้น............................ 

2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน....................... 
2.3 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (Chief information 

officer: CIO) 
2.3.1 รายละเอียดเก่ียวกบั CIO ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุและต าแหนง่ 
2.3.2 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีอยู่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.............................................................. 
2.3.3 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ นโยบาย 
ขา่วสารกิจกรรมของ CIO เป็นต้น............................................... 

2.4 คลงัความรู้ เช่น ผลงานวิจยั บทความ กรณีศึกษา ข้อมลูสถิติต่าง ๆ 
ข้อมูล GIS เป็นต้น มีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา และวัน เวลา ก ากับ
เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมลูไปใช้ตอ่............................................. 

2.5 ค าถามท่ีพบบอ่ย.......................................................................... 
2.6 เว็บลิงก์ 
2.6.1 หนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง.........................................
2.6.2 หนว่ยงานใต้สงักดั..................................................................... 
2.6.3 ลิงก์ไปยงัวีดิโอหรือเสียงท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูข่าวสารและกิจกรรม

ของหน่วยงาน เช่น วีดิโอกิจกรรมของหน่วยงานท่ีเผยแพร่ ผ่าน 
Youtube, Facebook เป็นต้น.................................................... 

 
............. 
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รายการ ผลการตรวจสอบ 
มี ไม่มี 

2. ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน (ต่อ) 
2.6.4 เว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจ.............................................................. 
2.7 ผงัเว็บไซต์.................................................................................... 

 
............. 
.............  

 
............. 
.............  

3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ  
3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ ตามพระราชบญัญัติ

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3.1.1 ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 7 ประกอบด้วย  

ก. โครงสร้างและการจดัการองค์กรในการด าเนินงานตามมาตรา 7 
(1) เชน่ โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอตัราก าลงั เป็นต้น......  

ข. สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงานตามมาตรา 7 
(2) เชน่ ข้อมลูอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ แผนภูมิแสดง
การแบง่งาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เป็นต้น..................... 

ค. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการ
ตดิตอ่กบัหนว่ยงานตามมาตรา 7 (3)......................................  

ง. กฎมตคิณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบ
แผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4) เช่น ประมวล
รัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง       
เป็นต้น................................................................................. 

3.1.2 ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 9 ประกอบด้วย  
ก. กฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 7 (4)............... 

ข. ผลการพิจารณา หรือค าวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงตอ่เอกชน รวมทัง้
ความเห็นแย้งและค าสั่งท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
ดงักลา่ว ตามมาตรา 9 (1)..................................................... 

ค. นโยบาย หรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา-
นเุบกษา ตามมาตรา 9 (2)................................................... 
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3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ (ต่อ) 
ง. แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ี
ก าลังด าเนินการ ตามมาตรา 9 (3) เช่น แผนปฏิบัติราชการ 
แผนพฒันาด้านตา่ง ๆ ของปีท่ีด าเนินการโครงการตา่ง ๆ ราคา
กลางในการประกวดราคา งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
รายงานเชิงสถิตติา่งๆ เป็นต้น................................................ 

จ. คูมื่อหรือค าสัง่เก่ียวกบัวิธีการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่ง
มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน ตามมาตรา 9 (4) เช่น 
การย่ืนค าอุทธรณ์ การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ คู่มือ
ตา่งๆ แผนผงัการด าเนินการ เป็นต้น....................................... 

ฉ. สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5) เช่น ประกาศ
อ้างอิงในราชกิจจานเุบกษา เป็นต้น สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ี
มีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชน
ในการจดัท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6)...................... 

ช. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ตามมาตรา 9 (6).................................................................. 

ซ. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยกฎหมาย 
หรือโดยมติคณะ รัฐมนตรี ตามมาตรา 9 (7) เช่น รายช่ือ 
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการ
พิจารณา เป็นต้น.................................................................. 

