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ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

 

Digital Supply Chain System for project management in higher education 

institute 

 

อรรถพล จันทรสมุด 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 

Artaphon   Chansamut 

Dean office Faculty of home Economic Technology 

Rajamangala university of Technology Krungthep 

 

Abstract  

Digital supply chain system for project management in higher education 

institute. The article aims to present education management through Digital supply 

chain applying for better effective project management.  The project needs to be 

appropriate to changes of globalized economy and society. The processes consisted 

of 1) Suppliers 2) project Manufacturer 3)  Project  Customers  4)  Consumer  5) 

satisfaction 6)  Return. All connect with Digital supply chain in the educational 

institute. This truly added the educational institute value as the finished products 

satisfactory for the consumers.  

. 

Keywords:    Digital supply chain system, Project management in higher education  

                    institute  

 

บทคัดยอ 

         ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษาเปนการนําเสนอ

ขบวนการของหวงโซอุปทานแบบดิจิทัล เพ่ือใหจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม ประกอบดวยข้ันตอนตั้งแต: 1) ผูสงมอบ  2) ผูผลิตโครงการ 3) ลูกคา

โครงการ 4) ผูบริโภค 5) ความพึงพอใจ 6) การคืนกลับ เชื่อมโยงผานระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลของ

สถานศึกษาสรางผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

คําสําคัญ : ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัล, การจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 
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บทนํา  

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา ไดเขามามีบทบาท

ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เนื่องจากโครงการเปนตัวสนับสนุนการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษามี

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน การเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา  การบริการวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เปนตน ปจจุบันการจัดการโครงการในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นับวันจะรุนแรงมากข้ึนหนวยงานจําเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ใหเพียงพอกับการบริหารจัดการของแตละหนวยงานใหมีผลผลิตอยางมีประสทิธิภาพ   ตอบสนองตอ

ผูบริโภค ฉะนั้น  ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา จึงเปน

แนวทางท่ีจะชวยใหขอมูลท้ังระบบขับเคลื่อนไปได อยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตตนน้ํา จนถึงข้ันปลาย

น้ํา ใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดถูกตอง รวดเร็ว ของระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือจัดการโครงการ

สงผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินไปตามกลยุทธท่ีไดวางไว และสามารถเพ่ิมผลผลิต

ใหกับสังคม  

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการ คือ การใชเทคโนโลยีดิจิตอล และระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือจัดการโครงการในหวงโซอุปทาน ดวยการตอบสนองใหมๆ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ เอกชน สามารถเอาชนะคูแขงไดทําใหลูกคาไดรับการบริการมีประสิทธภาพ โปรงใสมากท่ีสุด 

ระบบเครือขายจะข้ึนอยูกับเทคโนโลยีท่ีสําคัญหลายอยาง ท่ีนํามาใช ไดแก แผนการปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการ  การสรางระบบโลจิสติกสท่ีสามารถตรวจติดตามสถานะได การเคลื่อนไหวท่ีเปนอิสระ 

การจัดสงสินคาอยางฉลาด  รวมถึงการวิเคราะหในการจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานใหไดมากท่ีสุด สามารถสรางความยืดหยุนปรับตัวเปลี่ยนแปลงสถานการณไดตลอดเวลา  

ลดผลกระทบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเกิดกระบวนการความนาเชื่อถืออีกดวย ดวยระบบโซ

อุปทานแบบดิจิทัล  (Digital Supply Chain System ) ทําใหลูกคาสามารถสงถึงกระบวนการใน

อุปทานทุกสวนรับทราบดําเนินการไดทันท่ัวท้ังระบบแบบ Real time ลดชองวางขอผิดพลาดท่ีเกิด

จากการสงสินคาตอกันท่ีไมเหมาะสมเพ่ือใหมีผลผลิตโครงการสําเร็จรูปตามแผนการดําเนินงานใน

สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงตอบสนองความตองการของสังคม  
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บทนํา  

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา ไดเขามามีบทบาท

ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เนื่องจากโครงการเปนตัวสนับสนุนการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษามี

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน การเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา  การบริการวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เปนตน ปจจุบันการจัดการโครงการในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นับวันจะรุนแรงมากข้ึนหนวยงานจําเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ใหเพียงพอกับการบริหารจัดการของแตละหนวยงานใหมีผลผลิตอยางมีประสทิธิภาพ   ตอบสนองตอ

ผูบริโภค ฉะนั้น  ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา จึงเปน

แนวทางท่ีจะชวยใหขอมูลท้ังระบบขับเคลื่อนไปได อยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตตนน้ํา จนถึงข้ันปลาย

น้ํา ใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดถูกตอง รวดเร็ว ของระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือจัดการโครงการ

สงผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินไปตามกลยุทธท่ีไดวางไว และสามารถเพ่ิมผลผลิต

ใหกับสังคม  

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการ คือ การใชเทคโนโลยีดิจิตอล และระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือจัดการโครงการในหวงโซอุปทาน ดวยการตอบสนองใหมๆ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ เอกชน สามารถเอาชนะคูแขงไดทําใหลูกคาไดรับการบริการมีประสิทธภาพ โปรงใสมากท่ีสุด 

ระบบเครือขายจะข้ึนอยูกับเทคโนโลยีท่ีสําคัญหลายอยาง ท่ีนํามาใช ไดแก แผนการปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการ  การสรางระบบโลจิสติกสท่ีสามารถตรวจติดตามสถานะได การเคลื่อนไหวท่ีเปนอิสระ 

การจัดสงสินคาอยางฉลาด  รวมถึงการวิเคราะหในการจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานใหไดมากท่ีสุด สามารถสรางความยืดหยุนปรับตัวเปลี่ยนแปลงสถานการณไดตลอดเวลา  

ลดผลกระทบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเกิดกระบวนการความนาเชื่อถืออีกดวย ดวยระบบโซ

อุปทานแบบดิจิทัล  (Digital Supply Chain System ) ทําใหลูกคาสามารถสงถึงกระบวนการใน

อุปทานทุกสวนรับทราบดําเนินการไดทันท่ัวท้ังระบบแบบ Real time ลดชองวางขอผิดพลาดท่ีเกิด

จากการสงสินคาตอกันท่ีไมเหมาะสมเพ่ือใหมีผลผลิตโครงการสําเร็จรูปตามแผนการดําเนินงานใน

สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงตอบสนองความตองการของสังคม  

 

 

 

 

 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา     สามารถอธิบาย

ไดใน ภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ตารางผูสงมอบ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

 

สงหัวขอโครงการ และเนื้อหาให 

มหาวิทยาลัย 

 

- ลดข้ันตอน  

การปฏิบัติงาน 

-  ตอบสนอบมองเห็นภาพได 

 

ตารางท่ี 2 ตารางผูผลิตโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. ผูผลิตโครงการ 

 ก าร พั ฒ น าแ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

   - การวางแผน   

 

 

                                                                    

 

 

 

ความตองการโครงการ 

 

- ชวยใหการรปฏิบัติงานมีความ 

รวดเร็วมากข้ึนโดย  

- ประมวลผลขอมูลไดถูกตอง 

 - จัดเก็บขอมูลเปนระบบไมสูญ

หาย  

- จัดเก็บขอมูลได 
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ตารางท่ี 1 ตารางผูสงมอบ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

 

สงหัวขอโครงการ และเนื้อหาให 

มหาวิทยาลัย 

 

- ลดข้ันตอน  

การปฏิบัติงาน 

-  ตอบสนอบมองเห็นภาพได 

 

ตารางท่ี 2 ตารางผูผลิตโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. ผูผลิตโครงการ 

 ก าร พั ฒ น าแ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

   - การวางแผน   

 

 

                                                                    

 

 

 

ความตองการโครงการ 

 

- ชวยใหการรปฏิบัติงานมีความ 

รวดเร็วมากข้ึนโดย  

- ประมวลผลขอมูลไดถูกตอง 

 - จัดเก็บขอมูลเปนระบบไมสูญ

หาย  

- จัดเก็บขอมูลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ตารางผูผลิตโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ (ตอ) 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. ผูผลิตโครงการ 

 ก าร พั ฒ น าแ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

   - การจัดหา 

 

 

 

 

 

 

 

- การผลิต 

 

 

 

 

 

- การจัดสง 

 

 

                                                                    

 

 

 

จัดหาวัสดุ หองเรียน หองสมุด หอง

ทํางาน การบริการฐานขอมูล 

การเตรียมโปรแกรมพัฒนาประเมิน

โครงการ 

การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําโครงการในมหาวิทยาลัย 

การสงผูเชี่ยวชาญอบรมโครงการ 

 

การประเมินการฝกอบรม  

การพัฒนาโครงการ การประเมินผล 

การจัดประชุมแนะนําการใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลใหกับบุคลากร 

นักศึกษา 

 

รายงานผลโครงการ 

 

 

แกไขปฏิบัติงานซับซอนไดทันที 

 

 

 

 

รายงานผลไดทันที ถูกตองไม

ผิดพลาด 

 

 

รายงานผลไดทันเวลา 
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ตารางท่ี 3 ลูกคาโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองการขอมูล 

3. ลูกคาโครงการ 

   - โครงการสําเร็จรูป  

 

 

- การนําโครงการมาใชประโยชน 

 

- รวดเร็ว ตอบสนองความตองการ

ลูกคา 

 

ตารางท่ี 4 ตารางผูบริโภค แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองการขอมูล 

4. ผูบริโภค                                                           

   - สังคม 

 

- การเผยแพรโครงการ 

- การใหรางวัลกับผูจัดทําโครงการ 

-รายไดจากการจัดทําโครงการ 

 

เก็บขอมูลเปนระบบ  

การสืบคนไดงาย 

 

คําอธิบายแตละองคประกอบ 

1. ผูสงมอบ หมายถึง ผูท่ีสงวัตถุดิบ ใหกับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย วัสดุการศึกษาหรือวัตถุดิบ

การศึกษาจากลูกคาโดยการประสานงานดวยเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน เปนตน 

2. ผูผลิตโครงการ หมายถึง มหาวิทยาลัยผูผลิตโครงการหมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีอบรมและพัฒนา 

บริการวิชาการใหกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป กระบวนการหลัก คือ การพัฒนาและการ

ประเมินผลจากผูผลิตโครงการโดยทุกกิจกรรม    จะมีการวางแผนการใช เครื่องมือ อุปรณ เทคโนโลยี   

โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ เพ่ือนําไปสูกระบวนการผลิต และ การจัดสงเพ่ือใหเปนผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป  

3. ลูกคาโครงการ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป พรอมท่ีจะสงออกไปสังคม 

4. ผูบริโภค นายจางหรือเจาของธุรกิจ บุคคลท่ัวไปท่ีประเมินความพึงพอใจของโครงการท่ีไดเขารวม

อบรม 
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(อรรถพล จันทรสมุด, 2559,2562 ;  Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009 , 2010; Artaphon 

Chansamut, Pallop Piriyasurawong,2014 ; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, 

and Pallop Piriyasurawong,2019)       

 

ประโยชนของโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ประโยชนตอองคกร     

    1.1 สามารถขยายเครือขายใหมากข้ึน ซ่ึงใชคาใชจายนอย สามารถเขาถึงลูกคาไดมากข้ึน 

ตลอดจนการหาลูกคาท่ีตองการได 

     1.2 ลดคาใชจายในการดําเนินงานใหนอยลง การนําระบบระบบดิจิทัลเขามาชวยงาน แทนการใช

กระดาษ    

     1.3 ทําใหองคกรมีภาพลักษณดีข้ึน 

     1.4 การเขาถึงบริการลูกคาไดเร็ว 

     1.5 ลูกคาเกิดความชอบมากข้ึน 

     1.6 เกิดความรวดเร็วมองเห็นขอมูลไดงาย 

2. ประโยชนตอลูกคา 

   2.1 สามารถติดตอหนวยงานเพ่ือสอบถาม ติดตามการสั่งวัตถุดิบ หรืออ่ืน ๆ ไดตลอดเวลา 

   2.2 การรับสินคาไดรวดเร็ว  

   2.3 สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา และซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูกกวา 

   2.4 สามารถตรวจสอบคุณภาพสินคาจากความคิดเห็นของผูซ้ือคนอ่ืนได 

   2.5 สินคาท่ีมีการบริการสามารถเขาประมูลสดผานทางอินเทอรเน็ตได  

   2.6 สามารถดูขอมูลรายละเอียดของสินคาไดรวดเร็ว ทันเวลา 

   2.7 ทําใหลูกคาไดรับประโยชน ท้ังจากบริการ และคุณภาพของสินคา 

3. ประโยชนตอสังคม 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

8

 

 

   3.1 ลดการเดินทางของลูกคา ไมตองไปท่ีรานคา  

   3.2 ทําใหสินคาราคาถูกลง เปนแหลงการเพ่ิมกําลังซ้ือของผูมีรายไดนอย 

   3.3 ชวยใหบุคคลท่ัวไป สามารถเขาถึงการบริการสินคาไดเนื่องจากระยะทางหางไกล 

 

สรุป 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบนัอุดมศึกษา จะเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานทุกกิจกรรมไดแก 1) ผูสงมอบ 2) ผูผลิตโครงการ 3) ลูกคาโครงการ 4) ผูบริโภค 5) ความ

พึงพอใจ 6) การคืนกลับ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปออกสูสังคม ดวยเครื่องมือ อุปกรณ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง ขอมูลติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วทุกข้ันตอนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

ทําไหขอมูลท่ีไดรับ ถูกตอง ดวยการไหลของระบบเทคโนโลยีสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 

ควรสรางระบบฐานขอมูลโครงการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   

เอกสารอางอิง 

อรรถพล จันทรสมุด. (2559). ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหวงโซอุปทานเพ่ือการจัดการ 

       งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปท่ี 36 ฉบับ 2.  

อรรถพล จันทรสมุด. (2559). การพัฒนาแบบแบบจําลองโลจิสติกสเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับ 

       มหาวิทยาลัย. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปท่ี 5 ฉบับ 1.  

อรรถพล จันทรสมุด. (2559). เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโซอุปทานเพ่ือการผลิตบัณฑิต 

       ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปท่ี 5 ฉบับ 1.  

อรรถพล จันทรสมุด. (2559). การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารหวงโซอุปทาน 

       เพ่ือจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  

        ปท่ี 4 ฉบับ 2.  

