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บทคัดย่อ 
 

  การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต
อ าเภอบา้นโฮ่ง อ าเภอล้ี อ าเภอทุ่งหัวช้าง และอ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน จ านวน 91 แห่ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ผูศึ้กษาได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู ครูอตัราจา้ง และเจา้หนา้ท่ี
สังกัดส านักงานเขตฯ รวมจ านวน 282 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีจ  าแนกต าแหน่งเช่นเดียวกับ กลุ่ม
ตวัอยา่งของแบบสอบถามจ านวน 12 คน ส าหรับการสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 282 ชุด และการสนทนากลุ่มพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตฯ จดัเรียงตามความส าคญัได้แก่ ปัจจยั
ด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ จ  าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านเน้ือหา และด้าน
ประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัด้านพฤติกรรม ผลการประเมินจาก
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซตใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.86 
โดยมีผลการประเมินเป็นปัจจยัด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เน้ือหาภายในเว็บไซต์และการ
ออกแบบเว็บไซต์ ในระดับมากเช่นกัน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.03 3.88 และ 3.69 ตามล าดับ ในขณะท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างของการสนทนากลุ่มให้ความส าคัญด้านเน้ือหาภายในเว็บไซต์เป็นล าดับแรก ด้าน
ประสิทธิภาพและการออกแบบเว็บไซต์เป็นอนัดบัรองตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างได้ให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อให้ผูบ้ริหารน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงเวบ็ไซต์น้ี ทั้งปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของ
เวบ็ไซต ์และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to study on factors affecting personnel in using the 
Lamphun Educational Service Area 2 website. Schools in the Lamphun Province include Ban Hong 
district, Lee district, Thung Hao Chang district, and Wiang Nong Long district for a total of 91 
schools. Data were collected by questionnaire and a focus group. The samples were government 
officials, school administrators, teachers, and staff of Lamphun Educational Service Area 2, 282 
samples total and a focus group of 12 members. 
 Results from the questionnaires and the focus group declared three major factors 
affecting personnel use of the Lamphun Educational Service Area 2 website, namely website 
composition, environmental factors, and behavioral factors. Website composition included design, 
content, and website efficiency. Questionnaire data showed that the samples rated website 
composition as a whole as a very high level with an average rating of 3.86. The results of the 
performance factors of the website, website content and design were also at high level, averaging 
4.03 3.88 and 3.69 respectively. Feedback from the focus group emphasized firstly on the website 
content, and then on the performance and design. Suggestions from the samples are also included in 
order that the administrations could be used to improve the efficiency of the website. They are 
factors of the website composition and the website environment. 