3.1.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด ตามมาตรา 9 (8) ประกอบด้วย  
ก. ประกาศประกวดราคา สอบราคา สรุปผลการจดัซือ้ (แบบ สขร.
1) ข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ................................ 
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3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ (ต่อ) 
ข. ข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตวัชีว้ดัความ
โปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพัสด ุ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารงานของหน่วยงาน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงาน ข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของหน่วยงาน............... 

3.2 ข้อมลูเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 
3.2.1 แสดงในรูปแบบข้อมลู ดงันี ้CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP 

หรือ KMZ 8 เป็นต้น................................................................... 
3.2.2 น าชดุข้อมลูเปิดภาครัฐไว้ท่ี “ศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ”............. 
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.............  
4. การให้บริการของหน่วยงาน  
4.1 คูมื่อส าหรับประชาชน (Service information) 
4.1.1 แสดงข้อมลูการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมค าอธิบาย

ขัน้ตอนบริการ โดยจะแสดงขัน้ตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่
ประชาชน ทัง้นีค้วรระบุระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนของการ
ให้บริการนัน้ ๆ โดยจัดท าในรูปแบบคู่มือส าหรับประชาชน และ
สามารถดาวน์โหลด เอกสาร คูมื่อ ตลอดจนแบบฟอร์ม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการตดิตอ่ราชการ............................ 

4.1.2 น าข้อมลูการให้บริการขึน้ศนูย์รวมข้อมลูเพื่อติดตอ่ราชการเพ่ือเป็น
ศนูย์กลางในการสืบค้นบริการภาครัฐ.......................................... 

4.1.3 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามภารกิจ
ของหนว่ยงาน.......................................................................... 

4.1.4 e-Form/Online Forms ส่วนท่ีให้บริการบันทึกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครงาน 
เป็นต้น โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร 
หรือ บนัทกึข้อมลูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้............................... 

 
 
 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 
 

............. 

 
 
 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 
 

............. 



  117 
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5. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
5.1 ขา่วประชาสมัพนัธ์  
5.1.1 ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป………………………………………. 
5.1.2 ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับ สมคัรงาน 

ประกาศจัดซือ้จัดจ้าง  ผลการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดฝึกอบรม      
เป็นต้น..................................................................................... 

5.1.3 ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน  
มีการระบวุนัท่ีลงประกาศ หรือวนัท่ีแก้ไขข้อมลูล่าสดุ และข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ ควรอยู่ในรูปแบบข้อมูล 
ดงันี ้ PDF, DOC, TXT, TIFF หรือ JPEG เป็นต้น......................... 

5.2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้บริการ เช่น ช่องทาง ถาม-ตอบ ช่อง
ทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน และช่องทางติดตาม สถานะเร่ือง
ร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และช่องทาง
การแบง่ปันข้อมลูไปยงัเครือขา่ยสงัคม............................................  

5.3 การรับฟังความเห็นสาธารณะ 
5.3.1 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่าง ๆ 

ของหน่วยงานนัน้ เช่น การส ารวจความพึงพอใจ การใช้บริการ
เว็บไซต์ในรูปแบบส ารวจออนไลน์ การส ารวจความคิดเห็นและ
ความต้องการในบริการต่าง ๆ ของประชาชน หรือการออกเสียง
ลงคะแนน เป็นต้น..................................................................... 

5.3.2 ช่องทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือท่ีจะน าไป
ก าหนดเป็นนโยบายร่วมกัน เช่น ระบบการลงคะแนนออกเสียง
ออนไลน์ เพ่ือตดัสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อ
นโยบายตา่ง ๆ  เป็นต้น............................................................. 
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6. คุณลักษณะท่ีควรมี 
6.1 การแสดงผล  
6.1.1 มีการแสดงผลอยา่งน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  
6.1.2 สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ โดยไม่กระทบต่อการ

แสดงผล และเพ่ือรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความ
หลากหลาย............................................................................... 