อรรถพล จันทรสมุด. (2562). การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทาน 

      อุตสาหกรรมผลิตสินคาฮาลาลของไทย. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  

       ปท่ี 4 ฉบับ 2.  
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Abstract  

The research aims to design supply chain model for curriculum management 

base on Thailand qualifications framework for higher Education and evaluate supply 

chain model for curriculum management base on Thailand qualifications framework 

for higher education. The sample group consisted of 5 expert in the supply chain, 

5 expert in Educational Technology and 5 expert on curriculum. All totaling 10 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อออกแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ และประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ กลุมตัวอยางประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานโซ

อุปทาน จํานวน 5 คน  และผูเช่ียวชาญหลักสูตร จํานวน 5 คน ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 

คน รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประเมินความเหมาะสม

ของการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานเพื่ อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 7 องคประกอบ  ไดแก   ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 

องคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ และการยอนกลับ 

สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การประเมินประสิทธิภาพใชวิธีทดสอบ

แบบแบลคบ็อก (Black Box Testing) ผลการประเมินการพัฒนาแบบจําลองภาพรวมมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.59 สรุปวา แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 
 

คําสําคัญ : แบบจําลองโซอุปทาน, การจัดการหลักสูตร 

บทนํา  

ในยุคท่ีกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ระบบโซอุปทาน  (Supply chain  system )  

ไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออกสูสังคม สถาบันอุดมศึกษา

จึงไดใหความสําคัญกับการจัดการหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

พรอมกับองคกรภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมก็ไดกาวสูระบบโซอุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิตใหมีความสามารถแขงขันกันในระดับประเทศซึ่งนับวันจะรุนแรงมากข้ึนหนวยงานตางๆ จึง

ตองการผูท่ีมีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางานมาทํางานในองคกรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิต

อยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น ภาคการศึกษา จําเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากร  ขอมูลเพียง

พอท่ีจะสรางเครื่องมือในการนํามาใชประกอบการตัดสินใจโดยไมมีขอจํากัด  เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอผูบริโภค ระบบโซอุปทาน และเทคโนโลยีอ่ืนท่ีใชในหวงโซอุปทาน (Supply chain 

system and other technology in supply chain ) เช น  คอมพิ ว เตอร  โทร ศัพท  แ ท็บ เลต 

ซอฟตแวร ส่ือออนไลน ฯลฯ เปนตน หากนํามาใชในภาคการศึกษาจะเปนทางเลือกท่ีจะชวยใหขอมูล

ท้ังระบบดําเนินการไปอยางมีระบบ แแกไขปญหา และสามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง แมนยํา 

รวมถึงรายงานสงผลการดําเนินงานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังแตตนน้ําจนถึงข้ันปลายน้ํา 

ใหสามารถตรวจสอบระบบขอมูลไดรวดเร็ว ในทุกข้ันตอนของระบบหวงโซอุปทาน ทําใหองคกร 

ดําเนินไปตามกลยุทธท่ีไดวางไว และสามารถเพิ่มคุณคาใหกับสังคม  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
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พัฒนาแบบจําลองโซอุปทานพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหง

ชาติมาใชเพิ่มมูลคา (Value Add) แกสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริโภค 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พินันทา ฉัตรวัฒนา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2557) ไดศึกษารูปแบบการสอนอัจฉรยิะเชิง

สรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน 

คือ 1) ศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อ

พัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) พัฒนารูปแบบการสอน

อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 3) ประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา จํานวน 10 ทาน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ี

พัฒนาข้ึน สถิติท่ีใชในการวจัิย คือ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบวา 

รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) 

ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะหผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิง

สรางสรรคบนเว็บท่ีเหมาะสมตอความสามารถของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิง

สรางสรรค และเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดลอมในการเรียนรู  2) ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะ

เชิงสรางสรรคบนเว็บ ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรยีม และข้ันการเรียนการสอนบนเว็บโดยมี

ข้ันการนําเสนอเนื้อหาแบบอัจฉริยะมาใชในการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถ

ทางการเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูตามรูปแบบท่ีตนเองถนัด และกําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิง

สรางสรรค โดยใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ข้ันตอน ในการพัฒนาทักษะ

การแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดานของผูเรียน 3) ดานผลผลิต ไดแก การประเมินผลดานทักษะ การ

แกปญหาเชิงสรางสรรค และการประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ดานขอมูลปอนกลับ 

ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงในกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ 

Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, & Pallop Piriyasurawong (2019) ได

ศึกษารูปแบบการจัดการโซอุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับการประกันคุณภาพเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบการจัดการหวงโซ

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

13

 

 

พัฒนาแบบจําลองโซอุปทานพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหง

ชาติมาใชเพิ่มมูลคา (Value Add) แกสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริโภค 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พินันทา ฉัตรวัฒนา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2557) ไดศึกษารูปแบบการสอนอัจฉรยิะเชิง

สรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน 

คือ 1) ศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อ

พัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) พัฒนารูปแบบการสอน

อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 3) ประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา จํานวน 10 ทาน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ี

พัฒนาข้ึน สถิติท่ีใชในการวจัิย คือ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบวา 

รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) 

ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะหผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิง

สรางสรรคบนเว็บท่ีเหมาะสมตอความสามารถของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิง

สรางสรรค และเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดลอมในการเรียนรู  2) ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะ

เชิงสรางสรรคบนเว็บ ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรยีม และข้ันการเรียนการสอนบนเว็บโดยมี

ข้ันการนําเสนอเนื้อหาแบบอัจฉริยะมาใชในการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถ

ทางการเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูตามรูปแบบท่ีตนเองถนัด และกําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิง

สรางสรรค โดยใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ข้ันตอน ในการพัฒนาทักษะ

การแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดานของผูเรียน 3) ดานผลผลิต ไดแก การประเมินผลดานทักษะ การ

แกปญหาเชิงสรางสรรค และการประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ดานขอมูลปอนกลับ 

ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงในกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ 

Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, & Pallop Piriyasurawong (2019) ได

ศึกษารูปแบบการจัดการโซอุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับการประกันคุณภาพเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบการจัดการหวงโซ

 

 

 

อุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับเครือขายประกันคุณภาพอาเซียน (AUN - QA) และ 2) 

ประเมินความเหมาะสมของการจัดการหวงโซอุปทานแบบ กลุมตัวอยางประกอบดวยผูเช่ียวชาญหา

คนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับการศึกษาและการประกันคุณภาพเครือขาย

มหาวิทยาลัยในอาเซียน การวิเคราะหขอมูลคือคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน. ผลการวิจัยพบวา 

1) รูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานประกอบดวย 6 องคประกอบ: 1) ผูสมัคร 2) มหาวิทยาลัย 3) 

บัณฑิต 4) นายจาง 5) ความพึงพอใจและ 6) การยอนกลับ 2) ความเห็นของผูเช่ียวชาญประเมิน

รูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานพบวาอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวาหวงโซอุปทานรูปแบบการ

จัดการสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับ (AUN - QA) ได 

Artaphon & Pallop (2014) ไดศึกษา กรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซ

อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2) เพื่อประเมินกรอบแนวคิด

ระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญ ดานหวงโซอุปทาน  จํานวน 5 คน 

ผูเช่ียวชาญ ดานหลักสูตร จํานวน 2 คน และผูเช่ียวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิจัย คือ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วิธีดําเนินการวิจัย  แบงออกเปน 6 ข้ันตอน ไดแก  1) ศึกษา เอกสาร งานวิจัย และบทความ

ท่ีเกี่ยวของ 2) รางกรอบแนวคิดเบ้ืองตน 3) กําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ 4) สรางแบบประเมินความ

เหมาะสมของกรอบแนวคิด 5) เก็บรวบรวมขอมูล และ 6) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ และสรุปผล 

ผลการศึกษา พบวา กรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีองคประกอบหลัก 4 

องคประกอบ ไดแก ผูสงมอบ มหาวิทยาลัย ลูกคาทางการศึกษา และผูบริโภค สวนผลการประเมิน

โดยผูเช่ียวชาญ มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.10 อยูในระดับดี และความ

เหมาะสมขององคประกอบยอย ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูสงมอบ มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.15 สามารถแปล

ความหมายไดวาอยูในเกณฑดี  

2. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.20 สามารถ

แปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงผลิตของระดับช้ัน การ

ตัดสินใจของหวงโซอุปทานการศึกษา 
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3. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของลูกคาทางการศึกษา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.20 

สามารถแปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของลูกคาเปนสวนท่ี

ผูใชบริการโดยตรง 

4. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.10 สามารถแปล

ความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูบริโภคเปนกิจกรรมปลายทางของ

หวงโซอุปทานสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตออกสูสังคม  

ผลการประเมินกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม เทากับ 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 สามารถนําไปประยุกตใชงานได

อยางเหมาะสม 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

2. เพื่อประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติอยูในระดับดี 
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3. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของลูกคาทางการศึกษา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.20 

สามารถแปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของลูกคาเปนสวนท่ี

ผูใชบริการโดยตรง 

4. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.10 สามารถแปล

ความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูบริโภคเปนกิจกรรมปลายทางของ

หวงโซอุปทานสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตออกสูสังคม  

ผลการประเมินกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม เทากับ 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 สามารถนําไปประยุกตใชงานได

อยางเหมาะสม 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

2. เพื่อประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติอยูในระดับดี 

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

ประชากร ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานหวงโซอุปทาน 5 คน ดานเทคโนโลยี

การศึกษา จํานวน 5 คน แ ละดานหลักสูตร จํานวน 5 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ประเมิน

ความคิดเห็นของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

ตัวแปรตน คือ แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของแบบจําลองโซ

อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

3. ออกแบบ และสรางแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

4. กําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ ดังนี้ เปนผูมีความรู

ดานหวงโซอุปทาน ดานเทคโนโลยีการศึกษาและหลักสูตร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  

5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติในดานความเหมาะสมตาง ๆ 

ดังนี้ 

5.1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก  

5.2 ความเหมาะสมของผูสงมอบ 

5.3 ความเหมาะสมของผูผลิตการศึกษา 

5.4 ความเหมาะสมของลูกคาการศึกษา 

5.5 ความเหมาะสมของผูบริโภค  

5.6 ความเหมาะสมความพอใจ 

5.7 ความเหมาะสมการยอนกลับ 
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6.  เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเช่ียวชาญ ดาน

หวงโซอุปทาน จํานวน 5 คน ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน และดานหลักสูตร จํานวน 5 

คน รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด 10 คนเพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ  7 องคประกอบ ไดแก  ความ

เหมาะสมขององคประกอบหลัก และองคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา 

ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ และพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลของแบบประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมิน

แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมของ

องคประกอบของแบบจําลอง ไดแก ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก องคประกอบของผูสงมอบ 

ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ ดังนี้ (Artaphon Chansamut 

and Pallop Piriyasurawong, 2014) 

     มากท่ีสุด  ใหคะแนน   5  คะแนน 

     มาก  ใหคะแนน         4  คะแนน 

     ปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 

     นอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 

     นอยท่ีสุด ใหคะแนน  1   คะแนน 

7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 
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6.  เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเช่ียวชาญ ดาน

หวงโซอุปทาน จํานวน 5 คน ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน และดานหลักสูตร จํานวน 5 

คน รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด 10 คนเพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ  7 องคประกอบ ไดแก  ความ

เหมาะสมขององคประกอบหลัก และองคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา 

ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ และพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลของแบบประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมิน

แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมของ

องคประกอบของแบบจําลอง ไดแก ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก องคประกอบของผูสงมอบ 

ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ ดังนี้ (Artaphon Chansamut 

and Pallop Piriyasurawong, 2014) 

     มากท่ีสุด  ใหคะแนน   5  คะแนน 

     มาก  ใหคะแนน         4  คะแนน 

     ปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 

     นอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 

     นอยท่ีสุด ใหคะแนน  1   คะแนน 

7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

วัตถุดิบจะเคล่ือนไหวจากผูสงมอบผานเขาไปในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ มหาวิทยาลัย

ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหกับลูกคางานการศึกษา แลวสงไปยังผูบริโภค หรือผูประกอบการเมื่อมีการถูก

นําไปใชประโยชนจะมีการประเมินความพอใจการใชงานแลวเพื่อคืนกลับสูสังคม กระบวนการท้ังหมด

จะเช่ือมตอกันดวยเทคโนโลยีท่ีใชในโซอุปทาน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเลต 

ซอฟตแวร และส่ือออนไลน ฯลฯ เปนตน  เชน ในภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดแตละองคประกอบ 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางผูสงมอบ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้           

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

1. ผูสงมอบการศึกษา 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

 

- สงวัสดุ เครื่องจักร ทรัพยากร 

แรงงาน สินทรัพยใหกับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

- ลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน 

- ตอบสนองท่ีแมนยํา  

 

ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและการ

ประเมินผล 

  1 การวางแผน 

 

 

      2.การจัดหา 

 

 

 

- การประเมินจัดหาวัสดุ การ

วางแผนดานทรัพยากร การ

ตัดสินใจวาควรผลิตหรือซื้อ ใน

ระยะยาว 

- จัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนใหกับนักศึกษาและอาจารย 

เชน 

 

 

- ชวยใหการปฏิบัติงานมี

ความรวดเร็วมากข้ึนโดย 

- ประมวลผลขอมูลไดถูกตอง 

- จัดเก็บขอมูลเปนระบบไม

สูญหาย 
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ตารางท่ี 1 ตารางผูสงมอบ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้           

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

1. ผูสงมอบการศึกษา 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

 

- สงวัสดุ เครื่องจักร ทรัพยากร 

แรงงาน สินทรัพยใหกับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

- ลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน 

- ตอบสนองท่ีแมนยํา  

 

ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและการ

ประเมินผล 

  1 การวางแผน 

 

 

      2.การจัดหา 

 

 

 

- การประเมินจัดหาวัสดุ การ

วางแผนดานทรัพยากร การ

ตัดสินใจวาควรผลิตหรือซื้อ ใน

ระยะยาว 

- จัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนใหกับนักศึกษาและอาจารย 

เชน 

 

 

- ชวยใหการปฏิบัติงานมี

ความรวดเร็วมากข้ึนโดย 

- ประมวลผลขอมูลไดถูกตอง 

- จัดเก็บขอมูลเปนระบบไม

สูญหาย 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลยั แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้(ตอ) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและ

การประเมินผล 

   2.การจัดหา 

     

3. การผลิต 

 

 

 

4. การจัดสง 

   

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร หองปฏิบัติการ หองเรียน 

หองสมุด แหลงฝกงาน ฯลฯ เปน

ตน 

- ประเมินผลจากพันธกิจท่ีบูรณา

การในกิจกรรมท้ังหมดโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม 

ซอฟตแวร รายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

 

   - จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษากอนหลักสูตร 

   - จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาภายในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จตาม

หลักสูตร  

   - จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในวิชาเอก     

 

- จัดเก็บขอมูลเปนระบบไมสูญ

หาย 

- จัดเก็บขอมูล 

และประมวลผลได 

 

- แกไข การปฏิบัติงานท่ี 

ซับซอนไดรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้(ตอ) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและ

การประเมินผล 

4. การจัดสง 

   

 

 

 

- อาชีพท่ีประกอบหลังสําเร็จ

การศึกษา เชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หนวยงานราชการ 

อาชีพสวนตัว  

 - ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอหลักสูตร 

 

-  

 

- แกไข การปฏิบัติงานท่ี 

ซับซอนไดรวดเร็ว 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ตารางลูกคาการศึกษา แตละกระบวนการมี ความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองขอมูล 

3. ลูกคาโครงการ 

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

(บัณฑิต) 

 

 

 บัณฑิตมีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  

 

-สืบคนและรายงานภาพรวมได 
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ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้(ตอ) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและ

การประเมินผล 

4. การจัดสง 

   

 

 

 

- อาชีพท่ีประกอบหลังสําเร็จ

การศึกษา เชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หนวยงานราชการ 

อาชีพสวนตัว  

 - ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอหลักสูตร 

 

-  

 

- แกไข การปฏิบัติงานท่ี 

ซับซอนไดรวดเร็ว 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ตารางลูกคาการศึกษา แตละกระบวนการมี ความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองขอมูล 

