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การศึกษาความสอดคล้องของเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ 2. เพื่อ
ศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยแบบรายการตรวจสอบท้ังหมด 5 กลุ่ม จ านวน 121 รายการ ได้ถูกน าไปตรวจสอบ
กับเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 18 หน่วยงาน สถิติที่ใช้ได้แก่ การนับจ านวน ค่าเฉลี่ย และ
ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า  มี 13 รายการที่ทุกหน่วยงานด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังคงมี 39 รายการที่ไม่มี
หน่วยงานใดด าเนินการจัดท าเลย เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ พบว่า หน่วยงาน
ทั้งหมดจัดท าเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.22 หากพิจารณาจากกลุ่ม
รายการจะเห็นได้ว่า หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์สอดคล้องกับรายการกลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด 
คือ ร้อยละ 44.18 ในขณะที่กลุ่มความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์มีการด าเนินการน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 6.25 
เมื่อพิจารณาระดับขั้นของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เว็บไซต์ส่วนใหญ่ด าเนินการในระดับ 
emerging information services และระดับ  enhanced information services มากที่ สุ ด  นอกจากนี้  
ระยะเวลาห่างโดยเฉลี่ยระหว่างวันที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์เก่าที่สุดและล่าสุด คือ 764.12 วัน ส าหรับประเด็น
ความสอดคล้องกับเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนตามมาตรฐาน WCAG 2.0 พบว่า เว็บไซต์ทุกหน่วยงานผ่าน
มาตรฐานระดับ AA และพบ 9 เว็บไซต์ ที่มีการเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคมของตนเอง เช่น Facebook 
Youtube Twitter Instagram Google+ และ Line โดยแต่ละเว็บไซต์มีการเช่ือมโยงตั้งแต่ 1 – 5 เครือข่าย
สังคม 
 
ค าส าคัญ : มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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AND GOVERNMENT WEBSITE STANDARD 
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Abstract 
 This study aimed at 1.  to develop a government web standard checklist form 
and 2.  to study the coherence between structures and contents of Kamphaengphet Rajabhat 
University websites and government web standard. The checklist, consisting of 121 items within 
five categories, was compared to each websites of 18 university divisions. The statistical tools 
used in this study were counting, average and percentage. The results revealed that 13 items 
were completely accomplished by every division; however, 39 items were left untouched. The 
overall coherence between the websites and the standard was only at 31.22%. In addition, the 
items in a people participation category was found concordance most at 44.18% where as those 
in a website security category showed the least level of concordance at 6.25%. In terms of e-
government development levels, it was found that most websites performed at the level of 
emerging information services and enhanced information services. Moreover, the average time 
between the oldest and the latest news posted was 764.12 days. For web accessibility 
compliance, all websites achieved at least AA level. Additionally, nine division websites linked 
to their social network account such as Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Google+ and 
Line between one to five forms. 
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บทน า 
จากนโนบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด โดย

อาศัยเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีนั้น ส่งผลต่อการด าเนินงานของระบบราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ภาคเอกชนและประชาชนได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกผ่านเทคโนโลยี อย่างเป็นองค์รวม (ส านักวิจัย
และพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 5) ซึ่งจากการส ารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government กลุ่ม
ประเทศสมาชิกขององค์การ สหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในรายงาน 
United Nations E-Government Survey ซึ่งมีการจัดล าดับทุก 2 ปี พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 นี้ 
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 102  77  102  77 และ 73 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของล าดับไม่คงที่ ยังมี
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสูงขึ้นหรือต่ าลง (United Nations, 2018) 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) หรือ Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) ได้ประกาศการจัดตั้งตามพระ
ราชกฤษฎีกา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2561  

เพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยก้าวไปสู การเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Connected Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงไดพัฒนา “มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้น าไปปรับปรุง 
และพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ โดยมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 1 ได้เผยแพร่ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 จากนั้นส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ปรับปรุงและเผยแพร่ 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2 ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 โดยได้เพิ่มเนื้อหาในด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ รวม
ไปถึงแนวทางการจัดวางรูปแบบและข้อมูลบนเว็บไซต์  

อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการแบบออนไลน์ไปสู่ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ระบุล าดับขั้นของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 emerging information services 
กลุ่มที่ 2 enhanced information services 
กลุ่มที่ 3 transactional services 
กลุ่มที่ 4 connected services 
กลุ่มที่ 5 personalization 
กลุ่มที่ 6 security 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นับเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล มีหน้าที่ในด้าน

การศึกษา การวิจัย การบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่นซึ่งควรเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นหลายๆ ด้าน การเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานรัฐใน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถท าได้ ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะต้อง
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ส ารวจความพร้อมของตนเอง ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากนั้นเผยแพร่และเสนอแนวทางหรือ
แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารายการตรวจสอบ 
1. ศึกษามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อสร้างเป็นแบบรายการในการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น 5 

กลุ่มรายการ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การให้บริการของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน คุณลักษณะที่ควรมี 
และความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ซึ่งได้ทั้งหมด 125 รายการ 

2.    ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสมของแบบรายการ และหาค่า Index of Item-Objective Congruence (IOC) 
จากผลการประเมิน 

3. ปรับปรุงคุณภาพของแบบรายการตรวจสอบตามค าช้ีแนะของผู้เช่ียวชาญ จนได้แบบ
รายการตรวจสอบ จ านวน 121 รายการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบรายการตรวจสอบกับเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 

18 หน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบของแต่ละเว็บไซต์มีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด เนื่องจาก
ข้อมูลต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทั้งหมด 46 วัน และในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ 
https://achecker.ca/checker/index.php  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบความสอดคล้องเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานเว็บไซต์

ภาครัฐ จากนั้นหาค่าความถี่ ร้อยละ เปรียบเทียบความสอดคล้องสูงสุดและต่ าสุดของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
วิเคราะห์หาความสอดคล้องร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน  

ขั้นตอนท่ี 4 การอภิปรายและสรุปผล 
น าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบความสอดคล้อง และสังเคราะห์ผล 

 
ผลการวิจัย 
 การตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ จ านวน 121 รายการ พบว่า มี 13 
รายการที่ทุกหน่วยงานด าเนินการ เช่น ช่ือโดเมนที่ถูกต้องและเหมาะสม ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลการ
ติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม การแสดงผลแบบ 
responsive web และ Web accessibility 2.0 ระดับ A เป็นอย่างน้อย 

https://achecker.ca/checker/index.php
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นอกจากนี้ การตรวจสอบยังพบว่ามี 39 รายการ ที่ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการจัดท าเลย ซึ่งใน 
39 รายการนี้ รวมถึงประเด็นการจัดการกรณีที่เว็บไซต์มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน จ านวน 15 รายการ เนื่องจาก
เว็บไซต์หน่วยงานเกือบท้ังหมดไม่ได้ให้บริการในด้านนี้ ยกเว้นเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ส าหรับประเด็นอื่นๆ ที่
พบว่าไม่มีหน่วยใดจัดท าเลย ได้แก่ ประเด็นผู้บริหารสารสนเทศ ข้อมูลเปิดภาครัฐ และการให้บริการเฉพาะ
บุคคล  

เมื่อพิจารณาร้อยละการด าเนินการในแต่ละรายการของเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน และน าข้อมูลมา
จัดกลุ่ม พบว่า มี 22 รายการที่เว็บไซต์หน่วยงานมากกว่าร้อยละ 75 ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่พบมากถึง 72 
รายการที่เว็บไซต์หน่วยงานน้อยกว่าร้อยละ 25 ได้ด าเนินการ  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการจัดท าเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐพบว่า เว็บไซต์
ของหน่วยงานทั้งหมดมีความสอดคล้องร้อยละ 31.22 โดยเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 44.63 ในขณะที่เว็บไซต์ของงานวิเทศและกิจการอาเซียน มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ร้อย
ละ 21.66 

จากการตรวจสอบกลุ่มรายการทั้ง 5 กลุ่มนั้น พบว่า กลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการ
ด าเนินการมากที่สุด คือ ร้อยละ 44.18 ในขณะที่กลุ่มความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์มีการด าเนินการน้อยที่สุด 
เพียงร้อยละ 6.25 เท่านั้น ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละของการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน แบ่งตามกลุ่มรายการ 