6.2 รูปแบบการน าเสนอข้อมลู   
6.2.1 มีการใช้งาน Really simple syndication (RSS) เพ่ือน าเสนอ

ข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงาน....................................................... 
6.2.2 การน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของเสียง และวีดโิอ......................... 
6.3 ระบบสืบค้นข้อมลู มีส่วนท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมูลทัว่ไป และข้อมูล

ภายในหนว่ยงานได้...................................................................... 
6.4 เคร่ืองมือสนบัสนนุการใช้งาน  
6.4.1 มีระบบ Navigation ท่ีชดัเจน ง่ายตอ่การเข้าใจ............................  
6.4.2 มีเคร่ืองมือในการแนะน าการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-

up, Help เป็นต้น...................................................................... 
6.5 เคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลการเย่ียมชมเว็บไซต์ มีเคร่ืองมือส าหรับ

เก็บข้อมลูการเย่ียมชมเว็บไซต์ เพ่ือแสดงข้อมลูเชิงสถิติ เช่น จ านวน
ผู้ ใช้บริการ ความพึงพอใจ จ านวนรายการท่ีให้บริการ และแสดง
รายการบริการท่ีมีจ านวนผู้ ใช้บริการเป็นจ านวนมากท่ีสุด แสดงผล
ความพงึพอใจ เป็นต้น.................................................................. 

6.6 การให้บริการเฉพาะบคุคล 

6.6.1 การให้บริการเฉพาะบุคคล ในลักษณะท่ีผู้ ใช้ บริการสามารถ
ก าหนดรูปแบบสว่นตวัในการใช้บริการเว็บไซต์ได้......................... 

6.6.2 มีบริการสง่ข้อมลูให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบคุคลส าหรับผู้ลงทะเบียน.. 
6.6.3 ผู้ ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบข้อมลูท่ีต้องการ และจดัเนือ้หา

ท่ีสนใจได้ (My page หรือ Personal dashboard) หรือจดัรูปแบบ
รายงานได้ตามความต้องการ..................................................... 
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6. คุณลักษณะท่ีควรมี (ต่อ) 
6.6.4 เว็บไซต์สามารถน าเสนอหวัข้อข่าว/ข้อมูล/บริการท่ีผู้ ใช้บริการเข้า

มาใช้งานครัง้ลา่สดุได้................................................................  
6.6.5 มีการจดัเก็บข้อมูลการใช้งานเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการของ

หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ................................................................................ 

6.7 การท าให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 
accessibility)  เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก าหนดเร่ืองของ
องค์การมาตรฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ (W3C) ตามข้อก าหนดเร่ืองการท า
ให้เนือ้หาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web 
content accessibility guidelines 2.0: WCAG 2.0) ในเกณฑ์
ความส าเร็จระดบั เอ(A)............................................................... 

6.8 สว่นล่างของเว็บไซต์  
6.8.1 เมนหูลกัในรูปแบบข้อความ........................................................  
6.8.2 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ช่ือและท่ีอยู่ หมายเลข โทรศัพท์ 

หมายเลขโทรสาร และท่ีอยูไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...................... 
6.8.3 ค าสงวนลิขสิทธ์ิ........................................................................ 
6.8.4 การปฏิเสธความรับผิด............................................................... 
6.8.5 การประกาศนโยบาย เช่น นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เว็บไซต์ เป็นต้น......................................................................... 

6.8.6 การเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมลูท่ีช่วยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก
ขึน้ รับทราบข้อจ ากัด หรือความจ าเป็นพืน้ฐานทางเทคนิคในการ
แสดงผล โดยมีตวัอยา่งของข้อมลู เชน่ 
ก. ความต้องการพืน้ฐาน เวอร์ชันขัน้ต ่าของเบราว์เซอร์ท่ีรองรับ
การแสดงผล หรือการท างานท่ีสมบรูณ์................................... 

