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บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อรูปแบบ
และเน้ือหาของผูใ้ช้เวบ็ไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์กบั
ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเน้ือหาของผูใ้ช้เว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม  ซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยั                    
เชิงปริมาณ โดยส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามออนไลน์ท่ีจดัท าเป็นเว็บเพจ เพื่อให้กลุ่ม
ตวัอย่างเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใช้เว็บไซต์เอ็ดดูโซน
ดอทคอมเท่านั้น จ  านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558   

ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง มีอายุระหว่าง                  
16 – 25 ปี ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช . ซ่ึงรู้จักเว็บไซต์โดยมีผู ้แนะน า                        
และส่วนใหญ่ติดตามเว็บไซต์มาเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี มีความถ่ีในการเปิดรับเว็บไซต์ 3 – 4 วนั                  
ต่อสัปดาห์  ซ่ึ งใช้ เวลาเปิดรับในแต่ละค ร้ังมากกว่า 60 นาที  ระหว่างเวลา 18.01 – 21.00 น .                            
และมกัเปิดรับเว็บไซต์จากท่ีบ้าน นอกจากน้ีหัวข้อหลักท่ีเลือกเปิดรับจากเว็บไซต์ คือ โปรแกรม
การศึกษาต่าง ๆ เช่น คน้หาตวัเอง อพัเดทข่าวสาร แบบทดสอบจิตวิทยา เป็นตน้ และมีเหตุผลหลกั                  
ในการเปิดรับเวบ็ไซตเ์พราะเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเป็นประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการ  

ดา้นการใช้ประโยชน์พบว่า การใช้ประโยชน์ของกลุ่มตวัอย่างโดยรวม อยู่ในระดบัน าไปใช้
ประโยชน์ได้มาก  ( X = 3.83) ทั้ งน้ีผูใ้ช้เว็บไซต์ท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษา มีการใช้ประโยชน์                 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง ส่วนผูใ้ช้เว็บไซต์ท่ีเป็นครู-อาจารย์ มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็น             
แหล่งสืบคน้ขอ้มูลดา้นการศึกษา และผูใ้ชเ้วบ็ไซตท่ี์เป็นบุคคลทัว่ไป มีการใชป้ระโยชน์เพื่อให้ทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และเท่าทนัต่อเหตุการณ์รอบตวั      
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ด้านความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก         
( X = 4.27) ทั้งน้ีผูใ้ชเ้วบ็ไซตท่ี์เป็นนกัเรียน มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตคื์อ มีโปรแกรมการศึกษาและ
แบบทดสอบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเน้ือหามีความหลากหลายโดยไม่ไดจ้  ากดัแค่เพียงดา้นการศึกษา 
แต่ยงัมีสาระบนัเทิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่วนผูใ้ช้เวบ็ไซตท่ี์เป็นนกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตคื์อ 
มีบริการแอพลิเคชั่นฟรีบนมือถือ /ส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลได้สะดวก รวมทั้งเน้ือหา                 
เป็นประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงค์ ส่วนผูใ้ช้เวบ็ไซต์ท่ีเป็นครู-อาจารย  ์มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต์
คือ มีช่องทางติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น สามารถสอบถามขอ้สงสัย ให้ค  าแนะน า หรือแลกเปล่ียนขอ้มูล 
รวมทั้ งเน้ือหาเป็นประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงค์  และผูใ้ช้เว็บไซต์ท่ีเป็นบุคคลทั่วไป มีความ                     
พึงพอใจต่อเวบ็ไซต์คือ เมนูหลกัมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ชดัเจน เขา้ใจง่าย และสามารถ
เรียกใชง้านไดส้ะดวก รวมทั้งเน้ือหามีความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์     

นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การใชป้ระโยชน์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์
เอ็ดดูโซนดอทคอม  มีความสัมพัน ธ์กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 และเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.977** ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ดงักล่าว               
อยู่ในระดับสูงความสัมพันธ์จึงมีมาก  ดังนั้ นสามารถอนุมานได้ว่า หากผูใ้ช้เว็บไซต์เอ็ดดูโซน
ดอทคอมมีการใชป้ระโยชน์มากเท่าใดก็จะยิง่มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตม์ากเท่านั้น 
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Abstract 

This research aims to 1) study uses and gratifications of web users with forms and contents of 
www.eduzones.com 2) study relationship between uses and gratification of web users with forms 
and contents of www.eduzones.com , used quantitative process methodology by the questionnaires 
survey access via web page to reach sampling targets. The sampling are the visitors who visited to 
Eduzone.com website amount 400 persons. Collecting data during April till June of this year. 

The research result showed that Eduzone.com website users mostly students aged between   
16 - 25 years and upper Education level are secondary level and vocational. Eduzone.com,  known 
as a referral. And average followed over a period of 1 - 2 years, the frequency of exposure, 3 - 4 
days per week, which took more than 60 minutes of exposure each time, between 18:01 p.m.                           
to 21:00 p.m. at home. The main keyword was searched in educational programs such as finding 
about themselves or news updated and Psychological tests etc. The primary searched reason is data 
are benefit and helpful contests need. 

Overall uses by sampling is average high satisfy level, ( X = 3.83) By the way, user as many 
website users are student exploited to gain knowledge for themselves, in addition to, the other users 
as a teacher are used as a source of useful education information and the others users as the general 
guests are take advantage to update information. 
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Overall gratifications by sampling is average high satisfy level, ( X = 4.27)  By the way,  user 
as many website users are student satisfy cause various kind of information they needed such as 
learning technique, entertainment issue etc. They are satisfied the site is a free service applications 
on mobile phones and Social Media. It has convenient access to information. The content is exactly 
the purpose of website users who are teachers satisfied with the website is a way to communicate 
with others can ask questions, give advice or exchange information, including helpful content to 
meet the objectives and use the site as a guest satisfaction with website. The main menu is divided 
into categories in a systematic way, clear and easy to understand. The contents are up to dated 
continually. 

In addition to, testing hypotheses founded most advantage satisfaction are the users of the 
Eduzone.com associated with statistically significant at the 0.01 level of correlation. Which has a 
correlation coefficient equal 0.977 Summary, Eduzone.com will be highly satisfaction is based on 
highly frequency used this site by user accordingly.  

 


