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บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับได้เวลาครบรอบ 2 ปีแล้ววารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ได้มีผู้สนใจจากภายนอกส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารนี้มากขึ้น ตรวจสอบพบว่าผู้วิจัยได้นำ�ไปใช้ประโยชน์อ้างอิงบทความวิจัยจาก
วารสารนีแ้ ล้ว วารสารนีไ้ ด้ชว่ ยให้นกั วิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
นำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในองค์กร สามารถนำ�ผลงานมาลงตีพิมพ์ในการกำ�หนดตำ�แหน่งชำ�นาญการและ
เชีย่ วชาญทีส่ งู ขึน้ ได้ ผลงานเหล่านีเ้ ป็นแหล่งเผยแพร่ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าและทันสมัย สามารถนำ�ไปศึกษาและอ้างอิงต่อไป
สุดท้ายนีท้ มี บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูส้ นใจสามารถ นำ�ความรูค้ วามเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
Development of Multimedia subjects learning about information for
Prathomsuksa 3 Students at Wattalard(Udomwitthaya) School
ปัณฑ์ชนิต กลีบมาลัย1, สุริยกุล พิกุลศรี2, และสุวนิตย์ รุ่งราตรี3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Panchanid Kleepmalai, Suriyakun Pikunsri and Suwanit Rongratree3
Department of Computer Education, Faculty of Education,
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Abstract
The purposes of this research were 1) to create and develop of Multimedia
computer for Prathomsuksa 3 Students at Wattalard( Udomwitthaya) School subjects
learning about information. 2) to compare the learning achievement of students for
Prathomsuksa studying by Multimedia computer subjects information before and after
learning. 3) to evaluate satisfaction studying by Multimedia computer subjects
information. Use Experimental Research One- Group Pretestposttest Design format
population Prathomsuksa 3 Students at Wattalard( Udomwitthaya) School team 2
academic year 2017 for were 2 classroom,51 students. The samples Prathomsuksa 3
Students at Wattalard(Udomwitthaya) School team 2 academic year 2016 1 class,20
Students Research tools included the Multimedia, Quality Evaluation and Evaluation
form satisfaction To maximum performance In the development of information
technology and communication to students.
Results of the research were as follows: 1) to create and develop of Multimedia
computer have quality in a high level. ( x̅ = 4. 62, S. D. = 0. 50) 2) The Learning
achievement of Student, who learnt by this multimedia computer higher than before
at statistical significance . 05 level. 3) The students have been high satisfied with the
development of multimedia computer. (x̅ = 4.50, S.D. = 0.52)
Keywords: Multimedia
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
สารสนเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียรู้ เรื่อง สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่ สื่อ
มัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจั ยพบว่า 1) เพื่อสร้ างและพัฒ นาสื่ อมัล ติมีเดียวิช าคอมพิว เตอร์ ที่ พัฒ นาขึ้ น มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = 0.50) 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50, S.D. = 0.52)
คาสาคัญ : สื่อมัลติมีเดีย
1. บทนา
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่า งมากในด้าน
การศึกษา (มานพ ฉิมมาน, 2550) การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ได้นาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียเข้ามาใช้อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ (ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ, 2550) จึงจาเป็นต้องสรร
หากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพ
ของผู้ เ รี ย นให้ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับผู้เรียน (สุมณฑา พรหมบุญ, 2545: 2)
ในปัจจุบัน สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น ทั้งด้าน
การศึ ก ษา การสื่ อ สาร การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความบั น เทิ ง ซึ่ ง สามารถท าได้ ส ะดวก รวดเร็ ว
(นฤพนธ์ พนาวงศ์, 2549) ดังนั้นวิธีการเดิมที่ครูผู้สอนผูกขาดในการให้ความรู้จะต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ในลักษณะที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เองมากขึ้ นนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ให้ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมทาให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนสอนในวิธีการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ได้คิดด้วยตนเองได้ (นายชาญ กลิ่นซ้อน,
2550)
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จากที่กล่าวไว้ข้างต้นในหลายประเด็นทั้งสื่อมัลติมีเดียมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนและเมื่อ
จัดทาเป็นรูปแบบมัลติมีเดีย นามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คอมพิวเตอร์ที่นามาใช้กับการเรียนการสอนในลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย
เป็นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี
จึ งมีการนามาประยุ กต์ ใช้ในการเรีย นการสอนในรูป แบบมัล ติมี เดีย ตามหน่ว ยการเรียนร็ที่ เ รี ย น
ประกอบไปด้วย 4 หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การค้นหาข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์เทคโนโลยีน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้ มีความเหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง สารสนเทศ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ ตัวแปร
ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.3.1 เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ สาหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)
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3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารสนเทศ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5
ขึน้ ไป
3.3.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง
สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
3.4 วิธีการดาเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 การวางแผน โดยก าหนดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด การสอนในรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง สารสนเทศ เนื่องจากนักเรียนนั้นไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน
โดยวิธีการอธิบายเนื้อหาตามตัวหนังสือเรียน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดทาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ
เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น
3.4.2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ภายในหนั งสื อเรี ยนและแหล่ งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดเนื้อหาให้ เหมาะสมกับนักเรียน และวิเคราะห์
นักเรียน โดยจะทาการศึกษาสังเกตข้อมูลของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานความสนใจต่อการเรียนรู้
3.4.3 การออกแบบ การจัดทาสื่อมัลติมีเดีย จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล กาหนด
เนื้อหา จัดทาโครงร่างสื่อเป็นสตอรี่บอร์ด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาสื่อมัลติมีเดีย
3.4.4 การพัฒนา พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Flash CS6 ดังรูปที่ 1 ถึง 10

4

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ภาพที่ 1 หน้าปกของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 2 เนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 3 ภาพประกอบคาบรรยายของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 4 ภาพประกอบคาบรรยายของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 5 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน
ของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 6 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน
สื่อมัลติมีเดีย
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ภาพที่ 7 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน
ของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 9 หน้าแบบทดสอบ

ภาพที่ 8 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน
ของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 10 หน้าแสดงสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ

3.4.5 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ตรวจสอบคุ ณ ภาพสื่ อ
มัล ติมีเดีย เพื่อการเรี ย นรู้ เรื่ อง สารสนเทศ ที่พัฒ นาขึ้นโดยผู้ เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมิน
คุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะ
ที่ ต้ อ งการวั ด (IOC) ซึ่ ง จะทดสอบความเที่ ย งตรงเชิง เนื้ อ หา และความเชื่อ มั่ น ของแบบทดสอบ
ตรวจสอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
สารสนเทศ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคาถามที่ใช้ในแบบสอบถาม
3.4.6 น าสื่ อมัล ติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศที่นาไปทดลองกับกลุ่ มตัว อย่าง ซึ่งเป็น
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวั ด ตลาด (อุ ด มวิ ท ยา) ผู้ วิ จั ย ได้ ท ดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมการเรี ย นรู้
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รายวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชั่วโมง ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อที่ครูเปิดบนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดู
จากนั้นให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น แล้วนาผลการประเมินมาตรวจ
นับคะแนนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.4.7 วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ
ได้ แก่ เปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลั งเรียน และสอบถามความพึง พอใจของ
นักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (Index of item Objective Congruence: IOC) ระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่
ต้องการวัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพ และความพึงพอใจของสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยในการวิเคราะห์ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
1.ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ ชั้นมัประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด
(อุดมวิทยา) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
ด้านภาพ เสียง และตัวอักษร
ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
ภาพรวมการประเมิน

x-

S.D.

แปลผล

4.62
4.37
4.50
4.50

0.50
0.56
0.52
0.53

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ในภาพรวม พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน
ของคาถาม พบว่า ผู้ เชี่ย วชาญมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุ ดที่ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
(x̅ = 4.62 = , S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (x̅ = 4.50, S.D. =0.52)
และต่าสุด คือ ด้านภาพ เสียง และตัวอักษร(x̅= 4.37, S.D. = 0.56)
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน x S.D.
t
p
คะแนน
n
เต็ม
ก่อนเรียน
20
20 9.16 2.12
15.08*
0.00
หลังเรียน
20
20
17 1.37
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า
ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลประเมินค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ รียนด้วยสื่อมัลติมีเดียวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง สารสนเทศ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. สื่ออธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
2. สื่อมีเนื้อหาตรงกับบทเรียน
3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน
4. คาอธิบายเครื่องมือชัดเจน
5. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือชัดเจน
6. สื่อมีรูปสวยงาม
7. การนาเสนอต่อเนื่อง
8. ความชัดเจนของ Font
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̅
𝒙𝒙
4.38
4.05
4.29
4.14
3.95
4.24
4.19
4.48

S.D.

แปลผล

0.59 มากที่สุด
0.59 มากทีส่ ุด
1.01
มาก
0.91
มาก
0.80
มาก
0.94
มาก
0.81
มาก
0.75
มาก
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9. สามารถทบมวนบทเรียนได้เอง
10. สีบทเรียนสอดคล้องกับ ภาพประกอบ
11. ไอคอนเครื่องมือชัดเจน
12. คาอธิบายตัวอย่างชัดเจน
13. ความสะดวกในการเรียน
14. ความชัดเจนของการเรียกชื่อไอคอน
15. ความเหมาะสมภาพ+เนื้อหา
16. ฝึกปฏิบัติบทเรียนตามทัน
17. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได้
18. เข้า-ออกบทเรียนได้สะดวก
ภาพรวมการประเมิน