ข. โปรแกรมส าหรับใช้ในการดูเอกสารบน เว็บไซต์ เช่น PDF 
Readers/Viewers หรือ Open source อ่ืน เป็นต้น.................. 
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รายการ ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่มี 
7. ความม่ันคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์  
7.1 การบริหารจดัการเว็บไซต์  
7.1.1 มีการเข้ารหสัข้อมูล เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการส่ือสารหรือส่ง

ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure sockets 
layer (SSL) (https) เป็นต้น....................................................... 

7.1.2 ท าการตรวจสอบชอ่งโหวข่องเว็บไซต์ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม......... 
7.1.3 เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนดเร่ืองใน

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ      
ผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550............................................................... 

7.2 บริการบนเว็บไซต์ท่ีมีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน  
7.2.1 ก าหนดให้มีขัน้ตอนทางปฏิบตัิส าหรับการลงทะเบียนผู้ ใช้งาน และ

การตดัออกจากทะเบียนของผู้ ใช้งานหรือก าหนดสถานะผู้ ใช้งาน
เสมือนยกเลิกการใช้งาน เม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาต
ดงักลา่ว...................................................................................  

7.2.2 มีการบริหารจดัการสิทธิของผู้ ใช้งาน ต้องจดัให้มีการควบคมุและ
จ ากดัสิทธิ เพ่ือเข้าถึงและใช้งานตามความเหมาะสม.................... 
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............. 
 

............. 
8. การประกาศนโยบาย 
8.1 นโยบายเว็บไซต์............................................................................  
8.2 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล............................................  
8.3 นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเว็บไซต์.............................. 
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............. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 
 
 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือวดัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการใช้

งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง ดงันัน้ ขอให้ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
โดยเลือกค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนี ้
ด าเนินไปด้วยความถกูต้อง   

2.  แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้   
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    
  ตอนท่ี 2 ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ

กระทรวง 
  ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงาน

ภาครัฐระดบักระทรวง 
3.  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  ดงันี ้
  ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ   ก าหนดให้ 5 คะแนน  
  ระดบัความคดิเห็นมาก    ก าหนดให้ 4 คะแนน  
  ระดบัความคดิเห็นปานกลาง   ก าหนดให้ 3 คะแนน  
  ระดบัความคดิเห็นน้อย    ก าหนดให้ 2 คะแนน   

   ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ   ก าหนดให้ 1 คะแนน 
4.  ค าตอบของทา่นจะได้รับการน าเสนอในภาพรวม และไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ ตอ่ผู้ตอบ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกระทรวง 
 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ 
    [   ]  ชาย     [   ]  หญิง 
 2.  ระดบัการศกึษา 
      [   ]  ประถมศกึษา   [   ]  มธัยมศกึษา 
    [   ]  ปริญญาตรี   [   ]  สงูกวา่ปริญญาตรี 
 3.  อาย ุ
    [   ]  ต ่ากวา่ 15 ปี   [   ]  16-25 ปี 
    [   ]  26-35 ปี    [   ]  36-45 ปี 
    [   ]  46 ปีขึน้ไป    
 4. เว็บไซต์ของหนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวงท่ีเคยเข้าใช้ 
    [   ]  กระทรวงกลาโหม    
    [   ]  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    [   ]  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    [   ]  กระทรวงแรงงาน 
    [   ]  กระทรวงการคลงั    
    [   ]  กระทรวงการตา่งประเทศ  
    [   ]  กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  
    [   ]  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์    
    [   ]  กระทรวงคมนาคม   
    [   ]  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    [   ]  กระทรวงพลงังาน       
       [   ]  กระทรวงพาณิชย์    
    [   ]  กระทรวงมหาดไทย 
    [   ]  กระทรวงยตุธิรรม  

http://audit.thaiwebaccessibility.com/content/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
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    [   ]  กระทรวงวฒันธรรม 
    [   ]  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    [   ]  กระทรวงศกึษาธิการ 
    [   ]  กระทรวงสาธารณสขุ 
    [   ]  กระทรวงอตุสาหกรรม 
    [   ]  ส านกันายกรัฐมนตรี 

 
ตอนที่ 2 ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านท่ีมีตอ่ความสามารถในการ
ใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

รายการ ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ช่ือโดเมน สามารถจดจ าได้ง่าย........ 
2. ช่ือโดเมน ส่ือความหมายได้ชดัเจน... 
3. เว็บลิงก์ท่ีแสดงไว้ มีการเช่ือมโยงท่ี
ถกูต้อง......................................... 

4. ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหน่วยงาน  
มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็น
ปัจจบุนั......................................... 

5. ข้อมูลข่าวสารท่ีแสดงไว้ ทันต่อ
เหตกุารณ์.....................................  

6. ข้อมูลข่าวสารและข้อมลูเปิดภาครัฐ 
มีความถกูต้อง และนา่เช่ือถือ…...... 

7. คู่มือส าหรับประชาชน สามารถใช้
งานได้จริง..................................... 

8. เนือ้หาในเว็บไซต์ สามารถเข้าถึง 
แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้  (W e b 
Accessibility)............................... 

............. 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 

............. 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 

............. 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 

............. 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 

............. 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
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รายการ ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าม า รถ ใ ช้ ง าน ไ ด้ จ ริ ง  แ ละ มี
ประสิทธิภาพ................................. 

10.  รูปแบบของเว็บไซต์ เหมาะสม  
ใช้งานง่าย สอดคล้องกบัภารกิจของ
หนว่ยงาน..................................... 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
 

............. 
 
 

............. 

 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หนว่ยงานภาครัฐระดบักระทรวง 

รายการ ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ปัจจัยด้านการตั ้ง ช่ือเว็บไซต์
ภาครัฐ 
1.1 การตัง้ ช่ือโดเมน ประกอบด้วย

อักษ รห รื อตัว เ ล ข  อย่ า ง น้อย
จ านวน 2 ตวัอกัษร และไม่เกิน 63 
ตัวอักษร เป็นภาษาอังกฤษ ไม่มี
องค์ประกอบของค าสงวน และค า
เฉพาะ……………………..…….. 

1.2 การจดทะเบียนช่ือโดเมน เป็นการ
จ ด ท ะ เ บี ย น แ บ บ ช่ื อ โ ด เ ม น
ภายในประเทศ หรือ “.th”............. 

 
 
 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 
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............. 

 
 
 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 
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รายการ ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2. ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
หน่วยงาน 
2.1 มีการแสดงข้อมูลพืน้ฐานของ

หน่วยงาน และมีการแสดงข้อมูล
กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับท่ี
เก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน…………... 

2.2 มีการแสดงข้อมูลของผู้ บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู…... 

2.3 มีคลังความรู้  เช่น ผลงานวิจัย 
บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ ข้อมูล GIS เป็นต้น และมี
การอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา พร้อมวัน 
เวลาไว้....................................... 

2.4 มีการรวบรวมและแสดงค าถามท่ี
พบบอ่ย………………………….. 

2.5 มี เว็บลิงค์ไปยังเว็บไซต์ อ่ืนๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้งาน..................................... 

2.6 มีแผนผัง เว็บไซต์ ท่ีชัดเจนและ
ครบถ้วน..................................... 

 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
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............. 
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............. 

 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
 
 
 
 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 

............. 
3. ปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ 
3.1 มี ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท่ี จั ด ไ ว้ ใ ห้

ป ร ะ ช า ช น ต ร ว จ ดู ไ ด้ ต า ม
พระราชบัญญัติ ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงมีข้อมลู
เปิดภาครัฐเผยแพร่….................. 

 
 
 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 
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รายการ ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3.  ปัจจัยด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(ต่อ) 
3.2 มี กา รแสดง ข้อมูล โคร งส ร้ า ง 

และการจัดการอง ค์กรในการ
ด าเนินงาน………………………. 

3.3 มีการแสดงข้อมูล หรือแผนภูมิ
แสดงการแบ่งงาน อ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ.................... 