3. ลูกคาโครงการ 

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

(บัณฑิต) 

 

 

 บัณฑิตมีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  

 

-สืบคนและรายงานภาพรวมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ตารางผูบริโภค แตละกระบวนการมี ความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองขอมูล 

4. ผูบริโภค 

   ผูประกอบการ 

     

 

 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู  ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

เปนตน  

 

- สามารถเก็บขอมูล เปนระบบ

สืบคนไดงาย (อรรถพล จันทร

สมุด 

, 2529) 

 

 

คําอธิบายแตละองคประกอบ 

1. ผูสงมอบ หมายถึง ผูท่ีสงวัตถุดิบ ใหกับมหาวิทยาลัย ไดแก นักเรียนท่ีไดโควตาพิเศษหรือนักเรียน

ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือองคกรภาครัฐ และเอกชน นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมนี้

จะไปสมัครเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย โดยสมัครเรียนโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีใชในโซ

อุปทาน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเลต ซอฟตแวร และส่ือออนไลน มาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด สามารถประมวลผล จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ เปนตน 

2. ผูผลิตการศึกษา  หมายถึง มหาวิทยาลัย ผูท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาการเรียนรู ไดแก อาจารย หรือ

ผูเช่ียวชาญทําหนาท่ีประเมินผลนักศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษาตอในสถานศึกษา โดยใชคอมพิวเตอร 

โทรศัพท  แท็บเลต ซอฟตแวร ส่ือออนไลน  สําหรับการจัดการเพื่อนําไปสูกระบวนการผลิต 

กระบวนการดําเนินงานและทําการประเมินหลักสูตรของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (มคอ. 1 ถึง มคอ. 7)  ของแตละกิจกรรม ประกอบดวย การรับอาจารยและนักศึกษา การ

วางแผน การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู การฝกประสบการณภาคสนาม การประเมินผล 

และการรายงานจํานวน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน 

3. ลูกคาการศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา (บัณฑิต) หรือนักศึกษาท่ีผานการศึกษา

สําหรับเกณฑของหลักสูตร 
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4. ผูประกอบการ หมายถึง ผูบริโภคสินคาสําเร็จรูปหรือบัณฑิต ท่ีทําหนาท่ีประเมินความพึงพอใจ

ของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองท่ีแสดงถึงความรูประสงคของลูกคาหรือผูประกอบการท่ีมี

ตอวัสดุสําเร็จรูป และการบริการ เมื่อมีการตอบสนองโดยคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของบัณฑิตมี 

ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เปนตน 

6. การยอนกลับ หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหความพึงพอใจกับความสัมพันธระหวางผลผลิต 

และลูกคาซึ่งจะเปนขอมูลในการพัฒนา สรางประโยชนใหกับประเทศซึ่งผูประกอบการจะใหขอมูลกับ

องคกรภาครัฐหรือเอกชน (อรรถพล จันทรสมุด, 2559, 2562;Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong,2019 ; Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya 

surawong, 2014 )       

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพือ่การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

             คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ  

ลําดับ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 3.72 1.04 มาก 

2 ผูสงมอบ 3.61 0.76 มาก 

3 มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต 3.53 1.45 มาก 

4 ลูกคาทางการศึกษา 3.53 1.06 มาก 

5 ผูบริโภค 3.66 1.34 มาก 

6 ความพอใจ 3.60 0.82 มาก 

7 การยอนกลับ 3.53 0.83 มาก 

 ผลรวม 3.59 1.04 มาก 
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4. ผูประกอบการ หมายถึง ผูบริโภคสินคาสําเร็จรูปหรือบัณฑิต ท่ีทําหนาท่ีประเมินความพึงพอใจ

ของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองท่ีแสดงถึงความรูประสงคของลูกคาหรือผูประกอบการท่ีมี

ตอวัสดุสําเร็จรูป และการบริการ เมื่อมีการตอบสนองโดยคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของบัณฑิตมี 

ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เปนตน 

6. การยอนกลับ หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหความพึงพอใจกับความสัมพันธระหวางผลผลิต 

และลูกคาซึ่งจะเปนขอมูลในการพัฒนา สรางประโยชนใหกับประเทศซึ่งผูประกอบการจะใหขอมูลกับ

องคกรภาครัฐหรือเอกชน (อรรถพล จันทรสมุด, 2559, 2562;Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong,2019 ; Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya 

surawong, 2014 )       

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพือ่การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

             คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ  

ลําดับ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 3.72 1.04 มาก 

2 ผูสงมอบ 3.61 0.76 มาก 

3 มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต 3.53 1.45 มาก 

4 ลูกคาทางการศึกษา 3.53 1.06 มาก 

5 ผูบริโภค 3.66 1.34 มาก 

6 ความพอใจ 3.60 0.82 มาก 

7 การยอนกลับ 3.53 0.83 มาก 

 ผลรวม 3.59 1.04 มาก 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 ความเห็นของผูเช่ียวชาญประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.59  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.04 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมขององคประกอบแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.72 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.04 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากองคประกอบหลักจัดอยูในกลุมระบบหวงโซ

อุปทาน เริ่มจากผูสงมอบ ขับเคล่ือนไปท่ีสังคม คือ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

2. ความเหมาะสมของผูสงมอบของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.61 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.76 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากการจัดการโซอุปทานจะเริ่มจากผูสงมอบ

เคล่ือนท่ีไปสูผูบริโภคทายสุด คือ ผลิตภัณฑสําเร็จรูปเปนกระบวนการลําดับสุดทาย 

3. ความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยผูผลิตของของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อ

การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.45 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากการดําเนินงาน

และการประเมินผลงานของนักศึกษาสงผลใหไดรับการพัฒนาทุกกิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของลูกคาการศึกษาของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.06 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากลูกคาการศึกษาไดรับการพัฒนา

จากมหาวิทยาลัยผูผลิต 

5. ความเหมาะสมของผูบริโภคของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.66 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.34 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนกิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน 

เปนจุดท่ีสินคาจะถูกใชเพื่อสรางประโยชนใหกับประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต ผูบริโภค 

เปนสวนหนึ่งของสังคม ทายสุดจะเพิ่มมูลคาของโซอุปทานดวยการผลิตวัสดุสําเร็จรุปท่ีมีคุณภาพ 

6. ความเหมาะสมของความพอใจของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.60 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.82 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนือ่งจากเปนวัสดุสําเร็จรูปไดรับการพัฒนา

จากองคประกอบยอยของแบบจําลองในโซอุปทานทําใหไดบัณฑิต 
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7. ความเหมาะสมของการยอนกลับของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.83 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนขอมูลของบัณฑิตมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ความรูและทักษะทางปญญา ทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ความรับผิดชอบท่ีดีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขท่ีดีทักษะการส่ือสารท่ีดีและทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฯลฯ เปนตน  

ผลการวิจัย พบวาแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติพบวาอยูในระดับมาก และผานการประเมินการจากผูเช่ียวชาญดานโซ

อุปทาน และหลักสูตรรวมถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ ผูวิจัย

ไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน ไดแก (1) ออกแบบ

จําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2) 

ประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2559;Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong,2019 ; Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya 

surawong, 2014; Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009, 2010) พบวา แบบจําลองโซอุปทาน

เพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย

กระบวนการ ต้ังแต ผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ และการ

ยอนกลับ  เปนตน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

-  ควรศึกษางานวิจัยหวงโซอุปทานในสถาบันการศึกษาเพื่อใหแบบจําลองมีประสิทธิภาพ 

-  แมวาแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนนั้นไดรับการพิจารณาวามีความเหมาะสมสูง แตก็ไมไดมีการ

นํามาใชจริงในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากเปนไปไดควรนําไปใชในบางมหาวิทยาลัย ถาเปนไปไดควรมี

การนํามาใชเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแบบจําลอง  
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7. ความเหมาะสมของการยอนกลับของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.83 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนขอมูลของบัณฑิตมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ความรูและทักษะทางปญญา ทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ความรับผิดชอบท่ีดีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขท่ีดีทักษะการส่ือสารท่ีดีและทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฯลฯ เปนตน  

ผลการวิจัย พบวาแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติพบวาอยูในระดับมาก และผานการประเมินการจากผูเช่ียวชาญดานโซ

อุปทาน และหลักสูตรรวมถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ ผูวิจัย

ไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน ไดแก (1) ออกแบบ

จําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2) 

ประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2559;Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong,2019 ; Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya 

surawong, 2014; Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009, 2010) พบวา แบบจําลองโซอุปทาน

เพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย

กระบวนการ ต้ังแต ผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ และการ

ยอนกลับ  เปนตน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

-  ควรศึกษางานวิจัยหวงโซอุปทานในสถาบันการศึกษาเพื่อใหแบบจําลองมีประสิทธิภาพ 

-  แมวาแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนนั้นไดรับการพิจารณาวามีความเหมาะสมสูง แตก็ไมไดมีการ

นํามาใชจริงในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากเปนไปไดควรนําไปใชในบางมหาวิทยาลัย ถาเปนไปไดควรมี

การนํามาใชเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแบบจําลอง  
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คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 

Apiradee Muankhamla and Yaowaret Jantakat  

Applied Information and Communication Technology, Faculty of 

Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology ISAN 

 

Abstract 

The objective of this article is to study guidelines for 

information system development of student loan fund management 

for Rajamangala Univerisity of Technology ISAN (RMUTI ISAN). In this 

study this information system development will be used by System 

Development Life Cycle (SDLC)-based rapid prototyping model 

because system developer has experience of student loan fund 

through knowing of problem and users’ requirement. Therefore, there 

are 4 steps for this information system development: (1) prototyping 

model, (2) system design, (3) system development and (4) implement 

and maintenance. This is to obtain information system for managing 

student loan fund in RMUTI ISAN and uses to quickly and continuously 

make connections between students (who wish to apply for loans), 

advisor, and officers of loan fund, committees and executive in every 

step of users’ operation. Moreover, data flow helps to get the right 
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information and receiving fast news through efficiency and effective 

reporting for making loan contract and then forward to the bank 

further.  

 

Keywords: Education Loan, Information System Development, 

Rajamangala University of Technology  

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของบทความนี้เ พ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ในการศึกษานี้การพัฒนาระบบบ

สารสนเทศนี้จะพัฒนาโดยหลักการวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศดวยแบบจําลอง

การสรางโปรแกรมตนแบบอยางรวดเร็ว เพราะผูพัฒนาระบบนี้มีประสบการณของ

การจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนอยางดี รวมถึงการทราบปญหา

และความตองการของผูใชงานในระบบดวย ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (1) การสรางโปรแกรมตนแบบ (2) การออกแบบ

ระบบ (3) การพัฒนาระบบ และ (4) การนําไปใชและการบํารุงรักษาระบบ ท้ังนี้

เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับ

มทร.อีสาน และใชในการเชื่อมโยงระหวางนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอกูยืม 

อาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีแผนกกองทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน และ

ผูบริหาร ไดอยางรวดเร็วข้ึนทุกข้ันตอนของการดําเนินงานของผูใชงานท่ีเก่ียวของ

อยางตอเนื่อง ซ่ึงการไหลของขอมูลและสารสนเทศจะชวยใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

และการรับขาวสารท่ีรวดเร็ว และการรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือใชในการทําสัญญารับทุนและสงตอใหธนาคารดําเนินการตอไป   

 

คํ า สําคัญ : การกูยืม เ งินเ พ่ือการศึกษา ,  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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บทนํา  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเ พ่ือ

การศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มี

ความสําคัญตอการศึกษาเพราะเปนรากฐานตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศไทย ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายและประเด็นดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรพัยากรมนุษยในแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีวางไว 

เพราะระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษานี้ จะเปน

ตัวสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของมทร.อีสาน 

ตั้งแตระดับนักศึกษาท่ีประสงคจะกูยืมจนถึงระดับผูบริหาร โดยมีแผนกกองทุน

ของมทร.อีสาน เปนตัวหลักท่ีดูแลระบบและประสานงานการเชื่อมโยงของระบบนี้ 

เพ่ือใหขอมูลจากนักศึกษาท่ีประสงคจะกูยืมเกิดการทํารายการของกระบวนการ 

ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานในระดับตาง ๆ เชน เจาหนาท่ีกองทุน 

อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนตน รวมถึงการรับ การสง และ

การออกเอกสารในรูปรายงาน เพ่ือจะไดดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องในการใช

ระบบสารสนเทศนี้ จะสงผลใหการจัดทําสัญญาทุนของแผนกกองทุน มีความ

รวดเร็วข้ึน และสามารถสงสัญญาไดทันตรงตามเวลาใหกับทางธนาคารตอไปได 

ประกอบกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีนโยบายในปการศึกษา 

2563 จะใหใชระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษา และท่ีสําคัญ

จากความรูท่ีไดแผนกกองทุนของมทร.อีสาน สามารถนําความรูดานการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มาใชเพ่ือ

วางแผนและดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการศึกษาความตองการบริบทของมทร.อีสาน

และผูใชงาน การกําหนดความตองการท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิด การกําหนดข้ันตอน

หรือกิจกรรมในการทํางานในการพัฒนาระบบและแบบจําลองท่ีใช การประเมิน

ระบบ และการนําไปใชและดูแลรักษาระบบ ท้ังนี้เพ่ือใหการไหลของขอมูลนําเขา 

(Input) การประมวลผลขอมูล (Processing) และการรายงานผลลัพธ (Output) 

มีความตอเนื่องและรวดเร็ว และสนองตอบตอความตองการของผูใชงานในระดับ
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ตาง ๆ ไดดีเปนอยางยิ่ง  

 

การจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน  

 การจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา คือ การใชระบบ

สารสนเทศท่ีประกอบดวย  

1. ระบบคอมพิวเตอร ไดแก ฮารดแวร และซอฟทแวร  

2. ระบบเครือขายของมทร.อีสาน  

3. ฐานขอมูลการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา จากมทร. อีสาน  

4. ผูพัฒนาระบบและดูแลระบบ โดย แผนกงานกองทุน ภายใตหนวยงาน

กองพัฒนานักศึกษา มทร. อีสาน  

5. ผูใชระบบ ไดแก นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะกูยืมเพ่ือการศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน 

ผูบริหาร และผูดูแลระบบ  

6. ผู เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีทํางานรวมกันเพ่ือกําหนด การ

รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศ และ

สงผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีไดใหผูใชเพ่ือชวยสนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจ 

การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห และติดตามผลการดําเนินงาน 

รวมถึงการประเมินประสิทธภิาพและประสทิธิผลของระบบ  

 

หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสรางระบบสารสนเทศใหมหรือ

การปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการประยุกต

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการทํางาน (อรยา ปรีชาพานิช, 2557; ชัยรัตน 

รอดเคราะห, 2555; สมพร พุทธาพิทักษผล, 2546) หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง การ

ใชกระบวนการท่ีใชเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศขององคกร

ใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพโดยบางครั้งจะเรียกวิธีการดําเนินงานใน

ลักษณะนี้วา “การวิเคราะหและออกแบบระบบ” (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และ 

ไพบูลย เกียรติโกมล, 2542) และหลักการการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถ
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สรุปไดดังนี้ (อรยา ปรีชาพานิชม 2557; ชัยรัตน รอดเคราะห. 2555; กิตติ 