4.57
4.19
4.38
4.10
4.38
4.43
4.38
4.38
4.48
4.48
4.31

0.75
มาก
0.87
มาก
0.80
มาก
0.70
มาก
0.67
มาก
0.68
มาก
0.75
มาก
0.67
มาก
0.68
มาก
0.60 มากที่สุด
0.75 มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ สื่ อมัลติมีเดีย ในภาพรวม
พบว่า นักเรียนทั้ง 20 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.31, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาราย
ข้อคาถาม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดข้อที่ 1 คือ สื่ออธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
(x̅ = 4.38, S.D. =0.59) รองลงมา คือ ข้อที่ 18 คือ เข้าออกบทเรียนได้ส ะดวก (x̅= 4.48, S.D.
=0.60) และต่าสุด คือ ข้อที่ 5 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือชัดเจน (x̅= 3.95, S.D. =0.80)
5. สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปและอภิปรายผล
ผลการพัฒ นาสื่ อมัล ติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ พบว่า สื่ อมัล ติมีเดีย ที่พัฒ นาขึ้นมี
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มาก เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก การประเมิ น บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีคุณภาพตามที่กาหนด คือ ผลการ
ประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̅ = 4.62, S.D. = 0.50) สอดคล้ อ งกั บ (มานพ ฉิ ม มาน, 2550)
ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งมากในด้ าน
การศึกษา แล้วยังสอดคล้องกับ (ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ, 2550) การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ได้นา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเข้ามาใช้อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียน พบว่า ผลการ
เปรี ย บเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่ องจาก ทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะผู้ วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาบทเรียนในแต่ล ะส่ว นได้ชัดเจนโดยมี
ภาพประกอบ สร้างความเข้าใจได้ง่ายในการเรียนของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดียมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดี ย ที่
พั ฒ นาขึ้ น พบว่ า ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย รวมของนั ก เรี ย นของนั ก เรี ย นมี ค่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̅ = 4.50, S.D. = 0.52) ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบให้มีทั้งภาพ เคลื่อนไหว
ภาพนิ่ง ที่ชัดเจน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกทั้งมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน พบว่า
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการเรียนการสอนที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ให้มีความน่าสนใจและเหมาะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึ กษา
ปีที่ 3
2. ควรนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องสารสนเทศ ไปเผยแพร่ ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป และสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการ
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์คู่กับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ
7. เอกสารอ้างอิง
ชาญ กลิ่นซ้อน. (2550). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยคริสเตีย.
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ. (2550). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เรื่ อ ง หลั ก การท างานเบื้ อ งต้ น ของคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5.
กรมวิ ช าการ. (2544). ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา. วารสารวิ ช าการ
Viridian E-Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, หน้า 151-166 กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

10

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

สุมณฑา พรหมบุญ. (2545). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโสตทัศน
ศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานพ ฉิมมาน. (2550). ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ. สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