 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 

............. 
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4. ปัจจัยด้านการให้บริการของ
หน่วยงาน 
4.1 มีคู่มือส าหรับประชาชน แสดง

ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่ ว ย ง าน  พ ร้ อมค า อ ธิ บ าย
ขัน้ตอนบริการตา่ง ๆ....................  

4.2 มีบริการดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร 
คูมื่อ แบบฟอร์ม.......................... 

4.3 มี ร ะ บบใ ห้ บ ริ ก า ร ใน รู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)……… 

4.4 มีการใ ห้บ ริการแบบฟอร์มใน
รูปแบบของ  e -Form /On l i ne 
Forms....................................... 
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รายการ ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

5. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
5.1 มีข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ต่ า ง ๆ  ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
หนว่ยงาน………………………... 

5.2 มีชอ่งทาง ถาม-ตอบ (Q&A)…….. 
5.3 มีช่องทางการติดตอ่หน่วยงานใน

รูปแบบเครือขา่ยสงัคมออนไลน์....  
5.4 มีช่องทางการรับเ ร่ืองร้องทุกข์

ร้องเรียน และช่องทางติดตาม 
สถานะเร่ืองร้องเรียน.................... 

5.5 มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงมีช่องทางการ
แบง่ปันข้อมลูไปยงัเครือข่ายสงัคม
ตา่ง ๆ......................................... 
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6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะท่ีควรมี 
6.1 มีการแสดงผลเว็บไซต์อย่างน้อย 2 

ภ า ษ า  คื อ  ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเพิ่ม
หรือลดขนาดตัวอักษรได้ โดยไม่
กระทบตอ่การแสดงผล................ 

6.2 มีการใช้งานเทคโนโลยี RSS เพ่ือ
น า เ ส น อ ข้ อมู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง
หนว่ยงาน………………………... 

 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 

 
 
 
 
 

............. 
 
 

............. 
 

  



  129 

รายการ ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ควรมี 
(ต่อ) 
6.3 มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบ

ของเสียง และวีดโิอ................... 
6.4 มีส่วนท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมูล

ทัว่ไป......................................... 
6.5 ระบบน าทางชัดเจน ง่ายต่อการ

เข้าใจ และมีระบบชว่ยเหลือตา่งๆ 
6.6 มีเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลการ

เย่ียมชมเว็บไซต์ ความพึงพอใจ
ตา่ง ๆ แสดงข้อมลูในเชิงสถิติ....... 

6.7 มีการส่งข้อมูลให้ผู้ ใช้บริการเป็น
รายบคุคลส าหรับผู้ ท่ีลงทะเบียน... 

6.8 เนือ้หาในเว็บไซต์สามารถเข้าถึง
แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้  ( Web 
Accessibility)…………………… 
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7. ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัย
ส าหรับเว็บไซต์   
7.1 มีการเข้ารหัสข้อมูล  ในรูปแบบ
https........................................... 

7.2 มีการลงทะเบียนการใช้งาน..........     
7.3 มีการจดัการรหสัผา่น...................  
7.4 มีการใช้ Captcha ยืนยันก่อนเข้า

ใช้งาน........................................ 
7.5 มีการให้ยุติการใช้งาน เม่ือมีการ

วา่งเว้นจากการใช้งาน................. 
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รายการ ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ปัจจัยด้านการประกาศนโยบาย 
8.1 มีการประกาศนโยบายเว็บไซต์ 

รวมทัง้มีแนวปฏิบตัิต่อข้อมูลส่วน
บคุคล......................................... 

8.2 มีนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัเว็บไซต์......................... 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี สีวงัค า อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสารสนเทศศกึษา 
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัตย์  โสตถิวรรณ์ หวัหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
3.  อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายคฑาวธุ เกษสระ 
วัน เดือน ปี เกิด 23 ธนัวาคม 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2555  

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ.2562  
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 102/68 ม.7 ต.บางคเูวียง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130   
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