 
ผลการพิจารณาระดับขั้นของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 กลุ่ม พบว่า 

เว็บไซต์หน่วยงานมีความสอดคล้องกับกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่ 3 เรียงตามล าดับ ดังภาพท่ี 2  
 

40.12%
35.19%

44.18%

19.92%

6.25%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%
ร้อยละของการด าเนินการตามกลุ่มรายการ



138 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562)                                                   ฆัมภิชา ตันติสันติสมและคณะ 

 
 

ภาพที่ 2  กราฟแสดงระดับความสอดคล้องกับการเข้าสูร่ัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นไปที่การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หน่วยงาน และการให้บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลเสียงและวิดีโอ รวมทั้งการให้บริการแบบหลายภาษา
เป็นหลัก แต่ยังไม่ปรากฏการเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานเข้ากับหน่วยงานรัฐอื่นๆ และการ
พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้โดยตรงได้ 

การพิจารณาวันท่ีลงข่าวประชาสัมพันธ์เก่าที่สุดและล่าสุด ซึ่งหมายถึงระยะห่างของวันท่ีลงข่าว
ประชาสัมพันธ์จากข่าวแรกจนถึงข่าวปัจจุบัน พบว่า มีระยะเวลาห่างโดยเฉลี่ย 764.12 วัน แสดงว่าจะยัง
สามารถอ่านข่าวย้อนหลังไปได้อีกประมาณ 2 ปี โดยหน่วยงานที่ลงข่าวมาเป็นระยะเวลานานที่สุด ปรากฏข่าว
ย้อนหลังไปถึง 1,552 วัน โดยหน่วยงานที่ปรากฏข่าวย้อนหลังไปมากกว่า 1,000 วัน มีจ านวน 6 หน่วยงาน และ
หน่วยงานท่ีมีข่าวย้อนหลังน้อยกว่า 100 วัน มี 2 หน่วยงาน  

เมื่อพิจารณาความใหม่ของข่าวประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะห่างวันที่ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด กับวันที่เก็บข้อมูล เท่ากับ 12.41 วัน โดยระยะห่างที่มากที่สุด คือ 36 วัน และระยะห่างที่น้อย
ที่สุด คือ 0 วัน 

ส าหรับประเด็นด้านความสอดคล้องกับเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนตามมาตรฐาน WCAG 
2.0 พบว่า เว็บไซต์ทุกหน่วยงานผ่านมาตรฐานระดับ AA  นอกจากนี้ช่องทางการแชร์ไปยังเครือข่ายสังคม 
(social network) พบว่า 9 เว็บไซต์ มีการเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคมของตนเอง เช่น Facebook Youtube 
Twitter Instagram Google+ และ Line โดยแต่ละเว็บไซต์มีการเช่ือมโยงตั้งแต่ 1 – 5 เครือข่ายสังคม อย่างไร
ก็ตามมีเพียง 4 เว็บไซต์เท่าน้ันท่ีสามารถแชร์หน้าเว็บเพจไปยังเครือข่ายได้โดยตรง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากค่าเฉลี่ยความสอดคล้องในการพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ของหน่วยงาน
ทั้งหมด มีค่าเท่ากับร้อยละ 31.22 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าผลการศึกษาคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงานท้องถิ่น
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ภาครัฐ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.72 โดยเมื่อเปรียบเทียบรายการประเมินของ Khudri, 
Martani และ Maulana (2015) นี้ กับรายการที่ออกแบบจะมีความคล้ายคลึงกันในองค์ประกอบหลายด้าน เช่น 
เนื้อหา การออกแบบ การจัดโครงสร้างเว็บ และความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน แต่จะมีความแตกต่างกันในประเด็น
การนับจ านวนผู้ใช้งาน 