11

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในสถาบันอุดมศึกษา
Customer Relationship Management In Higher Education Institute
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
Customer Relationship Management in Higher Education institute aims to present
education management through Customer Relationship Management applying for better
effective education management. The education management needs to be appropriate to
changes of globalized economy and society. In the future ,The higher education system ues
Customer Relationship Management broadly across the entire student life cycle. The
consists of 14 phases : 1) recruitment 2)admission 3) transfer equivalency determination 4)
enrollment 5) course Registration6) academic advising 7) student financial8) examination and
grading9) academic progression10) re-registration 11) change of program12) on the job
training13) graduation14) alumni relations) Customer Relationship Management will to
transaction and pedagogical application Such as, the student information system, Enterprise
Resource Planning, Solution and Learning Management System, other institutional
application and Multi Channel Approach Customer Relationship Management in higher
education . Customer Relationship Management will to solution and determine . This truly
was the educational institute add value as the production satisfactory for the customers and
relationscreating long-term loyalty. These will promise the educational institution to achieve
the goal . Customer Relationship Management deigned will be applicable for the education
management.
Keywords: Customer Relationship Management, Higher Education Institute
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บทคัดย่อ
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ ได้นำมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ในอนำคต ระบบกำรศึกษำจะใช้ระบบกำร
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในวงกว้ำงบริหำรวงจรชีวิตของผู้เรียน แบ่งเป็น 14 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยกำร
1) สรรหำผู้ เรี ย น 2) กำรรั บ ผู้ เรี ย น 3) กำรเที ย บโอนผลกำรเรีย น 4) กำรสมั ครเรีย น 5) กำรลงทะเบี ย น
โปรแกรมเรียน 6) กำรแนะแนวทำงวิชำกำร 7) สภำวะกำรเงินของผู้เรียน 8) กำรทดสอบและกำรให้เกรด 9)
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน 10) กำรลงทะเบียนแก้ตัว 11) กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรเรียน 12) กำรฝึกงำน
13) กำรสำเร็จกำรศึกษำ 14) ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กำรติดต่อด้วยระบบสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ กำรวำงแผน
จัดกำรทรัพยำกร ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์อื่นในสถำนศึกษำ และกำรเข้ำถึงช่องทำงอื่น กำร
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำนศึกษำ ระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไข
ปัญหำ ตัดสินใจได้ ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำแก่สถำนศึกษำ มีผลผลิตเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ำ สร้ำงควำม
ผูกพันธ์กับลูกค้ำยำวนำน ทำให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ กำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ นำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้
คาสาคัญ : กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ, สถำบันอุดมศึกษำ
บทนา
โลกยุ ค โลกำภิ วัต น์ (Globalization) กำรแข่ งขั น กำรรับ นั ก ศึ กษำของสถำบั น อุ ดมศึ ก ษำเพิ่ ม มำกขึ้ น
หน่วยงำนภำครัฐสนับสนุนงบประมำณไม่เพียงพอประกอบกับกำรแข่งขัน ทำให้สถำบันอุดมศึกษำประสบกับ
ปัญหำไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมพันธกิจของกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับนักศึกษำ
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์จะส่งผลกระทบต่อกำรรับอำจำรย์ งบประมำณที่ได้รับรวมถึงปัญหำกำรบริหำรงำนที่ไม่
ประสบผลควำมสำเร็จ เพื่อทำให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมอยู่รอดและมีศักยภำพในเชิงกำรแข่งขันให้มีควำมยั้ง
ยืนนั้น กำรจัดกำรศึกษำจำเป็นต้องปรับในเชิงรุกมำกขึ้น ด้วยกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ให้อยู่ในระยะ
ยำว กำรสร้ำงควำมสั มพั น ธ์กับ ลู กค้ำ จึ งมีค วำมส ำคัญ มำก ส่ งผลให้ ส ถำบั น อุดมศึกษำได้รับ ผลผลิ ต อย่ำง
ต่อเนื่อง ยำวนำน และในกำรหำลูกค้ำใหม่ จำกกำรประกำศ ประชำสัมพันธ์จะทำให้ล่ำช้ำ อำจทำให้ลูกค้ำ
เปลี่ยนใจ ลูกค้ำบำงรำยก็ลำออกไปศึกษำแห่งอื่น ประกอบกับลูกค้ำแต่ละคนมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ประเด็นที่สำคัญ คือ ลูกค้ำจะมีทำงเลือก มำกมำย หรือองค์กรไม่เอำใจใส่ลูกค้ำ องค์กรบำงแห่งมีกลยุทธ์ทำง
กำรตลำด เพื่อให้ตนได้มำมีส่วนเหนือกว่ำคู่แข่งขันแต่สำหรับในปัจจุบัน กำรตลำดจะเน้นควำมสำคัญที่มีตัว
ลูกค้ำเป็น หลั ก ด้ว ยกำรสร้ำงควำมสัมพัน ธ์กับลู กค้ำวิธีกำรต่ ำง ๆ โดยกำรรักษำลูกค้ำ ของตนเอง รวมถึง
พยำยำมมัดใจลูกค้ำเก่ำไว้ ขณะเดียวกันต้องพยำยำมหำลูกค้ำใหม่ด้วย ยิ่งองค์กรสำมำรถมัดใจลูกค้ำเก่ำได้
ยำวนำน กำรหำลูกค้ำใหม่จะเพิ่มขึ้น ตัวลูกค้ำเองก็จะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้องค์กรมำกขึ้นเท่ำกัน ซึ่งประกอบ
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กับลูกค้ำมีข้อเสนอหลำกหลำย จำกคู่แข่งขันองค์กรจึงมุ่งหันมำปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรเข้ำหำ และเอำใจใส่
ลูกค้ำแทบทุกองค์กรเพื่อมิให้เสียลูกค้ำกำรเสียลูกค้ำไปจึงไม่ใช่เรื่องยำกที่จะเกิดขึ้นกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ (Customer Relationship Management: CRM) ถือเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่กำลังได้รับควำมนิยม
ในแทบทุกประเภทของธุรกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจกำรศึกษำมุ่งเน้นไปที่กำรรักษำ สร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำ
ในระยะยำว และดึงดูดลูกค้ำรำยใหม่เป็นขั้นแรก ทำกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเหล่ำนั้นไปจนเปลี่ยนให้
เป็ น ลู กค้ำที่ มีควำมภั กดีในองค์ก ร ทั้งนี้ กำรหำลู ก ค้ำรำยใหม่ และกำรรักษำลู กค้ำให้ มีควำมภัก ดีนั้น มี
ควำมสำคัญไม่ต่ำงกัน ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะ เป้ำหมำยนักกำรตลำด คือ เน้นกำรสร้ำงลูกค้ำให้ประทับใจ และ
รักษำควำมภั กดีในองค์ กรอยู่ ในใจผู้ บ ริ โภค ท ำให้ ผู้ บ ริโภคมี ควำมรู้สึ กดี แล้ ว เปลี่ ยนจำกลู กค้ำ ไปสู่ ลู กค้ ำ
ตลอดไป (Long term Customer) ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้นำระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำมำใช้เพื่อ
รักษำลูกค้ำเดิมให้มีควำมภักดีกับองค์กรตลอดไป
คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นสถำบันอุดมศึกษำ
มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิต หรือสำขำวิชำชีพให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ และสังคมในส่วนของ
ภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรมได้ก้ำวไปสู่เทคโนโลยีส มัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิ ตให้ มีควำมสำมำรถ
แข่งขันกันในระดับประเทศซึ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นภำคอุตสำหกรรมหรือองค์กรต่ำงๆ จึงต้ องกำรผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรทำงำนมำทำงำนในองค์กรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
จึงต้องมี ทรัพยำกร และข้อมูลเพียงพอมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อลูกค้ำให้ลูกค้ำเกิดควำมภักดีในองค์ก รเพื่อให้ลูกค้ำให้คงกับเรำตลอดไป และเมื่อเป็นลูกค้ำยำวนำน ก็จะ
เป็ นกลจักรสำคัญ ในกำรบอกต่อสร้ำงลูกค้ำใหม่ให้เป็นจริงมำกขึ้น ดังนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จึงได้นำระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ
มำเพื่อรักษำลูกค้ำ และสร้ำงลูกค้ำใหม่ในอนำคต
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในสถานศึกษา
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management) หมำยถึง กำรดึงดูดลูกค้ำ
ใหม่เป็นขั้นแรก และทำกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเหล่ำนั้นจนเปลี่ยนเป็นลูกค้ำที่มีควำมภักดีและเป็น
ลูกค้ำที่พร้อมจะปกป้อง และกระจำยข้อดีขององค์กรไปยังลูกค้ำรำยอื่น
หลักการสาคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
1 กำรปลูกจิตสำนึก กระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำควรเริ่มจำกบุคคลภำยในองค์กร โดย
บุ คลำกรทุกคนต้องมีใจร่ว มกัน และพร้ อมที่ จะสร้ำงกระบวนกำรจัดกำรควำมสั มพันธ์กับลู กค้ำให้ เกิดขึ้น
นับตั้งแต่พนักงำนระดับล่ำง ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พนักงำนรับโทรศัพท์ พนักงำนต้อนรับ
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หรือพนั กงำนในฝ่ ำยต่ำงๆ จนกระทั่งผู้บ ริห ำรระดับสู งขององค์กร ตัวอย่ำง เช่น เมื่อลูกค้ำเข้ำมำภำยใน
สถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจะเป็นด่ำนแรกที่จะถูกสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำก ลูกค้ำ ดังนั้น
กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และสำมำรถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้ำได้
โดยไม่ต้องมีกำรสอบถำมจำกฝ่ำยอื่นๆ ให้วุ่นวำย หรืออำจใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยในกำรสืบค้นได้รวดเร็ว หรือ
พนั ก งำนรั บ โทรศั พ ท์ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส ำมำรถตอบค ำถำมได้ ทุ ก ๆ เรื่อ ง ไม่ ใช่ มี ก ำรโอนสำยถำมกั น ไปมำ
จนกระทั่งสำยหลุดอย่ำงที่ผู้บริโภคในปัจจุบัน กำลังประสบอยู่จำกหลำยๆ องค์กร เหล่ำนี้เป็นเพียงบำงส่วนที่
พนั ก งำนจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในงำนหน้ ำ ที่ ข องตนเอง เพื่ อ เป็ น กำรสร้ ำ งควำมประทั บ ใจให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ใน
เบื้องต้น หรือแม้กระทั่งกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่ำนตัวอักษร ก็ต้องคำนึงถึงสิทธิต่ำงๆ
ของผู้บริโภค และกำรเก็บรักษำควำมลับของลูกค้ำในเรื่องข้อมูลนั้นด้วย
2 วิเครำะห์ควำมต้องกำรเบื้องต้นของลูกค้ำ
องค์กรต้องมองย้อนกลับไปในฐำนะที่ตนเองเป็นลูกค้ำ ว่ำถ้ำเรำเป็นผู้บริโภคที่มำเลือกข้อเสนอ เรำ
ต้องกำรอะไร เพื่อให้เกิดควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เสนอ ซึ่งสื่อดิจิตอลสำมำรถทำได้อย่ำงสะดวกทั้งผ่ำนระบบ
โทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต โดยกำรสอบถำมหรือกำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์
3 เก็บรวบรวมข้อมูล
กำรสำรวจข้อมูลต่ำงๆ ของลูกค้ำว่ำลูกค้ำแต่ละรำยมีควำมต้องกำร (Needs & Wants) อะไร โดย
ต้องมองให้เห็นควำมแตกต่ำงของลูกค้ำแต่ ละรำย เช่น วันเกิดของลูกค้ำ หรือข้อมูลควำมชอบ ทัศนคติ หรือ
อื่นๆ ซึ่งปัจจุบันสำมำรถทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และสำมำรถเก็บไว้ในฐำนข้อมูล คอมพิวเตอร์ได้อย่ำยำวนำน
พร้อมจะดึงกลับมำใช้ใหม่ได้ทุกครั้งเมื่อผู้บริโภคคนเดิมกลับมำใช้บริกำร
4 จัดทำฐำนข้อมูล
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่รำยละเอียดของลูกค้ำ (Customer profile) เท่ำนั้นแต่ยัง
รวมถึบงกำรวิเครำะห์ แยกแยะ จัดแบ่ง และเลือกกลุ่มลูกค้ำออกมำตำมคุณค่ำหรือควำมสำมำรถที่ลูกค้ำและ
ละกลุ่มจะสร้ำงรำยได้ให้แก่องค์กรได้ในระยะยำว
5. กำรกำหนดแผนงำนกิจกรรม กำรตลำดเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ ที่นิยมใช้มำก ในตอนนี้ คือ กำร
สร้ำงชุมชน และกำรสร้ำงสัมพัน์ผ่ำนชุมชนนั้น
6. กำรมีเทคโนโลยี
กำรใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมำะสมเพื่ อวิ เครำะห์ แ ละแยกแยะลู ก ค้ ำ สร้ำงจุด กำรติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ ำ
(Touch point) และกำรกระจำยข้อมูลผ่ำนทุกช่องทำง (Cross channel) และทุกหน่วยงำนในองค์กร
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7. กำรรักษำลูกค้ำ
กำรรักษำลู กค้ำในระยะยำวจะเป็นกำรประเมินผลให้ทรำบว่ำองค์กรว่ำองค์กรสำมำรถรักษำ
ลูกค้ ำได้ม ำกขึ้น หรือไม่ เป็ น กำรลดต้ น ทุน ที่เกิดจำกกำรท ำงำนขององค์กรให้ เหลื อน้อยองค์กรไม่ต้องเริ่ม
กระบวนกำรใหม่ถ้ำหำกลูกค้ำ เข้ำมำและลำออกประจำ
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้ลูกค้ำ เรียนรู้ ติดต่อกับองค์กรได้ เช่น
ระบบศูนย์บริกำรมหำวิทยำลัย ระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบกำรวำงแผนบริหำร
ทรัพยำกรธุรกิจองค์กร ระบบสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ และระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นกำรแบ่งเบำภำระ
ของสถำบันอุดมศึกษำ ในแต่ละหน่วยงำน ลงไปถึงแผนก ตัวอย่ำง กำรนำระบบสำรสนเทศใช้ในงำนเอกสำร
หรื อ ระบบงำนสำรบรรณ เอกสำรรำชกำรทุ ก เรื่ อ งจะต้ อ งเข้ ำ มำรวมไว้ ด้ ว ยกั น ทั้ ง หมดในระบบ
คอมพิวเตอร์ สำมำรถนำข้อมูลทั้งหมดมำประมวลผล ประเมิน และวิเครำะห์ว่ำข้อมูลนั้นเป็นอย่ำงไร จำก
กำรดูภำพรวม ทำให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรดำเนินงำนในครั้งต่อไป อีกทั้ง ยังสำมำรถเข้ำถึงควำมชอบ
เฉพำะตัวของบุคลำกร นักศึกษำรำยนั้นได้ โดยต้องมั่นใจว่ำทรัพยำกรที่ส่งไปถึงลูกค้ำ มีคุณสมบัติครบ หรือใน
รำยที่ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรบอกต่อ ก็ต้องนำเสนอภำพลักษณ์ ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร และเป็นภำพลักษณ์
ที่เหมำะสมกับ คุณภำพในองค์กร ในรำยที่เป็นลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรให้เรำบริกำร ทันที กรณี ที่ปิดจะกำร
บริกำร ก็ต้องติดตำมสอบถำมควำมพึ่งพอใจลูกค้ำด้วย
ประโยชน์การนาการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไปใช้ในสถานศึกษา
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้นำไปประยุกต์ธุรกิจในสถำนศึกษำจำเป็นต้องมีฝ่ำยบริกำร เพื่อ
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ กำรจัดตั้งฝ่ำยฝ่ำยบริกำรจะเป็นเพียงเครื่องมือเสริม
เท่ำนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่ำธุรกิจนั้นต้องตอบสนองกับลูกค้ำขนำดไหน มำกน้อยเพียงใด และลูกค้ำมีควำมต้องกำรที่
หลำกหลำย จึงมีควำมจำเป็นในกำรบริกำร เช่น สถำบั นกำรศึกษำภำครัฐ เอกชน วิทยำลัย ฯลฯ เป็นต้น
ดังนั้น ธุรกิจที่นำโปรแกรมกระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำไปใช้ มีประโยชน์ ดังนี้
1. สร้ำงควำมสั มพัน ธ์ระยะยำวระหว่ำงองค์กรกับ ลู กค้ำ กล่ำวว่ำ “ควำมสั มพั นธ์ที่ดีและต่อเนื่อง
ยำวนำนไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืน แต่เกิดจำกประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจในครั้งแรกที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
และค่อย ๆ สำนสัมพันธ์กันจนเป็นโซ่ทองคล้องใจ ผูกมัด แนบแน่น เสมือนหนึ่งเป็นเครือญำติใกล้ชิด และหมั่น
คอยดูแลรักษำมันไว้ตลอดนำนเท่ำนำน” ควำมสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่ำระยะยำวของลูกค้ำ (Customer Life
Time Value) ตัวอย่ำง นักศึกษำซื้อผลิตภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย เดือนละ 300 บำท เป็นต้น
2. กำรรักษำลูกค้ำปัจจุบัน หลักกำรสำคัญ คือ กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ลูกค้ำ โดย
เน้นลดค่ำใช้จ่ำยของลูกค้ำเป็นหลัก เช่น ลดกระบวนกำรทำงำนของลูกค้ำในกำรรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุ
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บุคคลในสถำนศึกษำด้วยกำรนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรองค์กร ทำให้ลดระยะเวลำกำรเดินทำงให้
ลูกค้ำ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน รวมทั้งทำให้ลูกค้ำเห็นถึงควำมแตกต่ำงขององค์กรกับคู่แข่งขัน
3. ช่วยในกำรหำลูกค้ำใหม่ หลักกำรสำคัญ คือ สร้ำงควำมพอใจให้ลูกค้ำปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นลูกค้ำ