ภักดีวัฒนกุล และพนิดา พานิชกุล, 2546)  

 1. การศึกษาความตองการของเจาของและผูใชระบบ ข้ันตอนนี้จะเปน

การสอบถามความตองการจากเจาของและผูใชระบบวามีความตองการหรือพึง

พอใจระบบแบบไหน เพ่ือท่ีจะไดนําขอคิดเห็นมาพัฒนาระบบสารสนเทศได    

 2. การกําหนดปญหา ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาและทําความเขาใจถึง

สาเหตุของปญหาของระบบท่ีเกิดข้ึน การกําหนดความตองการท่ีจะแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน และการระบุวิธีการแกไขปญหาแตละวิธี รวมถึงการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการ

แกปญหาและประเมินผล เพ่ือนํามาปรับปรุงจนสมบูรณท่ีสุด   

 3. การกําหนดวิธีการทํางาน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองมีการ

กําหนดวิธการอยางชัดเจน เชน การใชวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 

Development Life Cycle, SDLC) และใชแบบจําลองแบบไหน 

 4. การกําหนดมาตรฐานในระหวางการพัฒนาระบบและการจัดทํา

เอกสารประกอบ ควรมีการกําหนดมาตรฐานในระหวางการพัฒนาระบบเพ่ือใหมี

กฏและระเบียบในการปฏิบัติงาน คือ ดานการปฏิบัติงาน (Activities) ดานหนาท่ี

ความรับผิดชอบ (Responsibility) ดานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Checks) 

และดานเอกสารคูมือของระบบ  

 5. การลงทุนของการพัฒนาระบบ นักพัฒนาระบบควรเพ่ิมความรอบคอบ

ในการวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ การพิจารณาตัดสินใจท่ีจะเลือกวิธีการแกไข

ปญหาใด ๆ ควรหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือใหคุมคาตอการลงทุน  

 6. การออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนขององคกรท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต สิ่งท่ีนักวิเคราะหระบบตระหนักอยูเสมอ คือ ความตองการ

ของผูใช ไมเฉพาะขณะทําการพัฒนาระบบเทานั้น หากรวมไปถึงการคาดการณถึง

ความตองการของผูใชระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต นักวิเคราะหระบบควรจะ

ออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคตดวย  

 สําหรับประโยชนของการพัฒนาระบบสารสนเทศตอองคกรมีดังตอไปนี้ 

(รุงลักษมี รอดขอ, 2561)  
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 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานภายในองคกร 

เชน การลดเวลาการทํางานและกระบวนการในการปฏิบัติ การเพ่ิมผลผลิตของ

องคกร การลดตนทุนการผลิตและบริการ  

 2. การเพ่ิมประสิทธิผลของการตัดสินใจ สามารถใชระบบสารสนเทศ 

สําหรับการตัดสินใจของผูท่ีเก่ียวของในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะผูบริหาร ซ่ึงชวย

เพ่ิมความถูกตองและแมนยําในการตัดสินใจของผูบริหารมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลตอ

การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารการแขงขันขององคกร  

 3. การเพ่ิมความสามารถในการบริหารองคกร ไดแก การใชระบบและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางบริการใหม เพ่ือปรับปรุงบริการ และการใช

เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงผูจัดจําหนายสินคาและวัตถุดิบ ลูกคา และพันธมิตร  

 

วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ และแบบจําลองตาง ๆ   

 การพัฒนาระบบหนึ่ง ๆ ในองคกร จะจัดทําในรูปแบบของโครงการ

พัฒนาระบบภายใตแผนการดําเนินงานและแผนการใชทรัพยากรท่ีไดกําหนดไว 

โดยมี บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบนั้น ๆ จะตองเสียสละเวลาเขารวม

ในข้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาระบบ เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองตอ

ความตองการใชงานขององคกร และมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(อรยา ปรีชาพานิช, 2557) และการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยท่ัวไปอาศัย

หลั กการว งจร พัฒนาระบบสารสน เทศ ซ่ึ ง เป นการแบ ง ข้ันตอนหรื อ

กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือชวยแกปญหาทางธุรกิจหรือ

ตอบสนองความตองการขององคกร โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้นอาจเปนการพัฒนา

ระบบใหมหรือการปรับปรุงระบบเดิมใหดีข้ึนก็ได (เกียรติพงษ อุดมธนะธีระ, 

2560) และจํานวนข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศมีหลายทานท่ีได

รายงานไว เชน วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศมี 5 ข้ันตอน ไดแก (1) การวางแผน 

(2) การวิเคราะห (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาระบบ และ (5) การซอมบํารุง 

(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2548) ตอมาปจจุบันไดมีการดัดแปลงการใชวงจรพัฒนา

ระบบสารสนเทศเปน 6 ข้ันตอน คือ (1) การวางแผน (2) การวิเคราะห (3) การ

ออกแบบ (4) การพัฒนาระบบ (5) การทดสอบ และ (6) การนําไปใชและการดูแล
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รักษา (อรยา ปรีชาพานิช , 2557; Half, 2019; SOFTWARETESTINGHELP, 

2019; ElysiumAcademy Private Limited, 2019) หรืออาจพบวามี 7 ข้ันตอน

คือ (1) การวางแผน (2) การวิเคราะห (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาระบบ (5) 

การทดสอบ และ (6) การนําไปใช และ (7) การดูแลรักษา (เกียรติพงษ อุดมธนะธี

ระ, 2560; พิรพร เขียวเขิน และ สํารวย กมลา ยุตต, 2560; สาวิตรี พิพิธกุล และ 

ฤทธิชัย ผานาค, 2560; Swersky, 2018; Howard and Lipner, 2006) อยางไรก็ตาม

ไมวาวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีก่ีข้ันตอนก็ตาม ก็ตองเปนไปตามหลักการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศดังท่ีไดกลาวในขางตน และข้ันตอนของวงจรการ

พัฒนาระบบสารสนเทศดังภาพท่ี 1  

นอกจากนี้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศไดมีการพัฒนาแบบจําลอง

เพ่ือใชในงานท่ีแตกตางกันดังภาพท่ี 2 และรายละเอียดดังนี้ (อรยา ปรีชาพานิช, 

2557; ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และ ไพบูลย เกียรติโกมล, 2542)   

 1. แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) คือ การทํางานทีละข้ันตอนให

สมบรูณกอนไปทําข้ันตอนอ่ืนไดหรือระบบการทํางานในแตละข้ันตอนท่ีไมสามารถ

ยอนกลับไปแกไขขอผิดพลาดในข้ันตอนกอนหนาได  

 2. แบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธ (Incremental Model) เปนรูปแบบการ

แบงระบบงานออกเปนระบบยอยตาง ๆ โดยแตละระบบงานยอย จําเปนตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจนครบ ดังนั้นการ

ดําเนินการตามข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองเทากับระบบงาน

ยอยท่ีแบงไวเบื้องตน จนไดระบบท่ีครบสมบูรณ  

 3. แบบจําลองแบบเกรียว (Spiral Model) เปนรูปแบบการทํางานแบบ

วนซํ้าคลายกับกนหอย วิธีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปทีละรอบ เม่ือพัฒนา

ระบบงานครบ 1 รอบ จะไดระบบงานท่ีสามารถใชได ซ่ึงในแตละรอบจะมีการ

วิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบในรอบถัดไป  

 4. แบบจําลองการสรางโปรแกรมตนแบบอยางรวดเร็ ว  (Rapid 

Prototyping Model) เปนการสรางโปรแกรมตนแบบท่ีมีฟงกชั่นการทํางานและ

รูปแบบรายงานตาง ๆ เทียบกับระบบงานท่ีพัฒนาจริง แตยังไมสามารถจัดเก็บ

ขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ชวยใหผูใชระบบสามารถมองเห็น
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ภาพรวมของระบบท้ังหมด เพ่ือจะไดนําขอมูลไปออกแบบและวิเคราะหระบบ

ตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

(เกียรติพงษ อุดมธนะธีระ, 2560; พิรพร เขียวเขิน และ สํารวย กมลา ยุตต, 

2560; สาวิตรี พิพิธกุล และ ฤทธิชัย ผานาค, 2560; Swersky, 2018; 

Howard and Lipner, 2006) 
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ภาพท่ี 2 แบบจําลองตาง ๆของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (Olajide, 

2016) 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกับการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา สําหรับ

มทร.อีสาน  

 มทร.อีสาน จะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการกองทุนเงินให

กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา โดยใชวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองตน

แบบอยางรวดเร็ว เพราะผูพัฒนาระบบนี้ คือ หัวหนาและเจาหนาท่ีแผนกงาน

กองทุน ของมทร. อีสาน ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นจึงมีประสบการณใน

เรื่องของการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนอยางดี รวมถึงการ

ทราบปญหาและความตองการของผูใชระบบดวย ซ่ึงทําใหผูพัฒนาระบบสามารถ

สรางโปรแกรมตนแบบท่ีมีฟงกชั่นการทํางานและรูปแบบรายงานตาง ๆ เทียบกับ

ระบบงานท่ีพัฒนาจริงไดกอน ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชระบบสามารถมองเห็นภาพรวมของ

ระบบท้ังหมดได และสามารถใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการออกแบบ

และวิเคราะหระบบท่ีใชไดและตรงความตองการของผูใชงานระบบไดตรงจุดจริง ๆ 

ดังนั้นผูพัฒนาระบบระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือ
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การศึกษา สําหรับมทร.อีสาน ไดวางแผนไว 4 ข้ันตอน สามารถสรุปดังภาพท่ี 3 

และรายละเอียดดังนี้  

 

 
ภาพท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศกับการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงิน 

เพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน 

 

 1. การสรางโปรแกรมตนแบบรวดเร็ว  

     1.1 การกําหนดความตองการและปญหาเบื้องตนของผูใชงาน เชน 

นักศึกษาท่ีประสงคกูยืม อาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีแผนกกองทุน คณะกรรมการ

พิจารณาทุน และผูบริหาร จากประสบการณการทํางาน  

     1.2 การออกแบบตนแบบ และการนําตนแบบไปทดลองใชกับผูใชงาน

ในขอ 1.1 โดยผูใชสามารถใหขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหาหรือขอแนะนําในการ

ปรับปรุงโปรแกรมตนแบบนี้ 

     1.3 การปรับแตงโปรแกรมตนแบบตามขอ 1.2 ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ข้ันตอนนี้จะเกิดซํ้าไปซํ้ามา จนกระท่ังกลุมผูใชงานในขอ 1.1 เกิดความ

พอใจ แลวจงึจะสามารถนําโปรแกรมตนแบบนี้ไปใชงานในข้ันตอนตอไป  

 2. การออกแบบระบบ จะทําการออกแบบระบบ เชน แผนภาพบริบท 
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(Context diagram) แผนภาพกระแสขอมูล (Data flow diagram) การออกแบบ

หนาอินเตอรเฟส (Interface design) การออกแบบรายงาน (Report design) 

เปนตน 

 3. การพัฒนาระบบ จะพัฒนาระบบดวยโปรแกรม MySQL สําหรับการ

จัดการฐานขอมูล ภาษา PHP สําหรับการพัฒนาเว็บ และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ   

 4. การนําไปใชและการบํารุงรักษาระบบ  

    4.1 การนําไปใชงานจริงท่ีแผนกกองทุน ของมทร.อีสาน  

    4.2 การบํารุงรักษาระบบ โดยในระยะแรกจะรับผิดชอบโดยแผนก

กองทุนกอน และหลังจากนั้นจะนําไปใหทางสํานักวิทยาบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.อีสาน รับผิดชอบโดยตรงตอไป    

 

สรุป   

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเ พ่ือ

การศึกษา กรณีศึกษามทร.อีสาน จะใชวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศดวย

แบบจําลองตนแบบอยางรวดเรว็ เนื่องดวยผูพัฒนาระบบนี้มีประสบการณโดยตรง

ในเรื่องของการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนอยางดี รวมถึงการ

ทราบปญหาและความตองการของผูใชงานในระบบดวย และการพัฒนาระบบ

สารสนเทศนี้ จะมี 4 ข้ันตอน คือ (1) การสรางโปรแกรมตนแบบรวดเร็ว (2) การ

ออกแบบระบบ (3) การพัฒนาระบบ และ (4) การนําไปใชและการบํารุงรักษา

ระบบ เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

สําหรับมทร.อีสาน เพ่ือใชเปนระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงระหวางนักศึกษาท่ี

มีความประสงคจะขอกูยืม  อาจารย ท่ีปรึกษา เจ าหนา ท่ีแผนกกองทุน 

คณะกรรมการพิจารณาทุน และผูบริหาร ไดอยางรวดเร็วข้ึนทุกข้ันตอนของการ

ดําเนินงานของผูใชงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง ซ่ึงการไหลของขอมูลและ

สารสนเทศจะชวยใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และการรับขาวสารท่ีรวดเร็ว และการ

รายงานผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใชในการทําสัญญารับทุนและ

สงตอใหธนาคารดําเนินการตอไป   
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ขอเสนอแนะ  

 1. ควรมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน รวมถึงการบํารุงรักษาและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบของมทร.อีสานในระยะยาวตอไป   

 2. ควรมีการวิเคราะหการออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเติบโตและการ

เปลี่ยนของมทร.อีสาน และวิทยาเขต ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  
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“ระบบสารสนเทศการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน” โดยนางสาว

อภิรดี มวลคําลา และท่ีปรึกษา ดร.เยาวเรศ จันทะคัต  การศึกษาการคนควาอิสระ

นี้อยูในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่ อสารประยุกต  คณะวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร  ดั งนั้นคณะผู วิ จั ย
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อภิรดี มวลคําลาในเรื่องดังกลาว รวมถึงการสนับสนุนสถานท่ี อุปกรณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการจัดทําบทความนี้  
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การพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) develop a web template for learning 

on principles of computer systems for grade 8 students at Tharueaprachanukun 

Municipality School, 2) compare the web template for learning of students before and 

after learning with website for learning, and 3)  study the satisfaction of the students 

after learning with website for learning.  The target group used in the research was 22 

grade 8 students in Tharueaprachanukun Municipality School who studying in 

academic year 2019, using the specific selection method.  The research instruments 

consisted of 1)  learning management plan, 2 )  web template for learning, 3 )  learning 

achievement test, and 4) satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis were 

mean, standard deviation and t-test. 

