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 การศึกษาคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะหความตองการ
ของผูใชบริการเว็บไซตวิทยอุอนไลนของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน และ 2) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาสถาปตยกรรมเว็บไซตวิทยุออนไลนที่เหมาะสมสามารถสนองตอบตอความตองการของ
ผูใชบริการเวบ็ไซตวิทยุออนไลนของสถานีวิทยุเสียงสือ่สารมวลชน 
 วิธีการศึกษาประกอบดวย การวิเคราะหหนาเว็บไซตของวิทยุออนไลน ดวยการทดสอบ
การใชงานเว็บไซตวิทยุออนไลนที่มีอยูเดิมควบคูกับเว็บไซตของสถานีวิทยุเสยีงสื่อสารมวลชน 
โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ วารสาร ส่ิงพิมพ ฐานขอมูลและเว็บไซตที่เกี่ยวของ และ
การสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามและการประชุมกลุม จากนั้นผูวิจยัดาํเนินการพัฒนา
และออกแบบเว็บไซตวิทยุออนไลนของสถานีวิทยุเสยีงสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีการประเมินผล
เว็บไซตวทิยุออนไลนของสถานีวิทยุเสยีงสื่อสารมวลชนที่พัฒนาขึ้นดวย 

 จากการประเมนิผล  พบวากลุมตวัอยางมีความพงึพอใจในระดบัมาก เพราะอาจ
เนื่องมาจากความสมดุลในองคประกอบของศิลปที่ทําใหผูใชบริการชื่นชอบ และความกลมกลืนที่
จะประสานสมัพันธกันขององคประกอบของศิลป ทําใหใชงานไดสะดวก 

 งานคนควาอิสระนี้คาดวา จะสามารถทําใหเกิดเว็บไซตที่มีคุณภาพ ที่จะสนองตอบตอ
ความตองการของผูใชบริการสถานีวิทยุเสยีงสื่อสารมวลชนที่ดีได อีกทั้งยังสามารถเปนแนวทางใน
การพัฒนาเว็บไซตวิทยุออนไลนอ่ืนๆไดตอไป 
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ABSTRACT 
 There are two objectives in This Independent Study, 1. To analyze requirement from 
Online Radio Website users of Voice Mass Communication Station. 2. To design and develop the 
Online Radio Website Architecture that properly responds the requirement from Online Radio 
Website users of Voice Mass Communication Station. 
 The study method consists of, Online Radio Website Analysis on webpage by testing the 
usage of the former Online Radio Website together with the Voice Mass Communication 
Station’s Website; by studying from related documents such as journals, press works, databases 
or related websites. And Interview representative samples by using questionnaires and group 
meetings. Then, the researcher proceeds to design and develop the Online Radio Website of 
Voice Mass Communication Station and also proceeding evaluation of the developed Online 
Radio Website of Voice Mass Communication Station. 
 From the evaluation, it shows the result of impression representative samples as high 
level; due to the balance of Art Element makes they feel appreciated and the harmonic 
assimilation of Art Element makes they work by comfortably. 
 This Independent Study expects that there will be the high quality website created, which 
will respond the need of Online Radio Website users of Voice Mass Communication Station and 
also being the direction to develop another Online Radio Websites. 