บอกต่อ ในกำรหำลูกค้ำใหม่ ดังที่กล่ำวว่ำ “ต้นทุนกำรหำลูกค้ำใหม่มำกกว่ำต้นทุนกำรรักษำลูกค้ำเก่ำถึง ”
ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ลูกค้ำปัจจุบันรู้สึกว่ำถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรช่วยหน่วยงำนหำลูกค้ำ
4. ช่วยในกำรดึงลูกค้ำเก่ำกลับมำ โปรแกรม กระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำช่วยในกำรดึง
ลูกค้ำเก่ำกลั บ มำได้แต่อำจจะต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน เพรำะลู กค้ำอำจจะจงรักภักดีกับองค์กรคู่แข่งใน
ช่วงเวลำที่จำกไปหลั กสำคัญ คือ ต้องทำดีที่สุดกับลูกค้ำปัจจุบัน แล้วใช้ลูกค้ำปัจจุบันดึงลูกค้ำเก่ำกลับมำ
โดยเฉพำะลูกค้ำปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของลูกค้ำเก่ำ
5. ทำให้ลูกค้ำเกิดควำมภักดีต่อมหำวิทยำลัย สินค้ำหรือบริกำรของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กรณีที่มหำวิทยำลัยมีกลยุทธ์กำรรับนักศึกษำที่หลำยหลำย กำรที่ลูกค้ำกำรที่ลูกค้ำมำสมัครเข้ำศึกษำต่อ หรือ
กรณีอย่ำงอื่น ๆ ในสำยกำรผลิต แล้วรู้สึกประทับใจในทำงบวก โอกำสที่มหำวิทยำลัยจะดำเนินกำรในพันธกิจ
อื่ น ก็ ส ำเร็ จ มี ม ำกขึ้ น และมี โอกำสที่ ลู ก ค้ ำจะต้ อ งกำรต่ อ ยอด (Up Selling) ตั ว อย่ ำง โครงกำรอบรมเชิ ง
ปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ได้มำตรฐำนสำกลก็ถูกเปลี่ยนให้เป็น
อบรมที่เสียค่ำใช้จ่ำยขึ้น
6. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในสำยตำลูกค้ำ เพรำะลูกค้ำจะบอกต่อจำกบุคคลอื่น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมคำดหวังถึงกำรบริกำรหรือสินค้ำเพื่อนหรือคนที่เคยรู้จักใช้บริกำร ทำให้เกิดควำมคำดหวังต่อที่จะรับกำร
บริกำรที่ดี มีควำมภักดี เชื่อมั่นกับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจต่อลูกค้ ำกับมหำวิทยำลัย (ชื่นจิตต์ แจ้ง
เจนกิจ, 2544)
วงจรชีวิตของลูกค้าในสถาบันการศึกษา
วงจรชีวิตของลูกค้ำในสถำบันกำรศึกษำ (เบญจมำภรณ์ คุณะรังสี, 2555 : 128-131) เป็นวงจรที่ช่วยให้
สถำบันกำรศึกษำจัดกำรบริกำรทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรบริกำรนักศึกษำ (student administration) ด้ำน
กำรบั ญ ชี – กำรเงิน (student-accounting) ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอน (teaching and study) และกำรจั ด
กิจกรรมผู้เรียน (event planning) ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำระหว่ำงองค์กรกับนักศึกษำในสถำนศึกษำ
กิ จ กรรมทั้ งหมดจะด ำเนิ น กำรในสถำบั น กำรศึ ก ษำซึ่ งวงจร student life cycle แบ่ งออกเป็ น 14
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. กำรสรรหำผู้เรียน (recruitment) สถำบันกำรศึกษำต้องจัดแผนงำน กำรส่งเสริมกำรตลำดที่ไม่
เหมือนกับสถำบันกำรศึกษำอื่น
2. กำรรับผู้เรียน (admission) กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำ และตอบซักถำมที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนตอนกำรสมัครเรียน
3. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ( transfer equivalency determination) สถำบันกำรศึกษำควร
ดำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำทันที พร้อมทัง้ แนะนำโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนและแจ้งวันสำเร็จ
กำรศึกษำให้นักศึกษำได้ทรำบ
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4. กำรสมัครเรียน (enrollment) สถำบันกำรศึกษำควรจัดระบบงำนรับสมัคร ให้ผู้เรียนสำมำรถ
สมัครเรียนได้ในหลำยๆ ช่องทำง
5. กำรลงทะเบียนโปรแกรมกำรเรียน (course registration) สถำบันกำรศึกษำควรแจ้งรำยละเอียด
ของกำรเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ พร้อมทั้งแจ้งรำยละเอียดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้ผู้เรียนได้รับทรำบ
6. กำรแนะแนวทำงวิชำกำร ( academic advising) สถำบันกำรศึกษำควรจัดระบบอำจำรย์ที่ ปรึกษำที่
ให้กำรดูแล และเอำใจใส่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบกำรศึกษำ
7. สภำวะทำงกำรเงินของผู้เรียน (student financial) สถำบันกำรศึกษำควรมีส่วนช่วยในกำรแบ่งเบำ
ภำระด้ำนกำรเงินของผู้ปกครองเช่น กำรให้ผู้เรียนสำมำรถผ่อนชำระค่ำเทอมได้
8. กำรทดสอบและกำรให้เกรด (examination and grading) กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรแสดงผลกำรเรียนของนักศึกษำเป็นรำยบุคคล
9. ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน (academic progression) สถำบันกำรศึกษำควรมอบหมำยให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำคอยติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำเป็นรำยบุคคล เพื่อทีจ่ ะสำมำรถให้คำแนะนำ และแก้ไข
ปัญหำทำงด้ำนกำรเรียนให้นักศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว
10. กำรลงทะเบียนแก้ตัว (re-registration)สถำบันกำรศึกษำควรจัดโครงกำรทำงวิชำกำรเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์ในระหว่ำงภำคกำรเรียน เช่น กำรสอนเสริมนอกเวลำเรียน
11. กำรเปลี่ยนแผนกำรเรียน (change of program) กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเปลี่ยน
แผนกำรเรียนของผู้เรียน โดยแจ้งให้ผู้เรียนได้ทรำบเกี่ยวกับประโยชน์ ข้อจำกัดและผลกระทบของกำรเปลี่ยน
แผนกำรเรียน
12. กำรฝึกงำน (on the job training) สถำบันกำรศึกษำควรติดต่อสถำนที่ฝึกงำน และกำรจัดระบบ
นิเทศกำรฝึกงำน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด
13. กำรสำเร็จกำรศึกษำ (graduation) สถำบันกำรศึกษำควรจัดพิธีกำรสำเร็จกำรศึกษำให้กับผู้เรียน
อย่ำงดีทสี่ ุด และประทับใจมำกที่สุด
14. ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ (alumni relations) สถำบันกำรศึกษำควรมีข้อมูลของศิษย์เก่ำ เพื่อให้ศิษย์เก่ำมี
ส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ทีจ่ ะช่วยพัฒนำสถำบันกำรศึกษำ
วงจรชี วิต ของผู้ เรี ย นในสถำบั น กำรศึ ก ษำ (student life cycle) ตำมแนวควำมคิ ดของ Baring
Point Management & Technology Consultants (2006) สำมำรถใช้ในกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ในระดับ
บั ณ ฑิ ต ได้ เพรำะวงจรชีวิ ตของนั ก ศึก ษำระดั บ ปริญ ญำตรีแ ละนั ก ศึ ก ษำในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษำมี ลั กษณะ
เหมือนกัน (สมิตรำ ยำประดิษฐ์ , ธนีนำฎ ณ สุนทร และพิมพ์ประภำ อมรกิจภิญโญ, 2559)
กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยมุมมองลูกค้า 360 องศาในสถาบันการศึกษา
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ด้วยมุมมองลูกค้ำ 360 องศำ เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อ
สร้ำงรำยได้ และกำไรอย่ำงยั่งยืน สนับสนุนให้องค์กรมีศักยภำพทำงกำรแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขัน ในกำรบริหำร
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กำรตลำด กำรเปิดช่องทำงกำรขำยใหม่ กำรบริกำร กำรลดต้นทุน และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน ฉะนั้น
กำรมีมุมมอง 360 องศำ ในตัวลูกค้ำ สำคัญอย่ำงยิ่ง องค์กรไม่ควรมองแค่ควำมต้องกำรลูกค้ำ แต่ควรมองกำร
ปรับปรุง กำรวิเครำะห์ และคำดคะเนข้อมูลลูกค้ำ โดยนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร
จึงจะเกิดผลให้ได้ข้อมูลมำแม่นยำ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยมุมมองลูกค้ำ 360
1. ระบบสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำ โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมำใช้ใน
สถำบั น อุดมศึกษำ อย่ ำงแพร่ห ลำย กำรน ำเอำระบบสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ มำสนับสนุนกำรทำงำน
ร่วมกันกับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย หน่วยงำนอื่น และบุคลำกรในหน่วยงำนสังกัดนั้น เช่น ระบบสำรสนเทศ
ประเมิ น กำรสอนของอำจำรย์ ระบบกำรลงทะเบี ย นเรี ย น ระบบภำวะกำรมี ง ำนท ำของบั ณ ฑิ ต ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด และระบบกำรบริกำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำ หรือนักศึกษำสำมำรถได้รับ
กำรโต้ตอบจำกคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนนั้นได้ หรือกล่ำวนัยหนึ่ง กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำคือ กำร
สร้ำงขอบข่ำยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นมำ โดยมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำร ทำงำนและ
ฐำนข้อมูลขึ้นมำเพื่อช่วยปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำ เรียนรู้ควำมต้องกำรของนักศึกษำ จัดเก็บพฤติกรรม กำร
บริ โภคของนั กศึ กษำ ช่ ว ยสร้ ำงมูล ค่ำเพิ่ ม ให้ กับ นั กศึก ษำ ระบบ กำรจัดกำรควำมสั มพั น ธ์กั บลู กค้ ำ ท ำให้
นักศึกษำ สำมำรถ ทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว สะดวกสบำย วำงใจได้ ช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริกำร
ให้กับนักศึกษำ
2. การวางแผนจัดการทรัพยากร
กำรจั ดสรรทรั พยำกรเป็ น ซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในกำร จัดกำร ได้ทั้ งองค์กร โดยที่มี ฐำนข้อมูล ทุกอย่ ำงไว้ที่
เดียวกันเพื่อป้องกันควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้ มีประสิทธิภำพ โดยแต่ละส่วนสำมำรถดึงข้อมูลส่วนกลำงที่
ตัวสนใจมำวิเครำะห์ได้ เนื่องจำก ระบบ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในกำรดำเนินธุรกิจ
ที่นำเอำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำปรับ ใช้ สำหรับ จัดกำรข้อมูลลูกค้ำ เชื่อมโยงไปได้ทุกจุดต่ำง ๆ ไม่ยุ่งยำกในกำร
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ส่งข้อมูลจำกระบบใด ๆ และสำมำรถใช้ได้อย่ำงอัตโนมัติ ดังนั้น กำรดูแลระบบให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย เช่น ฝ่ำยสำรสนเทศ หรือผู้ออกแบบ และผู้จัดทำเว็บไซต์ขององค์กร
นอกจำกนั้น กำรเชื่อมระบบกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกรกับ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เข้ำด้วยกัน
ไม่ใช่เรื่องง่ำย อำจต้องเสียเวลำ และค่ำใช้จ่ำยสูง แต่ก็ช่วยให้ประสบควำมสำเร็จในกำรบริกำร ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ
3.โปรแกรมประยุกต์อื่นในสถานศึกษา
โปรแกรมที่ตอบสนองควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้อย่ำงผลดีที่สุด หำกลูกค้ำ
ได้รับในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงใจ จะทำให้ ลูกค้ำผูกพันกับองค์กรได้ยืดยำว เช่น ระบบฐำนข้อมูลศิษย์ เก่ำ ระบบ
ฐำนข้อมูลกำรรับสมัคร ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ เป็นต้น
4. ระบบการจัดการเรียนรู้
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับ ลูกค้ำ เข้ำกับ ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีบทบำทสำคัญ ในด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ของลูกค้ำ เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผลก่อนเรีย น หลังเรียน และกำรวัดประเมินผล
ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจกำรใช้งำน ดังนั้น ระบบ กำรจัดกำรเรียนรู้จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งใน
กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ เพื่อเรียนรู้ เข้ำใจภำพรวมของลูกค้ำได้สมบูรณ์ ชัดเจน
การกาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรกำหนดช่องทำงกำรติดต่อกับลูกค้ำมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ และ
ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ หรือระบบกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร ได้ออกแบบมำเพื่อจัดกำรข้อมูลนักศึกษำ
และบริหำรจัดกำรสถำบันกำรศึกษำ ระบบทั้งหมด ทำให้นักศึกษำพอใจ ใช้งำนเข้ำใจได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำม
ระบบดังกล่ ำว มี ส่ วนทำให้ ส ถำบั น อุดมศึกษำ เปลี่ ยนแปลงไป เนื่องจำก มีปัจจัยอย่ำงอื่น อย่ำงเช่น กำร
ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลในกำรศึกษำ ทั้งนี้ ยังมีช่องทำง กำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ ที่สะดวก รับรู้ ได้ทัน
ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ปัญหำพูดคุยกันทำงออนไลน์ ขณะที่เครือข่ำยไร้สำยไม่ทำงำน กำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์
ฯลฯ เป็นต้น เพรำะฉะนั้น กำรใช้ระบบจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพจะช่วยแก้ไข ปัญหำได้
และเมื่อมีกำรขยำยออกไปมำกก็เป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำได้ ในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ
ที่มำ : http://www. Campus manage- ment.co.uk/Documents/ Whitepapers/The_
Investment_in_ CRM_
กำรกำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำเป็น กลยุทธ์ที่มุ่งสนองตอบลูกค้ำแบบทันท่วงทีลูกค้ำมี
ทำงเลือกที่จะติดต่อ ควำมต้องกำรข้อมูล หรือควำมต้องกำรวิธีอื่นๆ สำมำรถโดยใช้ระบบ ใช้เทคโนโลยีมำ
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกดี จงรักภักดีอย่ำงยั่งยืน เช่น SMS, Mail , In Person ,
Internet , voice กำรใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ กำรสร้ ำ งสั งคมลู ก ค้ ำ บนสั งคมออนไลน์ ฯลฯ เป็ น ต้ น (Nicole
Engelbert, 2011)
สรุป
แนวคิด ระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำมีบทบำทสำคัญในกำรบริหำรวงจร
ชีวิตนักศึกษำ ประกอบด้วย1) สรรหำผู้เรียน 2) กำรรับผู้เรียน 3) กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 4) กำรสมัครเรียน
5) กำรลงทะเบียนโปรแกรมเรียน 6) กำรแนะแนวทำงวิชำกำร 7) สภำวะกำรเงินของผู้เรียน 8) กำรทดสอบ
และกำรให้เกรด 9) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน 10) กำรลงทะเบียนแก้ตัว 11) กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรเรียน
12) กำรฝึกงำน 13) กำรสำเร็จกำรศึกษำ 14) ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ใช้ช่องทำงกำรเรียนรู้ กำรติดต่อด้วย ระบบ
สำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ กำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์อื่นใน
สถำนศึ กษำ และกำรเข้ ำถึงช่ องทำงอื่น กำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์กั บ ลู กค้ ำในสถำนศึ ก ษำ สำมำรถสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำน เพิ่มกำรตัดสินใจ เพิ่มมูลค่ำจะมีส่วนใกล้เคียงกับกำรจัดกำร ด้ำนกลวิธีในกลุ่มของ
ธุรกิจ ที่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขัน ตัดสินใจ จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ทำให้รักษำ
ลูกค้ำคงอยู่ด้วยระบบกำรจัดกำรควำมสัม พันธ์กับลูกค้ำที่เป็นเครื่องมือ ประเมินผลกำรดำเนินงำนโดยกำร
วิเครำะห์ ข้อมูล ของแต่ละบุคคล ผลคือ สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำให้คงอยู่ตลอดไป
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3. ควรมีกลยุทธ์กำรรักษำลูกค้ำให้คงอยู่กับเรำนำนตลอดไป
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ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
An Information System for store documents in Higher Education Institute: Case study
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
An Information System for store documents in Higher Education Institute: Case study
Dean office Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology
Krungthep. The purposes of this research was developed Information System for store
documents in Higher Education Institute. An Information System was in the form of
databases. The database was designed to facilitate data entry, searching, edit data and
accurate reports The database, designed under Microsoft Access 2007 database program,
consists of 6 tables, covering Internal book, External books, Approval books, Delivery book,
Seal, Public book, Books prepared by officials or certifications as official evidence. The Black
Box Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the
information system. The overall evaluation result for rating mean of 7 .37, suggesting that
the information system may be applied in the documents support the tasks.
Keywords: Information System, Store documents in Higher Education Institute