The results of the research showed that; 1 )  the developed web template for 

learning had the quality at a highest level with an average of 4 . 51 and a standard 

deviation of 0 . 59, 2 )  the learning achievement of students posttest was higher than 

before learning at the statistical significance level of . 05, and 3 )  the students were 

satisfied with the learning on the web template for learning at a high level with an 

average of 4.42 and a standard deviation of 0.75. 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางาน

ของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการ

เรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือ

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลทาเรือประชานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน  

20 คน โดยการใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการ

เรียนรู 2) เว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 2) นักเรียนท่ีเรียนดวย

เว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือ

การเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 

 

คํา สําคัญ:   เว็บไซตสํ า เร็จรูป เ พ่ือการเรียนรู , หลักการทํางานของระบบคอมพิว เตอร ,  

                 สื่อการเรียนรู 

 

1. บทนํา 

ในยุคของการพัฒนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน 

ทุก ๆ ดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แลพการดําเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําให

ตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงวิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ไววา 

การเรียนรูควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบ

กิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก 

ไมวาจะเปนยุทธศาสตรชาติระยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ตางก็ใหความสําคัญ

ในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ซ่ึงการบรรลุเปาหมายดังกลาวมีแนวทางการพัฒนา

ท่ีสําคัญในหลายดาน ไดแก การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
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บทคัดยอ 
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ชีวิต การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถสูง ท่ีเนนเรื่องของ

คุณภาพการศึกษา และการศึกษาทุกชวงวัย (พินิจ  มีคําทอง, 2561) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ในสวนของวิชาชีพครูเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทาง

การศึกษาของชาติ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดการ

เรียนรู พัฒนาสื่อประกอบการสอน จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ

ผูเรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) จึงเปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับครูผูสอนในยุคปจจุบันท่ีจะมีวิธีการสอน

หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไรเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงความรูโดยใชสื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สิ่งสําคัญคือการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีจําเปนสําหรับสังคมใหม ท่ีรวมไปถึงการคิด วิเคราะห 

แยกแยะสื่อตาง ๆ หรือท่ีเรียกวาการรูเทาทันสื่อ และการใชเทคโนโลยีอยางมีความรับผิดชอบตอ

สังคมดวย เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศ (นิตยา วงศใหญ, 2560) 

กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางสูงท่ีจะตองนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาจัดการในชั้นเรียน ดวยเหตุวาสื่อการสอนจะมีเนื้อหาประเด็นและใจความสําคัญของเนื้อหา  

สวนรูปแบบการสอนนั้นจะมีสวนชวยกระตุนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ไมวาจะเปนสื่อการสอนใน

การนําเสนอแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสสื่อการสอนแบบวีดีโอ สื่อการสอนในรูปแบบออนไลนตาง ๆ  

ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาและทําความเขาใจไดงายยิ่งข้ึน (พรรณเชษฐ ณ ลําพูน, 2560)  

การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีใชเทคโนโลยี

เว็บกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและแกปญหาทางการเรียนการสอนใน

ขอจํากัดดานเวลา สถานท่ี และบริบทความพรอมในการเรียนรู  (อดิศักดิ์ คันธโรรส , 2559)  

ซ่ึงสอดคลองกันกับสุภิดา เท่ียงจันทร และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2560) ท่ีกลาววา บทเรียนออนไลน

เปนเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเนื้อหาวิชาตามลําดับ ข้ันตอนของการ

สอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล ใหความรูเพ่ิมเติม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรูของ

นักเรียนดวยตนเองเม่ือนักเรียนไมสามารถเรียนในชั้นเรียน (Dikmen, 2019) ตลอดจนการวัดผลและ

ใหขอมูลปอนกลับ โดยอาศัยศักยภาพและความสามารถของอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการเรียนรูสามารถ

เรียนไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงทําใหมีชื่อเรียกหลายลักษณะ ไดแก การทดสอบผานเว็บ การเรียนรูผานเว็บ 

การสอนผานอินเทอรเน็ต การเรียนรูผานเวิลดไวดเว็บ โดยท่ี Google Sites โปรแกรมของ Google 

ท่ีใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระชวยใน

พัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บของครูโดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา แหลงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปน

รูปแบบไฟล เสียง วิดีโอ ท่ีนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย และไมวาจะอยูท่ีไหน เวลาใด ก็

สามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองได (ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และบัญชา สํารวยรื่น, 2559)        

จากท่ีมาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีใชประกอบการเรียน

เนื่องจากภาคเรียนท่ี 1 ปการ 2561 รายวิชาวิทยาการคํานวณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องหลักการ
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ทํางานของระบบคอมพิวเตอร ท่ีเปนเนื้อหาสําคัญสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนั้นจากการ

สํารวจยังพบวาครูยังขาดสื่อประกอบการเรียนท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังพบปญหานักเรียนขาดเรียนบอย

ทําใหไมไดรับเนื้อหาท่ีสมบูรณ คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือ

ประชานุ กูล ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายไมวาจะเปนขอความ เสียง ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอกอใหเกิดการรับรูท่ีหลากหลายตอผูเรียน สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาเพียง

แคเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไมจํากัดอยูแตในหองเรียน หรือในโรงเรียนเทานั้นทําใหผูเรียนเกิดความ

สนใจในการเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมความสามารถในการเรียนรูเปนรายบุคคล และการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และพัฒนาทักษะการคิดสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนได  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

กอนและหลังเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือ 

ประชานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มีจํานวน

ท้ังสิ้น 20 คน เนื่องจากนักเรียนสวนใหญของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการใชงาน

คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รวมท้ังมีการสํารวจความพรอมของเครือขายอินเทอรเน็ตและอุปกรณ

เทคโนโลยีท่ีบานของนักเรียน พบวานักเรียนทุกคนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูผานเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู

นี้ จึงนํามาใชเปนกลุมเปาหมายในการทดลองครั้งนี้ท้ังหมด กลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน แบงเปน 

ดานเทคนิคและการออกแบบ 3 คน คัดเลือกโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือท่ีเก่ียวของกับ
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ทํางานของระบบคอมพิวเตอร ท่ีเปนเนื้อหาสําคัญสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนั้นจากการ

สํารวจยังพบวาครูยังขาดสื่อประกอบการเรียนท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังพบปญหานักเรียนขาดเรียนบอย

ทําใหไมไดรับเนื้อหาท่ีสมบูรณ คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือ

ประชานุ กูล ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายไมวาจะเปนขอความ เสียง ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอกอใหเกิดการรับรูท่ีหลากหลายตอผูเรียน สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาเพียง

แคเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไมจํากัดอยูแตในหองเรียน หรือในโรงเรียนเทานั้นทําใหผูเรียนเกิดความ

สนใจในการเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมความสามารถในการเรียนรูเปนรายบุคคล และการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และพัฒนาทักษะการคิดสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนได  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

กอนและหลังเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือ 

ประชานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มีจํานวน

ท้ังสิ้น 20 คน เนื่องจากนักเรียนสวนใหญของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการใชงาน

คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รวมท้ังมีการสํารวจความพรอมของเครือขายอินเทอรเน็ตและอุปกรณ

เทคโนโลยีท่ีบานของนักเรียน พบวานักเรียนทุกคนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูผานเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู

นี้ จึงนํามาใชเปนกลุมเปาหมายในการทดลองครั้งนี้ท้ังหมด กลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน แบงเปน 

ดานเทคนิคและการออกแบบ 3 คน คัดเลือกโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือท่ีเก่ียวของกับ

 
 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2) มีประสบการณในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนไมนอยกวา 5 ป 

และ 3) ยินดีใหขอมูลกับผูวิจัย และดานเนื้อหา 3 คน คัดเลือกโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาวิจัย การวัดและประเมินผล หลักสูตรและการ

สอน หรือท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 2) มีประสบการณในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนไมนอย

กวา 5 ป และ 3) ยินดีใหขอมูลกับผูวิจัย 

 

   3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ สื่อบนเว็บไซต เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร  

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.1 สื่อบนเว็บไซต เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล 

  3.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร จํานวน 3 

แผนๆ ละ 60 นาที 

  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล แบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ    

  3.3 แบบประเมินคุณภาพของสื่อบนเว็บไซต มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
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4. การดําเนินการวิจัย 
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เกณฑท่ีกําหนดทางผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ
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โดยใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดงายข้ึน มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
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 4.2 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห 

 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 อภิปรายองคประกอบและหลักการทํางาน

ของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน (กระทรวง

ศึกษาธิการม, 2560) โดยนํามาวิเคราะหความเปนไปไดของการพัฒนาสื่อเว็บไซต กําหนดจุดประสงค 

และหัวขอเรื่องจํานวน 2 หัวขอเรื่องยอย ไดแก 1) องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร และ 2) 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

  4.3 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบ  

 กําหนดเนื้อหาของบทเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร โดยออกแบบ

ผสมผสานระหวางโครงสรางแบบเรียงลําดับ โดยเริ่มจากเนื้อหาท่ีงายไปหายาก หลังจากนั้นนํามา

ออกแบบบทดําเนินเรื่อง โครงสรางลักษณะตาราง โครงสรางลักษณะลําดับชั้นและโครงสรางลักษณะ

เว็บของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ

บรรยายประกอบเนื้อหา 

 4.4 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา  

  พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป Google Sites ตามการออกแบบ ประกอบดวยเมนูแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา 

แบบทดสอบหลังเรียน และผูจัดทํา เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/aru.ac.th/computer 

ดังภาพท่ี 1-6 

   
            

 ภาพท่ี 1 หนาแรกของเว็บไซต                ภาพท่ี 2 หนาแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
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         ภาพท่ี 5 หนาแบบทดสอบหลังเรียน             ภาพท่ี 6 หนาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  

 4.5 ข้ันท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

  4.5.1 ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพและให

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใหสื่อมีคุณภาพมากข้ึน 

  4.5.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน โดยมีคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

เทากับ 1.00 ทุกขอ 

  4.5.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อเว็บไซตสําเร็จรูป

เพ่ือการเรียนรู โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถามท่ีใชในแบบสอบถามการวัดเจตคติตามเทคนิค

ของลิเคิรท เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 4.6 การนําไปใชและวิเคราะหขอมูล 

 นําเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนไปใชกับกลุมเปาหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห ๆ ละ 60 นาทีตาม

ตารางสอน มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังนี้ 

  4.6.1 สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเริ่มชี้แจงวัตถุประสงคของ

การเก็บขอมูล วิธีการใชงานสื่อ กฎเกณฑและขอตกลงใหกับนักเรียนไดทราบ และเปดโอกาสให

ซักถาม 

  4.6.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

ท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 

  4.6.3 สัปดาหท่ี 2 ดําเนินการจัดการเรียนสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเว็บไซต

สําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร โดยประกอบดวยการนําเขาสู

บทเรียนกอน จากนั้นใหนักเรียนเริ่มศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซตพรอมท้ังใหบันทึกความรูลงในสมุด
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ภายในเวลา 40 นาที จากนั้นมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัด จํานวน 5 ขอ และแนะนําให

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากเว็บไซตนี้ท่ีบาน และนําแบบฝกหัดกลับมาสงในคาบเรียนถัดไป 

  4.6.4 สัปดาหท่ี 3 เฉลยแบบฝกหัดรวมกัน โดยสุมนักเรียนออกแบบเฉลยหนาชั้นเรียน 

และอภิปรายรวมกัน จากนั้นสรุปความรูท่ีไดรับกอนใหนักเรียนแบบทดสอบหลังเรียนในเวลา 30 นาที 

เม่ือไดรับคําตอบครบทุกคนผูวิจัยประกาศคะแนนของนักเรียน และเฉลยคําตอบรวมกันพรอมท้ัง

อธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับนักเรียน จากนั้นใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจแลว 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที 

 

5. ผลการศึกษา 

ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยโดยจัดเรียงตามลําดับวัตถุประสงคดังนี้ 

 5.1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ใหความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ี

พัฒนาข้ึน ผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

ระดับคุณภาพ 

 

S.D. 

1. ดานเนื้อหา 4.57 0.68 มากท่ีสุด 

2. ดานรูปภาพ ภาษา และส ี 4.48 0.60 มาก 

3. ดานการมีปฏิสัมพันธในบทเรียน 4.48 0.51 มาก 

ระดบัคุณภาพในภาพรวม 4.51 0.59 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร  พบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด  (  = 4.51, S.D = 0.59) เม่ือพิจารณารายดานของคําถาม พบวา  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานเนื้อหา (  = 4.57, S.D = 0.68) ดานรูปภาพ ภาษา และสีอยูในระดับ

มาก (  = 4.48, S.D = 0.60) และดานการมีปฏิสัมพันธในบทเรียนอยูในระดับมาก  (  = 4.48, S.D. 

= 0.51) ตามลําดับ 

 

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยเว็บไซต

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ไดผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 2 
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  4.6.4 สัปดาหท่ี 3 เฉลยแบบฝกหัดรวมกัน โดยสุมนักเรียนออกแบบเฉลยหนาชั้นเรียน 

และอภิปรายรวมกัน จากนั้นสรุปความรูท่ีไดรับกอนใหนักเรียนแบบทดสอบหลังเรียนในเวลา 30 นาที 

เม่ือไดรับคําตอบครบทุกคนผูวิจัยประกาศคะแนนของนักเรียน และเฉลยคําตอบรวมกันพรอมท้ัง

อธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับนักเรียน จากนั้นใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจแลว 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที 

 

5. ผลการศึกษา 

ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยโดยจัดเรียงตามลําดับวัตถุประสงคดังนี้ 

 5.1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ใหความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ี

พัฒนาข้ึน ผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

ระดับคุณภาพ 

 

S.D. 

1. ดานเนื้อหา 4.57 0.68 มากท่ีสุด 

2. ดานรูปภาพ ภาษา และส ี 4.48 0.60 มาก 

3. ดานการมีปฏิสัมพันธในบทเรียน 4.48 0.51 มาก 

ระดบัคุณภาพในภาพรวม 4.51 0.59 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร  พบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด  (  = 4.51, S.D = 0.59) เม่ือพิจารณารายดานของคําถาม พบวา  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานเนื้อหา (  = 4.57, S.D = 0.68) ดานรูปภาพ ภาษา และสีอยูในระดับ

มาก (  = 4.48, S.D = 0.60) และดานการมีปฏิสัมพันธในบทเรียนอยูในระดับมาก  (  = 4.48, S.D. 

= 0.51) ตามลําดับ 

 

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยเว็บไซต

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ไดผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 2 

 

 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน  

การทดสอบ n คะแนนเต็ม  t p 

กอนเรียน 20 20 6.60 
-9.09* 0.00 

หลังเรียน 20 20 12.10 

*p < .05 t(.05, df 19) t = 1.729 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยกอน

เรียนเทากับ 6.60 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 12.10  

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ไดผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

ระดับคุณภาพ 
 

S.D. 

1. คําชี้แจงของกิจกรรมทําใหฉันเขาใจงาย 4.55 0.76 มากท่ีสุด 

2. เนื้อหาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกับฉัน 4.45 0.76 มาก 

3. เว็บไซตทําใหฉันเขาใจเรื่องท่ีเรียนงายข้ึน 4.35 0.67 มาก 

4. ภาพประกอบในเว็บไซตทําใหเขาใจงายข้ึน 4.60 0.60 มากท่ีสุด 

5. เว็บไซตมีความสะดวกในการใชงาน 4.25 0.64 มาก 

6. เว็บไซตชวยใหฉันเรียนรูไดดวยตนเอง 4.25 0.91 มาก 

7. กิจกรรมในเว็บไซตสนุกสนาน 4.45 0.89 มาก 

8. เนื้อหาความรูจากสื่อสามารถนําไปใชประโยชน

ในการเรียน 
4.50 0.83 มาก 

9. อยากใหมีเว็บไซตแบบนี้ในการเรียนเรื่องอ่ืนๆ 4.45 0.89 มาก 

10. อยากใหมีเว็บไซตแบบนี้ในรายวิชาอ่ืนๆ 4.40 0.60 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.42 0.75 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจตอเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับมาก (  

= 4.42, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยแตละรายการ พบวา หัวขอท่ี 4 ภาพประกอบในเว็บไซต

ทําใหเขาใจงายข้ึนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.60) หัวขอท่ี 1 คําชี้แจงของ
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กิจกรรมทําใหฉันเขาใจงายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.55, S.D. = 0.76) และ หัวขอท่ี 8 

เนื้อหาความรูจากสื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.50, S.D. 