ส าหรับประเด็นระดับขั้นของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  การให้บริการใน
ระดับที่ 1 และ 2 ที่เน้นด้านการน าเสนอข้อมูลนั้น หน่วยงานยังท าได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในฐานะผู้ให้บริการข้อมูล 
หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อยกระดับให้การให้บริการในระดับที่ 1 และ 2 มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
นอกจากนีห้น่วยงานควรมีการวิเคราะห์การด าเนินการในขอบเขตของภารกิจ เพื่อยกระดับการให้บริการระดับท่ี 
3 4 และ 5 ที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบออนไลน์และมีการเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติม แต่
อย่างไรก็ตามในระดับนี้ อาจจะไม่สามารถท าได้ทุกหน่วยงาน เนื่องจากภาระหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนี้โดยตรง ส าหรับระดับที่ 6 ด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้น อย่างน้อยควร
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการเข้ารหัส เช่น SSL หรือ https เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้มีความ
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบเว็บไซต์ในกลุ่มความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ที่พบว่ามีค่าความสอดคล้องน้อย
ที่สุด  

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อเว็บไซต์
กรมสรรพากรของ กฤษณ์ รักชาติเจริญ (2557) นั้น พบว่าปัจจัยด้านสารสนเทศ ปัจจัยด้านการบริการ และ
ปัจจัยทางด้านภาษา เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เว็บไซต์ของกรมสรรพากรประสบความส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม
เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนี้ มีภารกิจในการให้บริการประชาชนในด้านการเสียภาษีออนไลน์ จึงสามารถ
ให้บริการงานในกลุ่ม transactional services และ connected services ได้เป็นอย่างดี ในขณะทีเ่ว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนท่ัวไปในด้านการประมวลผลข้อมูล จึงส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างในการบริการกลุ่มนี้ 

 Jati และ Dominic (2009) ได้ศึกษาเว็บไซต์ของรัฐบาลในประเทศเอเชีย จ านวน 5 ประเทศ 
โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการตอบสนอง เวลาที่ใช้ในการแสดงผล ขนาดของเว็บไซต์ จ านวนของ
องค์ประกอบในเว็บไซต์ ความถูกต้องของภาษามาร์คอัพที่ใช้ และจ านวนลิงค์ที่ไม่เช่ือมโยง เป็นต้น พบว่า
เว็บไซต์ตัวอย่างของหน่วยงานรัฐบาลทั้ง 5 ประเทศขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์
ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการตรวจสอบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ แสดงว่า มหาวิทยาลัยควรด าเนินการวางแผนหรือจัดท าคู่มือในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อ
ยกระดับความสอดคล้องของเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

ในประเด็นด้านข่าวประชาสัมพันธ์นั้น แม้ว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาและ
ให้บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์แล้ว ไม่ได้ย้ายโอนข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์มาด้วย จึงส่งผลให้โดยเฉลี่ยมีข่าวย้อนหลังไปเพียง 2 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางหน่วยงานที่
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดมีข่าวย้อนหลังน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ด าเนินงานจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้นในการก าหนดแนวปฏิบัติควรระบุแนวทางในการย้ายโอนข่าว
ประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์เดิม มายังเว็บไซต์ใหม่เมื่อมีการปรับปรุงด้วย อีกทั้งควรมีการติดตามการน าเสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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นอกจากนี้แม้ว่างานวิจัยของ Maisak (2013) จะพบว่า เว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ
ไทยที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด ไม่ผ่านมาตรฐานเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน WCAG แต่ผลที่ได้ขัดแย้งกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรผ่านมาตรฐาน WCAG 2.0 ใน
ระดับ AA แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐบาลของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในการพัฒนาเว็บไซต์
ให้ความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เตรียม
ความพร้อมและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อาจพัฒนาแผ่นแบบ (template) ส าหรับการจัดท าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ สีสัน รูปภาพ และเนื้อหาได้เองตามความเหมาะสม 

2. ควรจัดท าแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ จากนั้นเผยแพร่หรือจัดการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นต่อไป 

3. อาจมีการพัฒนาเว็บให้บริการในการตรวจสอบความสอดคล้องในเบื้องต้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้บริหารเว็บไซต์และผู้ใช้ที่ยังขาดความเช่ียวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถตรวจสอบ
และปรับปรุงเว็บไซต์ได้บ่อยครั้งยิ่งข้ึน 
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