บทคัดย่อ
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บทคัดย่อ
ระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไข
ข้ อ มู ล สำมำรถจั ด ท ำรำยงำนผลที่ ถู ก ต้ อ ง ออกเเบบฐำนข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Access 2007
ประกอบด้ ว ย 6 ตำรำง ครอบคลุ ม หนั งสื อ ภำยใน หนั งสื อ ภำยนอก หนั งสื อ อนุ มั ติ หนั งสื อ ส่ ง หนั งสื อ
ประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดทำขึ้นหรือรับรองไว้เป็นหลักฐำนทำง
รำชกำร กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมินทั้งหมด
ได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำโปรแกรมสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรสนับสนุนกำร
ทำงำนได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปั จ จุบั นกำรจั ดเก็บ เอกสำรรำชกำรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน
เนื่องจำกมีเอกสำรเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บเอกสำรในรูปของแฟ้ม หรือตู้เก็บเอกสำรจะมีข้อจำกัดในเรื่อง
พื้นที่ หำกเป็น เอกสำรที่สำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จำนวนแฟ้มและตู้เก็บ
เอกสำรก็ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำงหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ก่ อให้ เกิ ด ปั ญ หำในกำรสื บ ค้ น และน ำกลั บ มำใช้งำน ท ำให้ ต้ อ งใช้
เวลำนำนในกำรค้นหำ ซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุดและสูญหำยของเอกสำร
ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะใช้กำรรับเอกสำรจำกหน่วยงำน
สำรบรรณของกองกลำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ รวมถึงรับเอกสำรจำกหน่วยงำนภำยนอก
ซึ่งจะอำศัยระบบเดินเวียนหนังสือ ในบำงครั้งอำศัยช่องทำงระบบโทรสำรหรืออีเมล์ซึ่งสำนักงำนคณบดี ฝ่ำย
งำนสำรบรรณจะต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรที่เข้ำมำในแต่ละวันรวมถึงหนังสือของบุคลำกรภำยในคณะฯ
ที่จะต้องดำเนินกำรด้วย เช่น บันทึกข้อควำมภำยใน คำสั่ง ประกำศ หนังสือตรำครุฑ เป็ นต้น เอกสำรทั้งหมด
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณของคณะฯ จะต้องทำกำรลงทะเบียนรับ และส่งหนังสือ ออกเลข ลงวันที่ เวลำ เพื่อให้
กำรควบคุมจำนวนหนังสือที่เข้ำออกของแต่ละวันที่มีหนังสือเข้ำออกของสำนักงำนคณบดี ที่มีเป็นจำนวนมำก
ทำให้ปริมำณหนังสือมีเพิ่มมำกขึ้นทำให้เสียเวลำไปกับกำรลงทะเบียนรับและส่งหนังสือ (วีณำ เนตรสว่ำง เเละ
สุรัตนำ สังข์หนุน, 2555) กำรจัดทำฐำนข้อมูลงำนสำรบรรณด้วยโปรแกรม
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Microsoft Access 2007 เป็ น ทำงเลื อกหนึ่ งที่ส ำมำรถนำมำใช้บริห ำรงำนเอกสำรได้อย่ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพ
เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล คำนวณตัวเลขได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบสำรสนเทศกำร
จัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำโดยใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนสำรบรรณในกำรปฏิบัติงำน
สำรบรรณ กำรรั บ หนั งสื อ กำรส่ งหนั งสื อ กำรเก็บ เอกสำร กำรสื บ ค้น ซึ่ งจะช่ ว ยให้ กำรจัดเก็บ ข้อ มูล ให้ มี
ประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อควำมภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือ
ส่ ง ค ำสั่ ง ประกำศ หนั งสื อ ตรำครุ ฑ ในส ำนั กงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์ มหำวิท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำที่สำมำรถสนับสนุนกำรจัดเก็บ
เอกสำรรำชกำรในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ สำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูลกำรรับ -ส่งหนังสือ หนังสือภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือส่ง หนังสือ
ประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดทำขึ้นหรือรับรองไว้เป็นหลักฐำนทำง
รำชกำร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
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ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ ๆ
ทำหน้ ำที่จั ดเก็บ ข้อมูลเอกสำร เป็ นเพี ยงในรูป เเบบเอกสำรของคณะ ฯ บำงครั้งทำให้ กำรปฏิบั ติงำนของ
เจ้ ำ หน้ ำที่ เกิ ด ควำมไม่ ส ะดวกไม่ มี ม ำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุด หรือ สู ญ หำยได้ ท ำให้ เกิ ด ปั ญ หำในกำร
ดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมู ลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดทำ
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึ ก ษำระบบกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรขอ งฝ่ ำ ยสำรบรรณ ส ำนั ก งำนคณ บดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ สำรบรรณเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึก ษำกำรพั ฒ นำกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบเชิ งวัตถุ ด้ว ย UML และกำรประยุกต์ ส ร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows XP
Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จำนวน 5 ท่ ำน ผลที่ ได้จ ำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อ ประเมิน ว่ำระบบที่ ได้พั ฒ นำขึ้น มี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญทำเครื่องหมำย  ลงใน
ช่องของแบบประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ ข้อมู ลของแบบประเมิน ผลกำรของระบบ แล้ วหำค่ำเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (ธนัช อ่อนทำ, 2558;
กรกฎ ช่วยพันธุ์, 2553; สุดำรัตน์ โยธำวงศ์, 2559; I.N.Burtylev , K.V. Mokhun, Y.V. Bodnya, D.N et al,
2013; อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552)
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9.00 – 10.00
7.00 – 8.99
5.00 – 6.99
3.00 – 4.99
1.00 – 2.99