= 0.83) ตามลําดับ 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สามารถสรุปผลได

ดังนี้ 

 6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการ

ออกแบบ ท้ัง 3 ทาน ประเมินคุณภาพของเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลย ีและทําการกําหนด

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียนไวตามกรอบแนวความคิดท่ีมีความ

ถูกตองของเนื้อหา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อีกท้ังคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อเว็บไซต

ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมีลักษณะนาสนใจ ไมวาจะเปนการจัดวางองคประกอบของหนาเว็บไซตท่ีมีความ

เหมาะสม การวางรูปแบบของขอความ รวมท้ังมีภาพเคลื่อนไหว และมีการแทรกคลิปวิดีโอไวภายใน

เว็บไซต มีการทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนรูผานเว็บไซต อีกท้ัง

ยังกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูมากข้ึน และไมจําเปนท่ีจะตองเรียนรูภายใน

หองเรียนเพียงอยางเดียว เพราะหากเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดก็สามารเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา  

ชวยปรับเปลี่ยนการะบวนการเรียนรูใหเปนแบบสวนตัวหรือข้ึนอยูกับความตองการของผูเรียนแตละ

คนเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน (Ebrahimi, 2020) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ 

คันธโรรส (2559) ท่ีกลาววา การเรียนการสอนผานเว็บ เปนสื่อการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีใชเทคโนโลยี

เว็บกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและแกปญหาทางการเรียนการสอนใน

ขอจํากัดดานเวลา สถานท่ี และบริบทความพรอมในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนาพร 

ระงับทุกข (2542) กลาววาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือวิธีการสําคัญท่ีสามารถ

สรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีตองการในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองเต็มท่ีเปนแนวทางท่ีไดรับ

การพิสจูนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะท่ีตองการอยางไดผล 

  6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูพบวา

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูและความเขาใจใน
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กิจกรรมทําใหฉันเขาใจงายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.55, S.D. = 0.76) และ หัวขอท่ี 8 

เนื้อหาความรูจากสื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.50, S.D. 

= 0.83) ตามลําดับ 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สามารถสรุปผลได

ดังนี้ 

 6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการ

ออกแบบ ท้ัง 3 ทาน ประเมินคุณภาพของเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลย ีและทําการกําหนด

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียนไวตามกรอบแนวความคิดท่ีมีความ

ถูกตองของเนื้อหา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อีกท้ังคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อเว็บไซต

ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมีลักษณะนาสนใจ ไมวาจะเปนการจัดวางองคประกอบของหนาเว็บไซตท่ีมีความ

เหมาะสม การวางรูปแบบของขอความ รวมท้ังมีภาพเคลื่อนไหว และมีการแทรกคลิปวิดีโอไวภายใน

เว็บไซต มีการทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนรูผานเว็บไซต อีกท้ัง

ยังกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูมากข้ึน และไมจําเปนท่ีจะตองเรียนรูภายใน

หองเรียนเพียงอยางเดียว เพราะหากเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดก็สามารเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา  

ชวยปรับเปลี่ยนการะบวนการเรียนรูใหเปนแบบสวนตัวหรือข้ึนอยูกับความตองการของผูเรียนแตละ

คนเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน (Ebrahimi, 2020) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ 

คันธโรรส (2559) ท่ีกลาววา การเรียนการสอนผานเว็บ เปนสื่อการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีใชเทคโนโลยี

เว็บกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและแกปญหาทางการเรียนการสอนใน

ขอจํากัดดานเวลา สถานท่ี และบริบทความพรอมในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนาพร 

ระงับทุกข (2542) กลาววาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือวิธีการสําคัญท่ีสามารถ

สรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีตองการในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองเต็มท่ีเปนแนวทางท่ีไดรับ

การพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะท่ีตองการอยางไดผล 

  6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูพบวา

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูและความเขาใจใน

 
 

เนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน เนื่องจากสื่อเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนผานการประเมินและ

ปรับปรุงใหมีคุณภาพเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู เรียน อีกท้ังยังออกแบบโดยการใช

ภาพกราฟกประเภทของอินโฟกราฟกท่ีใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย เนื่องจากอินโฟกราฟก
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สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 
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การพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ พบวา โดยรวมแลวผู เชี่ยวชาญและผู เรียนทุกคนพอใจกับ 

อินเตอรเฟสลักษณะพ้ืนผิวสถานการณและกลยุทธการสอนท่ีใชในตนแบบในการจัดการเรียนการสอน

ผานเว็บ 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   7.1.1 การเรียนการสอนโดยใชเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง จะเห็นวา

ใหผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักเรียนสามารถเขาไปใชบทเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา มีอิสระในการ

เลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
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โดยการปรบักิจกรรมการเรยีนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในชวงชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรู

ท่ีจะนําไปใช 

   7.1.2 การฝกการใชงานและขอปฏิบัติขณะใชงานสื่อเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการ

เรียนรูเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงหากผูเรียนขาดความพรอมจะสงผลในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว ดังนั้นผูสอนจึงควรควรเตรียมความ

พรอมของผูเรียน โดยการฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรในการเขาถึงการใชงานอินเทอรเน็ต และให

คําแนะนํากับนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูอยางใกลชิด 

 7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   7.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการนํารูปแบบการเรียนรูโดยใชเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือ

การเรียนรูใชกับทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรอ่ืน ๆ เชน ทักษะ

กระบวนการคิดแบบสรางสรรค ทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ทักษะกระบวนการคิดแบบ 

มีวิจารณญาณ เปนตน 

   7.2.2 ควรสงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหตระหนักถึงความสําคัญของ

การสอนผานเว็บไซตมากยิ่งข้ึน เพ่ือแกปญหาท่ีผูเรียนท่ีเรียนไมทันเพ่ือนในชั้นเรียน และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองซํ้าหลายครั้ง และไดทุกท่ีทุกเวลาท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย  
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Abstract 

The objectives of this research are 1)  to enable students to monitor the 

number of hours according to the CLS ( Classroom, Laboratory, Self Learning)  

conditions of each course 2) to help students adjust the learning discipline according 

to the CLS conditions 3)  to allow teachers to monitor the student’ s learning 

according to the CLS conditions. The system is implemented with PHP using XMAAP 

and having MySQL as a database management system.  It supports three types of 

users. The first type is called administrators, who take a role to set necessary data of 

the system.  The second type is called lecturers, who are able to monitor the 

number of hours of students as an advisor’s role or a lecturer’s role. The third type 

is called students, who are able to  record / verify the number of their study hours in 

each course.  All types of users are able to edit their personal information by 

themselves. The efficiency of the system is evaluated by users from each group in 

terms of functionality and facilitation.  The average satisfied value of the whole 

system is at the good level (4.10 from 5.00).  

 

Keyword:  Monitoring System, Study-Hours Log Book, Course-Lab-Study Conditions,  

               Web Application, Self- Discipline 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเฝาติดตามจํานวนชั่วโมงตามเง่ือนไข 

CLS (Classroom Laboratory Self Learning) ของแตละรายวิชาได 2) เพ่ือเปนตัวชวยใหนักศึกษา

ปรับเปลี่ยนระเบียบวินัยการเรียนตามเง่ือนไข CLS 3) เพ่ือใหอาจารยสามารถเฝาติดตามการเรียน

ของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ได ระบบถูกพัฒนาดวย PHP โดยใช XMAPP และ MySQL เปน

ระบบจัดการฐานขอมูล รองรับกลุมผูใช 3 กลุม คือ กลุมผูดูแลระบบ สามารถสมัครสมาชิก เขาสู

ระบบ แกไขขอมูลสวนตัว อนุมัติเขาใชระบบ ลบรายชื่อสมาชิกในระบบ ตั้งคาเริ่มตนใหกับระบบ 

เรียกดูขอมูลนักศึกษา อาจารย และผูดูแลระบบได กลุมอาจารย สามารถสมัครสมาชิก เขาสูระบบ 

แกไขขอมูลสวนตัว และเรียกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษาหรือนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอนได กลุม

นักศึกษา สามารถสมัครสมาชิก เขาสูระบบ แกไขขอมูลสวนตัว เพ่ิม ลบ ขอมูลรายวิชาและบันทึก

จํานวนชั่วโมง CLS ของแตละรายวิชา และตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS ของแตละรายวิชาท่ีตนเอง

ลงทะเบียนเรียนได ผลการประเมินคุณภาพระบบในแงฟงกชันการใชงานและคาความพึงพอใจเฉลี่ย

ของผูใชงานทุกกลุมโดยรวมอยูในเกณฑดี (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 

คําสําคัญ: ระบบติดตาม, สมุดบันทึกชั่วโมงเรียน, เง่ือนไขเขาชั้นเรียน, ปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง,  

             เว็บแอปพลิเคชัน, การรักษาระเบียบวินัยของตนเอง 

1. บทนํา  

การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดความรู ความคิด ทักษะ ข้ันตอนการแกปญหา ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยางเปนระบบตอเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตรฯ ซ่ึงเปนรากฐานนําไปสู

การประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาตรี) เม่ือเขาศึกษาจะมีความแตกตางกันใน

หลายประเด็น เชน การทํากิจกรรม การใชชีวิต ในมหาวิทยาลัยจะมีความเปนอิสระมากกวา รวมไป

ถึงเนื้อหาการเรียนมีความยากมากข้ึนและผลการเรียนนอกจากจะข้ึนกับเกณฑคะแนนแลวยังข้ึนกับ

กลุมผูเรียนอีกดวย หลักสูตรการเรียนระดับอุดมศึกษามีความเขมขนในเนื้อหาและยืดหยุนในการใช

ชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ัว

ประเทศ ในสวนของรายละเอียดหลักสูตร ใหมีการกําหนดชั่วโมงการเรียนในแตละสัปดาหตาม

เง่ือนไข CLS ของหลักสูตรอุดมศึกษา  C-Classroom   หมายถึง การเรียนบรรยายในหองเรียน L-

Laboratory หมายถึง การเรียนในหองปฏิบัติการและ S-Self Learning หมายถึง การเรียนรูดวย

ตนเอง เพ่ือเปนกรอบสําหรับนักศึกษาดํารงตนใหมีวินัยภายใตกรอบกติกาดังกลาว แตดวยความมี

ความอิสระทําใหนักศึกษาบางสวนไมไดตระหนักและใหความใสใจในการปฏิบัติตนอยางมีวินัยสงผล

ถึงพฤติกรรมการเขาหองเรียน หองปฏิบัติการ และการศึกษาคนควาดวยตนเองทําใหความรูท่ีควรจะ

ไดรับจากการศึกษาตามจํานวนชั่วโมงท่ีกําหนดไวขาดหายไป สงผลตอผลการเรียนท่ีตกต่ําลง ติด
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สถานะภาคทัณฑ ซ่ึงเปนผลกระทบระยะยาวสูอนาคตการทํางานเนื่องจากนักศึกษาขาดความรูท่ี

เพียงพอตอการประกอบอาชีพในสายงานท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมง

การเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือบันทึกขอมูลการเขา

เรียนในแตละสัปดาหของนักศึกษา ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาและอาจารยสามารถเฝาติดตามพฤติกรรม

การเรียนในแตละวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได รวมถึงผูดูแลระบบสามารถดําเนินการกับขอมูลท่ี

จําเปนตอระบบได นอกจากนั้นระบบยังสามารถรองรับการแสดงผลขอมูลผาน Internet Browser 

บนโทรศัพทมือถือดวย  

 

2. วัตถุประสงค 

• เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเฝาติดตามจํานวนชั่วโมงการเรียนตามเง่ือนไข CLS ของแตละ

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได 

• เพ่ือเปนตัวชวยใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนระเบียบวินัย สรางระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนสราง

ระเบียบวินัยการเรียนตามกรอบเง่ือนไข CLS  

• เพ่ือใหอาจารยสามารถเฝาติดตามการเรียนของนักศึกษาตามกรอบเง่ือนไข CLS ได 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยดําเนินการตามหลักวิศวกรรมซอฟตแวร โดยดําเนินตามข้ันตอนทฤษฎีแบบจําลอง

น้ําตก (Waterfall Model) (Girdhari Singh and  Shalini Puri, 2014) ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอน

การวิเคราะหระบบ ข้ันตอนการออกแบบระบบ ข้ันตอนการพัฒนาระบบ ข้ันตอนทดสอบระบบ 

ข้ันตอนนําไปใช และข้ันตอนบํารุงรักษา 

 

• ข้ันตอนการวิเคราะหระบบ 

      จากการสํารวจระบบการบันทึกกิจกรรมการเรยีน พบงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ระบบเช็คชื่อและจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารย (ชวโชติ อาชวกุล หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี  สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2556) 

2. ระบบเช็คชื่อเพ่ือการติดตามพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา แบบมีสวนรวมผานระบบ

ออนไลน (วัฒนพล ชุมเพชร, ภูริณัฐ หนูขุน และคุณัชญ เตียวนะ, 2561) 

3. ระบบลงเวลา เขา-ออก และเช็คเวลาเรียน (วิทยากร ยาสิงหทอง โรงเรียนฝางวิทยายน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) 
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จําเปนตอระบบได นอกจากนั้นระบบยังสามารถรองรับการแสดงผลขอมูลผาน Internet Browser 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2556) 
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3. ระบบลงเวลา เขา-ออก และเช็คเวลาเรียน (วิทยากร ยาสิงหทอง โรงเรียนฝางวิทยายน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) 

 

 

 

4. การพัฒนาระบบบันทึกชื่อเขาชั้นเรียนดวยคิวอารโคด (รณกร แสงสุวรรณ, เพ็ญณี หวังเมธีกุล 

และ สุนิดา รัตโนทยานนท, 2562) 

จากระบบงานขางตนเปนระบบบันทึกชื่อเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ซ่ึงสามารถติดตาม

พฤติกรรมการเขาเรียนเทานั้น ไมมีระบบใดท่ีสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตลอด

ภาคการศึกษา หรือปการศึกษาได  ในตารางท่ี 1 นําเสนอขอสรุปเปรียบเทียบขอบเขตฟงกชันการ

ทํางานของแตละระบบขางตนและฟงกชันของระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของ

นักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ท่ีจะนําเสนอในงานวิจัยนี้  

 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบขอบเขตฟงกชันระบบท่ีมีอยูเดิม และระบบท่ีนําเสนอ 

ช่ือระบบงาน 

ฟงกชันของระบบ 

เช็คช่ือ

ผาน

ระบบ 

บันทึกจํานวน

ช่ัวโมงการเขา

เรียนแตละ

ราย วิชา 

บันทึก

และดู

ขอเสนอ 

แนะจาก

อาจารย 

แสดง

รายงาน

ผลการ

เขาเรียน 

Admin 

มีสิทธิ์

กําหนดคา

ในระบบ 

ระบบเช็คชื่อและจัดการกิจกรรมสําหรับ

อาจารย 
       

ระบบเช็คชื่อเพ่ือการติดตามพฤติกรรม

การเขาเรียนของนักศึกษา แบบมีสวน

รวมผานระบบออนไลน 

       