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำสถำบันอุดมศึกษำ :
กรณีศึกษำ สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ โดย
ให้ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของ
คณะฯ ทุ ก คนรวมถึ ง บุ ค ลำกรภำยนอกโดยผู้ ใช้ ร ะบบสำมำรถเพิ่ ม ลบ แก้ ไข ค้ น หำเอกสำร รำยงำน
รำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และ
แบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling) ดังในภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 3
ud Primary Use Cases
ระบบสารสนเทศการจด
ั เก็บเอกสารในสถาบ ันอุด มศึกษา : กรณี ศ ึกษา สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลย
ั เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียเอกสารราชการ

ผูใช้ระบบ
้

บันทึกเอกสารราชการ

บุคลากร
รายงาน
ผูบริ
้ หาร

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา
: กรณีศึกษา สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ud Activ ity Diagram

ล ง ท ะ เ บี ย น เ อ ก ส า ร

ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม
่ ต้น

ก ร อ ก ชื่ อ ร ห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า ร ทา ง า น

ล ง ท ะ เ บี ย น เ อ ก ส า ร ร า ช ก า ร

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร ร า ช ก า ร

รา ย ง า นเ อ ก ส า รรา ช ก า ร

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา
สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
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ภาพที่ 3 E-R Diagram ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา
สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนระบบ โดยให้
ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน เพื่อให้ สำมำรถจัดกำรลงทะเบี ยนข้อมูลเอกสำรเข้ำ เอกสำรออก และ
รำยกำรต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำสถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ รวมถึงกำรนำ
เอกสำรเข้ำ-ออกในรูปของ PDF ไฟล์ ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ค้นหำเอกสำรรำยงำนได้ รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึง ภำพที่ 9
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ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส

ภาพที่ 5 หน้าจอการใช้งาน

ภาพที่ 6 หน้าจอการลงทะเบียน

ภาพที่ 6 หน้าจอการลงทะเบียน
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ภาพที่ 7 รายงานสถิตกิ ารออกหนังสือราชการแยกตามปี

ภาพที่ 8 แผนภูมิการออกเลขหนังสือแยกตามประเภทแฟ้มและรายปี

ภาพที่ 9 รายงานการออกเลขหนังสือแยกตามประเภทแฟ้มและรายปี
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สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็ คบ๊อก (Black Box Testing) เพื่ อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำจำก
ผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสู งสุด คือ ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ
1.04 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ8.0 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับ ปำนกลำงค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.98

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.87

ดี

8.53

1.04

ดี

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0. 44

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

รวม

6.32

0.45

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.98

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.8

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.37

0.6 2

ดี

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ เอกสำรในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ : กรณี ศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลั ยเทคโนโลยี รำชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้ กำรจัดเก็บ หนังสื อภำยใน
หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือส่ง หนังสือประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพั นธ์จัดกำร
ข้อมูล อย่ำงมี ระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิ ติกำรออกประเภทหนังสื อได้แยกตำมรำยปี ทำผู้ ใช้งำนสำมำรถ
จัดเก็บเอกสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. หำกต้องกำรนำระบบนี้ไปใช้ ควรพัฒนำในส่วนของกำรลงทะเบียนเอกสำรรำชกำร กำรจัดเอกสำรให้
เป็นระบบ รวมถึงให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ได้หลำยคน
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
3. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยได้
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
Development of Computer Multimedia Instruction on Components of computer
for Prathomsuksa 4 Students at Watpradoothongtham School
นวรัตน์ เกิดวิธี จิราพร ดวงสุฤทธิ์ และศิริพล แสนบุญส่ง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Nawarat kedwitee Jiraporn Duangsurit and Siripon Saenboonsong
Division of Computer Education, Faculty of Education,
Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Abstract
The purposes of this study were to: 1) develop computer multimedia about
components of computer for Prathomsuksa 4 Students at Watpradoothongtham
School, 2) compare the achievement before and after learning with computer
multimedia by developed, and 3) study student's satisfaction with computer
multimedia by developed. The sample was 30 Prathomsuksa 4 students from
Watpradoothongtham School who selected by purposive sampling method. The
research tools included that, computer multimedia about components of computer,
achievement test, quality assessment, and questionnaire. According to the research
found that: 1) The computer multimedia about components of computer had a
quality at high level. ( = 4.05, S.D. = 0.72). 2) The Learning achievement of Student,
who learnt by this computer multimedia by developed higher than before at
statistical significance .05 level. And 3) The students have been high satisfied with the
computer multimedia by developed ( = 3.90, S.D. = 1.03).
Keywords: Computer Multimedia Instruction, Components of computer
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์
บ ารุง) 2) เปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรียนและหลั งเรียนด้ว ยคอมพิ วเตอร์
มั ล ติ มี เดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อ บทเรีย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒ นาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
(จียพันธ์บารุง) จานวน 30 คน เลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย เรื่ อ ง ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ แบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.05, S.D. = 0.72) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็ นต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่
พัฒนาขึ้ยอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.90, S.D. = 1.03)
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย , ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1. บทนา
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึก
ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและเป็ น พลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ น ประมุข มีความรู้และทักษะพื้ นฐานรวมทั้ งเจตคติที่ จาเป็นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุก คนสามารถเรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ เต็ม ศัก ยภาพ และมุ่งเน้ น สมรรถณะส าคั ญ ของผู้ เรีย น
5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการ
เลื อ กและใช้ เทคโนโลยี ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คมในด้ า นการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) เทคโนโลยี ก ารศึก ษาเข้ามามี บทบาทอย่างส าคัญ ร่ว มกับ การจัด การศึ กษาในการทดแทน
กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติภายใต้การควบคุมคุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นระบบ (มนต์ชัย
เทียนทอง, 2554)
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนสาเร็จรูปที่นาเสนอด้วยคอมพิ วเตอร์ เป็นสื่อที่
สามารถน าเสนอเน้ือหา ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในลั กษณะของสื่อหลายประเภทที่มีข้อความ
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบในเน้ือหา (พรศักดิ์ ฉุยจอหอ, 2556) ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน เพื่อสื่อความหมายเนื้อหาในบทเรียนให้มีความน่าสนใจและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
(อัญชลี สารนา, 2555) เนื่องจากการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ในลักษณะปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือทากิจกรรมด้วยตนเองได้ สื่อต่างๆ ที่นามา
รวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์
อันเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ ที่ทาให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจและเร้าความสนใจ
เพิ่ มความสนุ กสนานในการเรียนรู้ มากยิ่งขึ้นทาให้ มัลติมีเดียถูก นามาประยุกต์ใช้เป็นสื่ อการเรียน
การสอนอย่างแพร่หลาย (ณัฐกร สงคราม, 2553)
การจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) จากการสังเกตและสอบถามครูผู้สอน
เกี่ยวกับ สภาพปั ญ หาที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้ เรียนในชั้ นเรียนส่ วนใหญ่ เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนที่มีพื้นฐานในการเรียนรู้ดีจะเรียนรู้ได้เร็ว
ส่วนผู้เรียนที่ มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอก็จะเรียนไม่ทันเพื่อน เนื่องจากรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ต้องอาศัยการศึกษาจากอุปกรณ์จริง ซึ่งอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถ
นามาให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ ทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถจิตนาการได้ และการสอนนั้นเน้นการ
อธิบายอ้างอิงจากในหนังสือทาให้ผู้เรีย นเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นที่ล ดลง ดังนั้ น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มั ลติมีเดีย จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่น่าสนใจที่ส ามารถให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้อย่างเท่าเทียมกัน
จากที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้เล็ งเห็ นปัญ หาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้พัฒ นา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความสนใจ และมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
3.1.1 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ กลุ่ ม นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) ได้จากการเลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน
30 คน เนื่องจากมีเพียงหนึ่งห้องเรียนจึงใช้เป็นกลุ่มทดลองทั้งหมด
3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ตามกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.1.3 ระยะวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
และเก็บข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชั่วโมง
3.2 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
3.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดีย เรื่อง ส่ วนประกอบของคอมพิ วเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิ วเตอร์ที่พัฒ นาขึ้น ส าหรับ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย จานวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดีย
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ
3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การวางแผน โดยกาหนดปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา เรื่ อ ง ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ เนื่ องจากผู้ เรียนไม่ เข้ าใจในเนื้ อ หาที่
ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาตามหนังสือเรียน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อ ง ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเข้ าใจในเนื้ อ หาบทเรี ย นได้ ง่า ยขึ้ น
ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน
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3.3.2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนจากคาอธิบายรายวิชา รวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือเรียน และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาให้
เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น และการวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย นโดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วสอบถามความต้องการในการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
3.3.3 การออกแบบ ออกแบบลาดับขั้นตอนการนาเสนอเนื้อหา ออกแบบบทดาเนิน
เรื่อง (story board) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และออกแบบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.3.4 การพั ฒ นา พั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย เรื่อ ง ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ดังภาพที่ 1 ถึง 6

ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน

ภาพที่ 3 หน้าเลือกหัวข้อการเรียน

ภาพที่ 2 หน้าเมนูหลักของบทเรียน

ภาพที่ 4 หน้าแสดงเนื้อหาในบทเรียน
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ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบ

ภาพที่ 6 หน้าแสดงสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ

3.3.5 การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่อ งมื อในการวิจั ย ตรวจสอบคุณ ภาพบทเรีย น
คอมพิ วเตอร์มั ล ติมีเดีย เรื่อง ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ ที่ พัฒ นาขึ้นโดยผู้ เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน ประเมิน คุณ ภาพ และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าดัช นีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับ คุณ ลักษณะที่ต้องการวัด (IOC) จากการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน
3 ท่ า น ซึ่ ง จะทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา และความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบ ตรวจสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิ วเตอร์มัล ติมีเดีย ที่ พัฒ นาขึ้น โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบข้อคาถามที่ใช้ในแบบสอบถาม
3.3.6 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) จานวน 30 คน ผู้วิจัย
ได้ใช้ในภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร ายวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน
1 ชั่วโมง ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน จากนั้น ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน แล้วให้
ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลวิจัย
3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูล นาผลการวิจัยที่ได้จากขั้นทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพ และความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยในการวิเคราะห์ได้ใช้
ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.01 – 1.50

อยู่ในระดับ มากที่สุด
อยู่ในระดับ มาก
อยู่ในระดับ ปานกลาง
อยู่ในระดับ น้อย
อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาจากข้อคาถามจานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบ และด้านการนาไปใช้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
S.D.
ด้านเนื้อหา
3.97 0.68
มาก
1. การนาเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ
4.33 0.58
มาก
2. บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน
4.33 0.58
มาก
3. การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบน่าสนใจ
4.33 0.58
มาก
4. การแจ้งความคิดรวบยอดของเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย 3.33 0.58
มาก
5. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.00 1.00
มาก
6. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4.33 0.58
มาก
7. บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอด
3.33 0.58
มาก
การเรียน
8. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
4.33 0.58
มาก
9. บทเรียนมีการยกตัวอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม 3.67 0.58
มาก
10. บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม
4.33 0.58
มาก
11. ความเหมาะสมของจานวนข้อสอบ หรือข้อทดสอบ
3.33 0.58
มาก
ด้านการออกแบบ
4.06 0.87
มาก
12. การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
4.67 0.58
มากที่สดุ
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
รายการประเมิน
13. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา มีความชัดเจน
14. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
15. เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม ชัดเจน
16. ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอบทเรียน
17. มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ
ด้านการนาไปใช้
18. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้
19. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้
20. เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน
ระดับคุณภาพในภาพรวม

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
S.D.
4.33 0.58
มาก
4.33
4.33
4.00
2.67
4.33
4.33
4.33
4.33

0.58
0.58
1.00
0.58
0.50
0.58
0.58
0.58

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05

0.72

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒ นาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( = 4.05, S.D. = 0.72) เมื่อพิ จารณารายด้านของคาถาม พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการนาไปใช้ ( = 4.33, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านการ
ออกแบบ ( = 4.06, S.D. = 0.87) และด้านเนื้อหา ( = 3.97, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั งเรี ย นด้ ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 15 ข้อ จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านบทเรีย นคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดียที่พัฒ นาขึ้น แล้วทาการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
คะแนน
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
ก่อนเรียน
30
15
6.17
2.62
8.44
หลังเรียน
30
15
8.83
2.08
*p < .05 t(.05, df 29) t = 1.72
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับ หลั งเรีย น
โดยใช้การทดสอบ Paired Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
ผู้วิจั ยได้ ทาการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรีย นคอมพิ วเตอร์มั ลติมีเดีย
พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น
ผลการประเมิน
แปลผล
รายการประเมิน
S.D.
1. อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
4.60 0.50 มากที่สุด
2. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
3.80 1.00
มาก
3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน
3.87 0.97
มาก
4. คาถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มีความเหมาะสม
4.03 1.16
มาก
5. เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความเหมาะสม
3.60 0.93
มาก
6. รูปภาพสวยงาม
3.67 1.09
มาก
7. การนาเสนอต่อเนื่อง
4.07 0.94
มาก
8. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความ
3.33 1.09 ปานกลาง
เหมาะสม
9. ปุ่มควบคุมบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน
3.97 1.03
มาก
10. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน
3.97 0.96
มาก
11. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ชัดเจนสอดคล้องกับ
3.70 1.06
มาก
เนื้อหา
12. เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.83 1.15
มาก
13. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน
3.73 1.14
มาก
14. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได้
3.97 0.93
มาก
15. เข้า – ออก บทเรียนได้สะดวก
4.30 0.92
มาก
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
3.90 1.03
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่ อบทเรียนคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.90, S.D. = 1.03) และเมื่อพิจารณาเป็น รายข้อคาถาม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
สูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ( = 4.60, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ข้อที่ 15 เข้า–
ออก บทเรียนได้สะดวก ( = 4.30, S.D. = 0.92) และ ข้อที่ 7 การนาเสนอต่อเนื่อง ( = 4.07, S.D.
= 0.94) ตามลาดับ
5. อภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการพัฒ นาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับ มาก ( 4.05 , S.D. = 0.72) ทั้งนี้
เนื่องจากก่อนที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เพื่อ
น าผลมาวิเคราะห์ เนื้ อหา พร้อมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิ วเตอร์
มัลติมีเดีย ซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้แนวพฤติกรรม กล่าวได้คือ เนื้อหาและแบบฝึกหัดมีความ
ครอบคลุม และมีการจัดลาดับเนื้อหาจากง่ ายไปหายาก จัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และความสนุกสนานในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนันทา กสิวิวัฒน์ และคณะ (2557) ที่กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเนื้อหา
ทีถ่ ูกต้องชัดเจน มีเสียงประกอบ ภาพทีแ่ สดงได้อย่างชัดเจน และสื่อความหมายได้ตรง ขนาดตัวอักษร
เหมาะสม การนาเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก กิจกรรม
น่าสนใจ สนุกสนานจะทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยลดา กุ ม ารสิ ท ธิ์ และอั จ ฉรี ย์ พิ ม พิ มู ล (2559) ที่ ได้ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด แล้ ว ยั ง สอดคล้ อ งกั บ Angeli and Tsaggari (2016) ที่ ได้ ศึ ก ษา
ผลกระทบของมัลติมีเดียในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนใน
วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือผ่านเอกสารประกอบการเรียน กั บกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีผลการดาเนินงาน
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

46

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

2. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลั ง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า
ก่อ นเรี ย นอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 ทั้ งนี้ เนื่ องจาก ผู้ เรีย นมี ค วามสนใจในการศึ ก ษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่องไหว ข้อความ และเสียง
ที่น่ าสนใจช่วยให้ ผู้ เรีย นเข้าใจในเนื้อหาได้ดี มีความสนใจเพิ่ มมากขึ้น ส่ งผลให้ เข้าถึงเนื้อหาสาระ
ความรู้ได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ เถื่อนสุข (2558) ที่ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มั ล ติ มี เดี ย ช่ ว ยการเรี ย นร้ื เรื่ อ ง การเป่ าคลาริ เน็ ต ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าดนตรี ศึ ก ษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ยช่ ว ยการรู้ในด้ านเนื้ อหา และด้ านปฏิ บั ติสู งกว่าก่ อ นเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วยัง สอดคล้องกับ Mayer (2016) ที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จานวน 12 บทความ พบว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อแบบ
มัลติมีเดียสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าสื่อประเภทข้อความ หรือบัตรคาเพียงอย่างเดียว
3. จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D. = 1.03) โดยประเด็นที่ผู้เรียนมีระดับพึงพอใจ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย การเข้าออกจากบทเรียนได้สะดวก และการ
นาเสนอต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบการนาเสนอเนื้อหาจากการวิเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง นอกจากนั้ น ยั งสอบถามผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อขอคาแนะน าในการพั ฒ นาบทเรีย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีคุณภาพ แล้วยังออกแบบหน้าจอที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และจัดลาดับ
ความสาคัญของเนื้อหาก่อนหลังให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จึง เป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้เรียนพึง
พอใจในการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัญญปารย์
ศิลปนิ ลมาลย์ และศรัณ ยวัฒ น์ พลเรีย งโพน (2558) ที่ได้พัฒ นาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง การสร้า ง
ผังงานด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 2010 ส าหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผู้ เรียนความพึ ง
พอใจต่อการใช้บทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับ
ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา และคณะ (2558) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด
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กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียขึ้นซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการพัฒนา
และออกแบบอย่างมีแบบแผน เพื่อพัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรีย นใช้
หลักการของสื่อมัลติมีเดีย ทาให้บทเรียนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนดรี
เสียงบรรยาย และตัวการ์ตูนที่เร้าความสนใจผู้เรียน มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนนาไปทดลองสอน
จริงจึงทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้กับผู้เรียนในบริบทใกล้เคียงกัน
ได้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการ
ทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. ขณะที่ผู้เรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียนั้น ผู้วิจัยควรสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน
เพื่อนามาปรับในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอื่น ๆ ต่อไป
3. ควรนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ไปเผยแพร่บน
ระบบ E-Learning ของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. มีการส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนให้มากขึ้น ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์คู่กับวิธีการสอน
รูปแบบอื่น ๆ
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การพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ : กรณีศึกษา สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Software Development of durable and asset management : Case study
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
Software Development of durable and asset management : Case study Dean office
Faculty of home Economic Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep.
The purposes of this research was develop durable and asset management program. The
program was in the form of databases. The database was designed to facilitate data
entry, searching, edit data and accurate reports. The database, designed under Microsoft
Access 2007 database program, consists of 6 tables The System Development Life Cycle
method was used for the system development. This system was separated into 3 modules
1) Admin 2) Type of asset home menu 3) durable and asset home menu. The Black Box
Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the
Program. The overall evaluation result for rating mean of, 7.25 suggesting that the
information system may be applied in the durable and asset support the tasks.
Keywords: Software Development, Durable and asset management
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บทคัดย่อ
กำรพั ฒ นำโปรแกรมกำรบริ ห ำรพั ส ดุ แ ละครุภั ณ ฑ์ กรณี ศึก ษำ ส ำนั กงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพื่อพัฒ นำโปรแกรมกำร
บริ ห ำรพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ อ อกแบบฐำนข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้ ว ย 6
ตำรำง กำรพัฒนำงำนใช้วิธีตำมหลักวงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle) แบ่งส่วน
กำรทำงำนออกเป็น 3 โมดูล ได้แก่ 1) ส่วนดูแลระบบ 2) หมวดครุภัณฑ์ 3) กำรลงทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์
กำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพของโปรแกรม ใช้ วิธี ท ดสอบ Black Box Testing ผลจำกกำรผลกำรประเมิ น
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.25 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำโปรแกรมสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์
สนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : การพัฒนาโปรแกรม, การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
บทนา
กำรพั ฒ นำระบบงำนพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำนั้ น นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ในเรื่ อ ง
กำรบริหำรระบบงำนพัสดุและครุภัณฑ์ให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เพรำะพัสดุและครุภัณฑ์เป็นตัวสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำให้สำเร็จและมีคุณภำพ โดยจะต้องมีกำรควบคุม
พัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้สำเร็จ รวมถึงกำรทรำบถึงจำนวนพัสดุ
และครุภัณฑ์ของหน่วยงำน กำรจัดทำระบบบัญชีจำแนกประเภทรำยกำรพัสดุและครุภัณฑ์ กำรมีหลักฐำนกำร
ส่งมอบพัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้เก็บไว้ในทะเบียนคุมพัสดุเพื่อ ให้เป็นข้อมูลกำรบริหำรงำนต้นทุนของหน่วยงำน
(สมยศ มำนุช และธนวินทฺ ฤกษ์อร่ำม, 2556) ในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยำยนของทุกปี หน่ำยงำนภำครัฐจะมี
กำรตรวจสอบพัสดุโดยจะเริ่มตรวจสอบในวันเปิดทำกำรวันแรกของเดือนตุลำคมว่ำมีกำรรับจ่ำยถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตำมบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภำพ หรือสูญไป เพรำะเหตุใด
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในรำชกำรต่อไป ซึ่งจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวภำยใน 30 วันทำกำร
นับแต่วันเริ่มทำกำรตรวจสอบพัสดุซึ่งจะต้องตรวจสอบและส่งรำยงำนเสนอให้กับผู้บริหำร (กรมกำรขนส่ง
ทำงบก, 2539)
ในส่วนของกำรบริหำรงำนพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีวัสดุถำวรที่เกี่ยวกับงำนอำหำร ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรอำหำร
อำหำร ครุภัณฑ์ห้องฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ครุภัณฑ์งำนครัว ซึง่ ระบบงำนจะเป็นพัสดุแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะใช้แฟ้มทะเบียนคุมพัสดุ แบบฟอร์มพัสดุจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุของคณะฯ ส่งให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พัสดุเพื่อนำไปตรวจสอบ ในบำงครั้งระบบงำนแฟ้มทะเบียนคุมพัสดุของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ มีข้อมูลที่เกี่ยวกับงำน
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พัสดุจัดไม่เป็นระเบียบ เริ่มตั้งแต่กำรรับพัสดุเข้ำมำ กำรจัดซื้อ กำรค้ นหำ กำรคำนวณรำคำพัสดุ สภำพพัสดุ
ปัจจุบัน กำรจำหน่ำย และกำรบริจำคที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันจะเป็นกำรเก็บในรูปแบบเอกสำรในบำงครั้ง
กำรจั ดกำรข้อ มูล ยั งไม่มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ กำรจัดท ำฐำนข้อมู ล พั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ว ยโปรแกรม Microsoft
Access 2007 เป็ น ทำงเลื อกหนึ่ งที่ ส ำมำรถน ำมำใช้บ ริห ำรงำนพัส ดุ และครุภัณ ฑ์ ได้อย่ำงมี ประสิ ท ธิภ ำพ
เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล คำนวณตัวเลขได้ ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ ของ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำโปรแกรมกำร
บริหำรพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปอย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเพื่อศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรรับพัสดุเข้ำมำ กำรจัดซื้อ กำรค้นหำ กำรคำนวณรำคำ
พัสดุ สภำพพัสดุปัจจุบัน กำรจำหน่ำย และกำรบริ จำคในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อพั ฒ นำโปรแกรมกำรบริห ำรพัส ดุ และครุภัณ ฑ์ ในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมิน โปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ ในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนพัสดุ สำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จั ดเก็บข้อมูลพัส ดุและครุภัณ ฑ์ หมำยเลขทะเบียน วันส่งมอบ สถำนที่เก็บ ผู้ รับผิ ดชอบ หนังสื อ
อนุมัติ รูปภำพเอกสำรที่เกี่ยวกับพัสดุ ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำผู้วิจัยได้ออกแบบกำร
ดำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
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1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ ๆ
ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล พัสดุและครุภัณฑ์ เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งทำให้ กำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เกิ ดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจชำรุดหรือสูญ หำยได้ ทำให้ เกิดปัญหำในกำร
ดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็ น สื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยพัส ดุเป็นผู้ จัดทำ
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึ ก ษำระบบกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ พั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ข องฝ่ ำ ยพั ส ดุ ส ำนั ก งำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่พัสดุเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำกำรวิ เครำะห์ อ อกแบบระบบเชิ งวั ต ถุ ด้ ว ย UML และกำรประยุ ก ต์ ส ร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows XP
Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้
งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จำนวน 5
ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำน
ต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องทำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศ
กำรจั ดเก็บ พัส ดุ และครุ ภัณ ฑ์ ในสถำบั น อุดมศึ กษำ โดยให้ ผู้ ใช้งำนท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบ
ประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมิน ผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จัน ทร์สมุดและนรินทร บุญ
พรำหมณ์ , 2552: อรรถพล จั น ทร์ ส มุ ด และพั ล ลภ พิ ริ ย ะสุ ร วงศ์ , 2559 ; ธนกฤต บุ ต รอ่ อ น,อั จ ฉรี ย์
พิมพิมลู ,2559; John McDonagh, 2002)
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9.00 – 10.00
7.00 – 8.99
5.00 – 6.99
3.00 – 4.99
1.00 – 2.99