ระบบลงเวลา เขา-ออก และเช็คเวลา

เรียน 
       

ระบบบันทึกชื่อเขาชั้นเรียนดวยคิวอาร

โคด 
     

ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมง

การเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS  
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 ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ท่ีนําเสนอใน

การวจิัยนี้ดําเนินการผานคอมพิวเตอรในลกัษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขตการทํางานของกลุม

ผูใชท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 

o ผูดูแลระบบ 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- อนุมัติ ลบ รายชื่อสมาชิกในระบบได 

- เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาและกรอบจํานวนชั่วโมงตามเง่ือนไขCLS ได 

- ตั้งคาเริ่มตนใหกับระบบได 

- เรียกดูขอมูลนักศึกษา อาจารย และผูดูแลระบบได 

 

o อาจารย  

- สมัครสมาชิกได 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- เรียกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษาหรือนักศึกษาในรายวิชาได 

- ตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS ของนักศึกษาในท่ีปรึกษาหรือนักศึกษาในรายวิชาได 

 

o นักศึกษา 

- สมัครสมาชิกได 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- เพ่ิม ลบ ขอมูลรายวิชาท่ีตนเองลงทะเบียนเรียนได 

- เพ่ิม ลบ แกไข ตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS ของแตละรายวิชา ท่ีตนเองดําเนินการหรือปฏิบัติได

จริง 

 

• ข้ันตอนการออกแบบระบบ 

o การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ ไดรับการออกแบบการทํางานในลักษณะ Client/ Sever 

โดยมีผูใชท่ีเก่ียวของ ดังภาพท่ี 1 
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o ผูดูแลระบบ 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- อนุมัติ ลบ รายชื่อสมาชิกในระบบได 
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- สมัครสมาชิกได 

- เขาสูระบบได 
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ภาพท่ี 1  สถาปตยกรรมของระบบติดตามและบันทึกจํานวนช่ัวโมงการเรียนของนักศึกษาฯ 

 

o การออกแบบกระบวนการทํางานของระบบ 

การออกแบบกระบวนการทํางานสามารถแสดงการจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบ โดย

อาศัย Context Diagram ดังแสดงในภาพท่ี 2  Data Flow Diagram Level 1 ดังแสดงในภาพท่ี 3 

และ Data Flow Diagram Level 2 ดังแสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปดวย Process , Data 

Flows, External Agents และ Data Store ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูล 

ภาพท่ี 2  Context Diagram  
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ภาพท่ี 3  Data Flow Diagram Level 1 
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ภาพท่ี 3  Data Flow Diagram Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  Data Flow Diagram Level 2 
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o การออกแบบฐานขอมูล 

โครงสรางฐานขอมูลของระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตาม

เง่ือน ไข CLS ได รับการออกแบบด วย  Entity Relationship Model โดยแสดงขอ มูล  และ

ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ท่ีมีตอกัน ประกอบดวย 9 เอนทิตี้ ดังนี้    

1. ตารางสมาชิก (account)  

2. ตารางนักศึกษาท่ีสมัครสมาชิกแลว (student) 

3.ตารางอาจารยท่ีสมัครสมาชิกแลว (professor) 

4.ตารางผูดูแลระบบท่ีเปนสมัครสมาชิกระบบ (admin) 

5. ตารางวิชาท้ังหมดในภาควิชา (subject)  

6. ตารางอาจารยท้ังหมดในภาควิชา (listprof)  

7. ตารางคาเทอมและปการศึกษาเริ่มตนในระบบ (setting) 

8. ตารางบันทึกการเรียนตามเง่ือนไข CLS (detailcls)  

9. ตารางรายวิชาท่ีนักศึกษาบันทึกลงในระบบ (stdsubject)  
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o การออกแบบฐานขอมูล 
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เง่ือน ไข CLS ได รับการออกแบบด วย  Entity Relationship Model โดยแสดงขอ มูล  และ
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4.ตารางผูดูแลระบบท่ีเปนสมัครสมาชิกระบบ (admin) 

5. ตารางวิชาท้ังหมดในภาควิชา (subject)  

6. ตารางอาจารยท้ังหมดในภาควิชา (listprof)  

7. ตารางคาเทอมและปการศึกษาเริ่มตนในระบบ (setting) 
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o Notebook  Intel(R) core(TM) i7-5500U 2.40GHz RAM 8.00 GB AMD Radeon 

Graphic Lenovo G40 

o PC Intel(R) Core(TM) i5-6500 3.20 GHz RAM 4.00 GB HD Graphics 530  

ซอฟตแวร ประกอบดวย 

o โปรแกรม Visual Studio Code  

o โปรแกรม XAMPP 

o Front-end Framework : Bootstrap 

 

5. ผลการวิจัย 

ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ไดรับการ

พัฒนาจนแลวเสร็จตามฟงกชันงานท่ีไดรับการออกแบบ และทําการทดสอบการใชงานในทุกฟงกชัน

โดยผูใชงานในแตละบทบาทท่ีไดรับการจําแนกไว ดังขอมูลทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนก

ตามกลุมผูใชงานในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนกตามกลุมผูใชงาน 

ผูดูแลระบบ 

ช่ือฟงกชันงาน 
ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบ 

การใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสมัครสมาชิก       

การเขาสูระบบ       

แกไขขอมูลสวนตัวได       

การจัดการรายชื่อสมาชิกในระบบ (เพ่ิม ลบ)       

การตั้งคาเริ่มตนใหระบบ (เพ่ิม ลบ)       

การเรียกดูขอมูลอาจารยและผูดูแลระบบ       

เรียกดูขอมูลนักศึกษา       
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อาจารย 

ช่ือฟงกชันงาน 
ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบ 

การใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสมัครสมาชิก       

การเขาสูระบบ       

แกไขขอมูลสวนตัวได       

 เรียกดูขอมูลนักศึกษา       

 

นักศึกษา 

ช่ือฟงกชันงาน 
ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบ 

การใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสมัครสมาชิก       

การเขาสูระบบ       

แกไขขอมูลสวนตัวได       

การจัดการขอมูลรายวิชาและจํานวนชั่วโมง CLS (เพ่ิม 

ลบ) 
      

การตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS        

  

  

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนกตามกลุมผูใชงาน (ตอ) 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & User  

                Experience จากทุกฟงกชันการใชงาน 

 

หัวขอ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

การทํางานสวนของนักศึกษา      

1.การออกแบบ GUI       

2.การเพ่ิม ลบ รายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
      

3.การบันทึกขอมูล CLS       

4.การตรวจสอบขอมูล CLS ท่ี

บันทึกไปแลว 
      

การทํางานสวนของอาจารย      

1.การออกแบบ GUI       

2.การตรวจสอบรายชื่อวิชา

และนักศึกษา 
      

3.การติดตามขอมูล CLS ของ

นักศึกษา 
      

4.การสงขอความใหคําแนะนํา

กับนักศึกษา 
      

การทํางานสวนของผูดูแล

ระบบ 
     

1.การออกแบบ GUI       

2.การตั้งคาเริ่มตนท่ีจําเปน      

3.การอนุมัติสิทธิ์ผูเขาใชงานใน

ระบบ 
      

4.การติดตามขอมูลนักศึกษา 

อาจารยและผูดูแลระบบ 
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 บทความนี้ใครนําเสนอตัวอยางสวนงานการบันทึกจํานวนชั่วโมงเรียนตามเง่ือนไข CLS ของ

นักศึกษา ซ่ึงเปนฟงกชันหลักสําหรับนักศึกษาและอาจารยซ่ึงเปนสมาชิกของระบบแลว 

 สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูล โดยคลิกท่ีปุมเมนูจัดการขอมูล CLS และ

เลือกหัวขอยอยเปน บันทึกขอมูล CLS ซ่ึงจะปรากฏ Interface ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการ

บันทึกชั่วโมง CLS ดังภาพท่ี 6 เม่ือคลิกปุมเลือกในรายวิชาท่ีตองการจะปรากฏ Interface การเลือก

สัปดาหท่ีจะบันทึกจํานวนชั่วโมงของรายวิชานั้น ดังภาพท่ี 7  นักศึกษากดปุมเลือกสัปดาหแลวจะ

ปรากฏ Interface ฟอรมสําหรับบันทึกขอมูล CLS  ดังภาพท่ี 8 ใหนักศึกษากรอกจํานวนชั่วโมง C L 

และ S ใหครบถวน ชอง Note สําหรับพิมพขอความหรือหมายเหตุท่ีเก่ียวของ หากนักศึกษามีเอกสาร

หรือไฟลสามารถอัปโหลดแนบไวไดท่ี choose files จากนั้นกด Submit เพ่ือบันทึก แตหากไม

ตองการบันทึกใหกด Cancel  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  Interface แสดงรายวิชาของนักศึกษาท่ีบันทึกไวในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  Interface เลือกสัปดาหท่ีตองการบันทึกช่ัวโมง CLS 
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ภาพท่ี 6  Interface แสดงรายวิชาของนักศึกษาท่ีบันทึกไวในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  Interface เลือกสัปดาหท่ีตองการบันทึกช่ัวโมง CLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  ฟอรมสําหรับบันทึกขอมูล CLS 

 

หากนักศึกษาจะติดตามภาพรวมของจํานวนชั่วโมงเรียนของตนเองสามารถติดตามผาน

รายงานแสดงผลภาพรวมของจํานวนชั่วโมง CLS ท่ีไดบันทึกไวในระบบ โดยคลิกท่ีปุมเมนูเลือกไปยัง

หัวขอ จัดการขอมูล CLS  เลือกหัวขอยอยเปน ตรวจสอบขอมูล CLS จะไดหนาตางดังภาพท่ี 9 

นักศึกษากดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึกรวมทุกวิชาจะไดหนาตางดังภาพท่ี 10 เปนกราฟ

วงกลมแสดงสัดสวนภาพรวม CLS ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาบันทึก คาความมีวินัยจะแสดงผานคารอยละ

ความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียนบรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ L และของจํานวน

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  หนาสําหรับนักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการตรวจสอบขอมูล CLS 
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ภาพท่ี 10  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบรวมทุกรายวิชา 

สวนท่ี 2 เปนของอาจารย ซ่ึงจะแยกเปนมุมมองของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจํา

วิชา โดยอาจารยท่ีปรึกษาสามารถเขาไปติดตามรายงานแสดงผลภาพรวมจํานวนชั่วโมง CLS ของ

นักศึกษาในท่ีปรึกษาตนเอง โดยคลิกท่ีปุมเมนู ขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 

11 อาจารยท่ีปรึกษาจะเห็นรายชื่อนักศึกษาในท่ีปรึกษาตนเองเทานั้น อาจารยท่ีปรึกษาสามารถกด

เลือกดูขอมูลสวนตัวหรือขอมูล CLS ของนักศึกษาไดเปนรายบุคคล หากทําการกดดูขอมูล CLS จะได

หนาตางดังภาพท่ี 12 เปนหนาสําหรับเลือกรายวิชาท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษาคนนั้นๆ 

หลังจากกดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึกรวมทุกรายวิชาจะนําไปสูหนาตางภาพท่ี 13 เปน

กราฟวงกลมแสดงสัดสวนภาพรวม CLS ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาคนนั้นๆบันทึกไว คาความมีวินัยจะ

แสดงผานคารอยละความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียนบรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ 

L และของจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  หนาสําหรับอาจารยเลือกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
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ภาพท่ี 10  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบรวมทุกรายวิชา 

สวนท่ี 2 เปนของอาจารย ซ่ึงจะแยกเปนมุมมองของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจํา

วิชา โดยอาจารยท่ีปรึกษาสามารถเขาไปติดตามรายงานแสดงผลภาพรวมจํานวนชั่วโมง CLS ของ

นักศึกษาในท่ีปรึกษาตนเอง โดยคลิกท่ีปุมเมนู ขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 

11 อาจารยท่ีปรึกษาจะเห็นรายชื่อนักศึกษาในท่ีปรึกษาตนเองเทานั้น อาจารยท่ีปรึกษาสามารถกด

เลือกดูขอมูลสวนตัวหรือขอมูล CLS ของนักศึกษาไดเปนรายบุคคล หากทําการกดดูขอมูล CLS จะได

หนาตางดังภาพท่ี 12 เปนหนาสําหรับเลือกรายวิชาท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษาคนนั้นๆ 

หลังจากกดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึกรวมทุกรายวิชาจะนําไปสูหนาตางภาพท่ี 13 เปน

กราฟวงกลมแสดงสัดสวนภาพรวม CLS ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาคนนั้นๆบันทึกไว คาความมีวินัยจะ

แสดงผานคารอยละความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียนบรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ 

L และของจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  หนาสําหรับอาจารยเลือกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  หนาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบรวมทุกรายวิชา 

สําหรับมุมมองอาจารยประจําวิชา สามารถเขาไปติดตามรายงานแสดงผลภาพรวมของ

จํานวนชั่วโมง CLS ของนักศึกษาในแตละรายวิชาท่ีตนเองสอน โดยคลิกท่ีปุมเมนู ขอมูลนักศึกษาใน

รายวิชา จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 14 อาจารยประจําวิชาจะเห็นรายชื่อวิชาท่ีตนเองสอน สามารถ

กดเลือกดูขอมูลรายวิชาท่ีตองการ จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 15 แสดงรายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชานั้นๆ อาจารยประจําวิชาสามารถเลือกดูขอมูลสวนตัวหรือขอมูล CLS ของนักศึกษาได

เปนรายบุคคล หากทําการกดดูขอมูล CLS จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 16 เปนหนาสําหรับเลือกดู

ขอมูล CLS แบบรายสัปดาห หากทําการกดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึก จะนําไปสูหนาตาง

ภาพท่ี 17 เปนกราฟวงกลมแสดงสัดสวนภาพรวมขอมูล CLS ของนักศึกษาตามรายวิชาท่ีอาจารย

ประจําวิชาไดเลือกดูขอมูล คาความมีวินัยจะแสดงผานคารอยละความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียน

บรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ L และของจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 14  หนาสําหรับอาจารยประจําวิชาเลือกดูขอมูลรายวิชาท่ีตนเองสอน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  หนาแสดงรายช่ือนักศึกษาในรายวิชาท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  หนาสําหรับอาจารยเลือกสัปดาหท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษา 
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ภาพท่ี 14  หนาสําหรับอาจารยประจําวิชาเลือกดูขอมูลรายวิชาท่ีตนเองสอน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  หนาแสดงรายช่ือนักศึกษาในรายวิชาท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  หนาสําหรับอาจารยเลือกสัปดาหท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบเฉพาะรายวิชา 

 

การทดสอบซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามทฤษฎีแบบจําลองน้ําตก ไดทําการ

ทดสอบความถูกตองของการใชงานในทุกฟงกชันจําแนกตามบทบาทของผูใชงานแตละกลุม ดังผลท่ี

แสดงไวในตารางท่ี 2 สวนผลการประเมินคุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & 

User Experience จากทุกฟงกชันการใชงานของนักศึกษาจํานวน 5 คน อาจารยท่ีปรึกษา 2 ทาน 

อาจารยประจําวิชา 2 ทาน และผูดูแลระบบ 1 ทาน ไดผลคาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดังผลท่ีแสดงใน

ตารางท่ี 3 ซ่ึงคาความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชงานทุกกลุมโดยรวมท้ังระบบอยูในเกณฑดี (ระดับคะแนน

เฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 

5. ผลสรุป และอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้ไดดําเนินการพัฒนาระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษา

ตามเง่ือนไข CLS จนแลวเสร็จ โดยระบบสามารถชวยใหนักศึกษามีวินัยในการเขาเรียนและบันทึกผล

การเรียนของตนเองอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําวิชาสามารถติดตาม

ผลและใหคําแนะนําการเรียนแกนักศึกษา อีกท้ังผูดูแลระบบสามารถตั้งคาตางๆ ของระบบและ

ตรวจสอบขอมูลผูใชงานได อยางไรก็ตามมีประเด็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS วิเคราะหและ

ออกแบบภายใตบริบทท่ี เหมาะสมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญเทานั้น  

2. ระบบท่ีพัฒนาสามารถเปนตนแบบการนําไปใชงานในภาควิชาอ่ืน หรืออาจขยายการรองรับการใช

งานของนักศึกษาในคณะหรือท้ังมหาวิทยาลัยตอไป 

3. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตาม

เง่ือนไข CLS บนแพลตฟอรมมือถือตอไป 
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Abstract 

Development of a 360-degree Virtual Reality Environment for Public Relations, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, the objective is 1) to design and develop a 360-

degree virtual reality environment for public relations, Nakhon Pathom Rajabhat 

University 2) to study user satisfaction towards the development of a 360-degree 

virtual reality environment for public relations, Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Samples used in the research Obtained by simple randomization from the first year 

student population of the academic year 2019 of 3,251 people. Determine the size 

using the table of Crazy and Morgan. Received a sample of 344 people. The tools used 

for data collection consisted of 1) 360-degree virtual reality environment development 

materials for the public relations of Nakhon Pathom Rajabhat University. 2) the 

satisfaction assessment form for the multimedia media developed by the researcher. 

The results of the study showed that the mean was 4.02 in the high level and the 

standard deviation was 0.76. 

 

Keywords: Virtual Reality, 360-degree, Nakhon Pathom Rajabhat University  
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บทคัดยอ  

  การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือน

จริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาโดยการสุมอยางงายจากประชากร

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3,251 คน กําหนดขนาดโดยใชตารางของเครจซ่ีและ

มอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 344 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) สื่อ

การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 2) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวามี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.02 อยูในระดับมากและมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.76 

 

คําสําคัญ: ภาพเสมือนจริง , 360 องศา , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

1. บทนํา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2479 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 211 ไร มี

อาคารท้ังสิ้น 38 อาคาร (วิกิพีเดีย,2562) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงบูรณาการความรูเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน วางเปาหมายมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตท่ีมี จิตอาสาเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน ผานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีทําใหนักศึกษาประมวลความรูใหเกิด

ความคิดรวบยอด สรางทักษะดวยกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม จัดการเรียน

การสอนใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีไดพัฒนาและปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สราง

กระบวนการทดสอบความรูและทักษะกอนสําเร็จการศึกษา (หนึ่งฤทัย เพ็งสุวรรณ,2560) 

  ในการกาวเขามาเปนสมาชิกของรั้วมหาวิทยาลัยนี้นั้น สิ่งท่ีเห็นไดชัดก็คือลักษณะทาง

กายภาพของมหาวิทยาลัยท่ีเปนเอกลักษณ รวมท้ังมีอาคารสถานท่ีในการใหบริการวิชาการ และแหลง

อํานวยความสะดวกแกอาจารยและนักศึกษาอยางครบครัน ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

มีอาคารตาง ๆ มากมายเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะแบงเปนคณะตาง ๆ ซ่ึงปจจุบันการประชาสัมพันธอาคารสถาน

ยังมีการแนะนําท่ีไมชัดเจน บอยครั้งท่ีทําใหนักศึกษาและผูปกครองท่ีมาใชบริการ ไมทราบแนชัดวา

แตละอาคารนั้นตั้งอยูตําแหนงไหนของมหาวิทยาลัย เชน นักศึกษาหรือผูปกครองตองการท่ีจะไป

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไมสามารถทราบไดวาอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรนั้นตั้งอยูตําแหนง

ไหนของมหาวิทยาลัย หรือกรณีนักเรียนหรือผู ท่ีสนใจจะศึกษาเลาเรียนตอ อยากจะเห็น

สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ก็ไมสามารถเห็นไดท่ัวถึง เพราะไมมีสื่อชนิดใดสามารถเจาะจงหรือ

ประชาสัมพันธแบบเปนรูปธรรมได 
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บทคัดยอ  

  การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือน

จริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาโดยการสุมอยางงายจากประชากร

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3,251 คน กําหนดขนาดโดยใชตารางของเครจซ่ีและ

มอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 344 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) สื่อ

การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 2) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวามี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.02 อยูในระดับมากและมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.76 
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  ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงจัดทําการพัฒนาสภาพแวดลอม

ภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ัวไป ไดรูถึงรายละเอียดและตําแหนงท่ีตั้งของอาคาร

ตางๆ ในมหาวิทยาลัย  

 

2. วิธีการทดลอง/วิธีการวิจัย 

2.1 การวิเคราะหขอมูล 

  ทําการวิเคราะหขอมูลจากการรวบรวมขอมูลบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดยจะทําการเก็บขอมูลเปนรูปภาพ 360 องศาหรือภาพ Panorama ในแตละจุดของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมจํานวน 30 จุด และรวบรวมประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เพ่ือใชในการประกอบการพัฒนาการจําลองภาพใหเสมือนจริง แบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ีมา http://dept.npru.ac.th/conference12/ 
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ภาพท่ี 2 แสดงแผนท่ีภาพ google map บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps/place/มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม/@13.836833,100.0282958,17z/ 
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ภาพท่ี 3 แสดงการออกแบบการจําลองภาพใหเสมือนจริง แบบ 360 องศา 

 

 

 

 

 

2.2 การออกแบบ  
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2.3 การพัฒนา 

 การกําหนดตําแหนงภาพตางๆ ตามจุด โดยใชกลอง 360 องศา ทําการเก็บพิกัดทางเดินผาน

เสนทางถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยเวนระยะหางระหวางภาพประมาณ 50 เมตร โดยผานเสนทาง

อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 30 จุด  

 
ภาพท่ี 4 แสดงการกําหนดตําแหนงภาพตามจุดตางๆ โดยใชกลอง 360 องศา 

 

2.4 การนําไปใช/ทดลองใช 

 นําตนแบบสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปทดสอบการใชงาน โดยดูจากความราบรื่นตอเนื่องของภาพ เพ่ือ

นํามาปรับแกไขรายละเอียดใหมีความเคลื่อนไหวของภาพใหใกลเคียงกับการดูของมนุษยใหมากท่ีสุด 

กอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการทดสอบการใชงานของระบบ 
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ภาพท่ี 5 แสดงการทดสอบการใชงานของระบบ 

  

 
 

2.5 การประเมินผล 

 นําสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ไปทดสอบการใชงานจริงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 344 คน โดยใหทําการทดสอบการใช

งานและทําการประเมินผลผานแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ผลการทดลอง 

  การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชประชากรเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 

3,251 คน  กําหนดขนาดโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 344 คน ทํา

การทดสอบการใชงานและทําการประเมินผลความพึงพอใจ พบวาในสวนดาน Function Test 

ผูใชงานมีความพึงพอใจในสวนของความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ ,  เมนูท่ีใชใน

โปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน  และ สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง อยูใน

ระดับมากใน 3 ลําดับแรก และในสวนของดานขอมูล/เนื้อหา ความพึงพอใจในสวนของสื่อมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงค , ความคมชัดของภาพภายในสื่อ และ สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชน

ตอคุณมากนอยเพียงใด อยูในระดับมากใน 3 ลําดับแรก  โดยมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยอยูท่ีระดับมาก 

ดังตารางท่ี 1 

  

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง N= 344 

รายการประเมิน 𝑿𝑿𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

ดาน Function Test 

สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง 3.92 0.77 มาก 

ขณะท่ีกําลังชมสถานท่ีอาคาร สามารถเปลี่ยนไปสถานท่ีอ่ืนไดอยางถูกตอง 3.90 0.74 มาก 

ความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ 3.97 0.77 มาก 

เมนูท่ีใชในโปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน 3.93 0.84 มาก 

ความเสถียรของระบบ 3.88 0.81 มาก 

ดานขอมูล/เนื้อหา 

สื่อมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.18 0.70 มาก 

ความคมชัดของภาพภายในสื่อ 4.18 0.73 มาก 

ความเหมาะสมของเพลงประกอบสื่อ 3.97 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) ตารางสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง N= 344 

รายการประเมิน 𝑿𝑿𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ 4.03 0.71 มาก 

แบบอักษรท่ีใชในการนําเสนออานไดชัดเจน 4.05 0.74 มาก 

ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ 4.12 0.72 มาก 

ความเหมาะสมของระยะหางแตละ จุด Point 3.94 0.78 มาก 

สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชนตอคุณมากนอยเพียงใด 4.15 0.73 มาก 

รวมท้ังหมด 4.02 0.76 มาก 

 

3.2 การอภิปรายผล 

  ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 

องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลสรุปความพึงพอใจของผูใชงานพบวา 

ความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (X ̅= 4.02, S.D.= 0.76) และมีหัวขอเฉลี่ย

สูงสุด คือ ความคมชัดของภาพภายในสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.73 และ 

สื่อมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.70 รองลงมา 

คือ สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชนตอคุณมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.73 ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.72 แบบอักษรท่ีใชในการนําเสนออานไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.74 ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.71 ความเหมาะสมของเพลงประกอบสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคาเบี่ยงเบน

เทากับ 0.87 ความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.77 ความเหมาะสมของระยะหางแตละ จุด Point มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.78 เมนูท่ีใชในโปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.84 สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.77 ขณะท่ีกําลังชมสถานท่ีอาคาร สามารถเปลี่ยนไปสถานท่ีอ่ืนไดอยาง

ถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.74 ตามลําดับ และมีหัวขอท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ความเสถียรของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.81 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) ตารางสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง N= 344 

รายการประเมิน 𝑿𝑿𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ 4.03 0.71 มาก 

แบบอักษรท่ีใชในการนําเสนออานไดชัดเจน 4.05 0.74 มาก 

ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ 4.12 0.72 มาก 

ความเหมาะสมของระยะหางแตละ จุด Point 3.94 0.78 มาก 

สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชนตอคุณมากนอยเพียงใด 4.15 0.73 มาก 

รวมท้ังหมด 4.02 0.76 มาก 
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  ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 

องศาเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลสรุปความพึงพอใจของผูใชงานพบวา 

ความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (X ̅= 4.02, S.D.= 0.76) และมีหัวขอเฉลี่ย

สูงสุด คือ ความคมชัดของภาพภายในสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.73 และ 

สื่อมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.70 รองลงมา 

คือ สื่อประชาสัมพันธของเรามีประโยชนตอคุณมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.73 ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.72 แบบอักษรท่ีใชในการนําเสนออานไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.74 ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.71 ความเหมาะสมของเพลงประกอบสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคาเบี่ยงเบน

เทากับ 0.87 ความแมนยําของเครื่องมือภายในสื่อประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.77 ความเหมาะสมของระยะหางแตละ จุด Point มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.78 เมนูท่ีใชในโปรแกรมใชงานงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีคา

เบี่ยงเบนเทากับ 0.84 สามารถเลือกตําแหนงอาคารจากหนาแผนผังไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.77 ขณะท่ีกําลังชมสถานท่ีอาคาร สามารถเปลี่ยนไปสถานท่ีอ่ืนไดอยาง

ถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.74 ตามลําดับ และมีหัวขอท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ความเสถียรของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.81 

 

 

 

 
 

4. บทสรุป 

การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ไดทําการพัฒนาข้ึนเพ่ือนํามาเปนสื่อในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและบุคคลท่ัวไปไดรูจัก โดยสื่อ

ประชาสัมพันธจะประกอบไปดวย ภาพถาย 360 องศา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอมูล

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเสียง จนเกิดเปนสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ

เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ 360 องศา ท่ีมีความนาสนใจ เขาใจงาย และยังสามารถนําขอมูลท่ีได ไปใช

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 

 

5. ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาสภาพแวดลอมภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศาเพ่ือการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรมีการเพ่ิมเติมจุดการเคลื่อนท่ีของภาพใหมีความถ่ีมากข้ึน เพ่ือให

การเคลื่อนไหวของภาพมีความราบรื่นมากข้ึน 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ์ 
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH 
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ  
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา  ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด  ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature) 
    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา 
    (7) ผลการศึกษา (results)  
     (8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion) 
     (9) กิตติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี) 
     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system)  การอ้างองิเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ช่ือต้น ช่ือสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …)  การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ช่ือสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … )  กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุท้ัง 2 คน  
กรณีเอกสารมีผู้แต่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุช่ือคนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ  et al (เช่น สมชาย 
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014)) 
 2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10)  ให้เรียงตามล าดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z  ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขล าดับ  ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style 
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง  ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้  การ
อ้างอิงท่ีเกี่ยวกับจ านวนช่ือผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและต ารา  ในท่ีนี้น าเสนอตัวอย่างท่ีพบบ่อย 
       (1) หนังสือและต ารา 
   ช่ือผู้แต่ง (ระบุหน้าท่ีเช่น บรรณาธิการ).  (ปี).  ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์).   
    เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
   กอ ใจดี.  (2557).  ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 1).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
   Smith, A.B.  (2014).  A-Z of IT .  1st ed.  New York: McGraw-Hill. 
   กอ ใจดี (บก.).  (ม.ป.ป.).  จรรยาบรรณงานไอที.  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
   Smith, A.B. (Ed.).  (n.d.). Morality in IT work.  N.P.: n.p.   
    [ไม่มีข้อมูล ป ี(ม.ป.ป. ; n.d.)  เมือง (ม.ป.ท.) ส านักพิมพ์ (ม.ป.พ.)] 
   กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.).  (2557).  ไอทีขั้นสูง.  แพร่: ก้าวหน้า. 
   Smith, A.B. and White, B. (2014).  Advanced of IT.  Paris: IT Now. 
   หมายเหตุ  กรณีผู้แต่งต้ังแต่ 2-7 คน ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ 
    กรณีเกิน 7 คน  ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ 
    ละข้อมูลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) 
   Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., … 
    Johnson, W.A. (1982).  IT literacy.  London: IT Publishing. 
       (2) บทความวารสาร  (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเนน้ เลขปีท่ี แบบ APA) 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร (เขียนช่ือเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)   
    เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าส้ินสุดของบทความ. 
    กอ ใจดี.  (2558).  ฉันรักไอที.  วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110. 
       (3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา 
  ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  ชื่อเอกสาร  
    (หน้า เลขเริ่ม-ท้าย).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
  กอ ใจดี.  (2556).  ไอทีปีหน้า.  ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.).  รายงานการประชุม 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2556 (หน้า 1-7).  แพร่: สมาคมไอซีที. 
   Smith, A.B.  (2014).  IT fiction.  In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7). 
    Whitetown, NY: Grolier.  
       (4) ข่าวหนังสือพิมพ์ 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วันท่ี).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีท่ีหรือฉบับ, เลขหน้า. 
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