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแล
ระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของ
คณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบ
จะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling) ดังแสดงในภำพที่ 1 ถึงภำพที่ 3

55

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ud Primary Use Cases
การพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและครุภณั ฑ์ : กรณี ศึกษา สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนหมวดครุภ ัณฑ์

ผูใ้ ช้ระบบ
ลงทะเบียนคุมพัสดุ

รายงาน
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use-Case Diagram การพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
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ud Activ ity Diagram ก า รลง ท ะเ บี ย นโ ปรแ ก รมก า รบริ ห า รพั ส ดุ แ ละค รุ ภ ัณ ฑ์

เริม่ ต้น

ผู้ใช้ระบบ

ก รอ ก ชื่ อ รหัส

ระบบ

ค้ นหา ข้ อ มู ล

ไม่พบ
[พบ]
เ เ ส ด ง เ มนู ก า รทา ง า น

ลง ท ะเ บี ย นหมวด พั ส ดุ

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 2 Activity Diagram การลงทะเบียนหมวดทรัพย์สิน
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ud Activ ity Diagram

ก า รลง ท ะ เ บี ย นก า รบ ริ ห า รพั ส ดุ

เริม่ ต้น

ก รอ ก ชื่ อ รหัส

ผู้ใช้ระบบ

ระบบ

ค้ นห า ข้ อ มู ล

ไม่พบ
[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นู ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย นห ม วด ท รัพ ย์ สิ น

ลง ท ะ เ บี ย นท รัพ ย์ สิ น

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 3 Activity Diagram การลงทะเบียนทะเบียนคุมพัสดุ
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ภาพที่ 4 แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและ
ครุภัณฑ์
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ตารางที่ 1 การกาหนดความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ประเภทพัสดุ

ปี การศึกษา

สถานะ

หน่วยงาน

ชื่อ

1
1

คาอธิบาย

M

1 หมวดมีพัสดุได้หลำยอย่ำง

สื
นทรัพย์studessmaj

M s_admin_co

de
1

1

1

M

1

M

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพยื

1 ปีมีพัสดุเข้ำมำในหน่วยงำนได้หลำยอย่ำง
1 สถำนะมีสภำพพัสดุได้เพียงครั้งเดียว
1 หน่วยงำนมีพัสดุได้หลำยอย่ำง
1 คนมีพัสดุได้หลำยอย่ำง

การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรทำงำนระบบโดยให้
ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้ สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล หมวดครุภัณฑ์ ของกำรพัฒ นำ
โปรแกรมกำรบริ ห ำรพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ก รณี ศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ รวมถึงกำรนำเอกสำรวัสดุและครุภัณฑ์ ในรูป PDF และรูปภำพ
ไฟล์ ขึ้น ระบบให้ กับ บุ ค ลำกรของคณะฯ โดยผู้ ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้น หำเอกสำร รำยงำนได้
รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 5 ถึงภำพที่ 15
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ภาพที่ 5 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส

ภาพที่ 6 หน้าจอการของระบบ
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ภาพที่ 7 หน้าจอลงทะเบียนหมวดครุภัณฑ์

ภาพที่ 8 หน้าจอการลงทะเบียนคุมพัสดุ
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ภาพที่ 9 หน้าจอรายงานการตรวจสอบพัสดุ

ภาพที่ 10 หน้าจอรายงานการตรวจสอบพัสดุของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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ภาพที่ 11 หน้าจอรายงานจานวนพัสดุที่เหลือจาการชารุด

ภาพที่ 12 หน้าจอจาจานวนพัสดุที่เหลือจากการสูญหาย
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ภาพที่ 13 หน้าจอรายงานจานวนพัสดุที่เหลือจากการจาหน่าย

ภาพที่ 14 หน้าจอรายงานจานวนพัสดุที่เหลือจากการโอน

ภาพที่ 15 แผนภูมิพัสดุตามหน่วยงาน แยกตามประเภท ตามปี
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สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้ใช้งำน จำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2
จำกตำรำงที่ 2 กำรหำประสิทธิภำพของโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์รณีศึกษำ สำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จำกผู้ใช้งำนในภำพรวม
กำรพัฒ นำระบบ พบว่ำประสิ ทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำน
เท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.06 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.89 รองลงมำคือ ด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.4
ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32
ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมลำดับ
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.2

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

7.8

0.44

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.06

0.89

ดี

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0.44

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

รวม

6.32

0.45

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.98

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.4

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2. ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.25

0.58

ดี

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
กำรพั ฒ นำโปรแกรมกำรบริ ห ำรพั ส ดุและครุ ภั ณ ฑ์ กรณี ศึ กษำ ส ำนั กงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เพื่ อจัดเก็บข้อมูล พัสดุให้ เป็นระบบ ตลอดจน
รำยงำนจำนวนสภำพพัสดุที่ได้ใช้งำนแยกตำมรำยปีทำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. หำกต้องกำรนำระบบนี้ไปใช้ ควรพัฒนำในส่วนของระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรจัดกำรค่ำเสื่อมรำคำกำร
ทำบัญชีคุมพัสดุ
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยกำรพัฒนำระบบในรูปแบบเครือข่ำยกำหนดสิทธิ์
กำรใช้งำนระบบเพื่อให้ระบบมีควำมปลอดภัย
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
Development of Infographics Animation about Principles role and benefit of
Computer for Matthayomsuksa 1 Students at Ayutthayanusorn School
ตันติกร จันทรวิบูลย์, จุฑามาศ เมืองวงศ์, และบริบูรณ์ ชอบทาดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Tantikorn Jantaraviboon , Jootarmars Muengwong , and Boriboon Chobthumdee
Major of Computer Education, Faculty of Education,
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop animation infographics about
principles role and benefit of computer for matthayomsuksa 1 students at
Ayutthayanusorn School, 2) to compare the achievement before and after learning with
animation infographics by the developed, and 3) to study student's satisfaction of
animation infographics by developed. The samples were 47 matthayomsuksa 1 students
at Ayutthayanusorn School and selected by simple random sampling method. Research
tools included the animation infographics, achievement test, quality evaluation form and
questionnaire. The results of the research were as follows: 1) The animation infographics
had quality in high level. (x̅ = 4.45, S.D. = 0.52) 2) The learning achievement of student,
who learnt by animation infographic higher than before at statistical significance .05 level.
and 3) The students have been high satisfied with the developed animation infographics
(x̅ = 4.16, S.D. = 0.93).
Keyword: Animation Infographics, Principles role and benefit of Computer
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อ แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน
บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุส รณ์
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จานวน 47 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า
1) สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = 0.52) 2) นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16, S.D. = 0.93)
คำสำคัญ: สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก, หลักการทางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ในอนาคตคนไทยทุกคน
จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี และจะมีความสามารถในทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทาให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กรมวิชาการ, 2545) โดยในหมวด 9 ว่า
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้กาหนดบทบาทของรัฐในการจัดสรรโครงสร้ างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาทุก
ประเภท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 (กรมวิชาการ, 2545)
ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25502554 มีเป้าประสงค์โดยการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ โดยใช้ไอทีเป็น
ฐาน (ICT-Based Learning) ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ ทั้งในลักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ และในลักษณะอื่นๆ ที่สอดรับกับความต้องการและความจาเป็นในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน จัดการเรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
(เกียรติศักดิ์ พันธ์ลาเจียก, 2549)
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จากความก้าวหน้าและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาเป็น
อย่างมากในยุคปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการศึกษาจะเป็น
วิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย ช่วยลดความเหลื่อมล้าของโอกาสทาง
การศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางสังคม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พนิดา และคณะ, 2558) อินโฟกราฟิก คือ การ
แสดงผลของข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ โดยใช้ภาพที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ เนื่องจากมนุษย์รับรู้ข้อมูลจาก 5 แหล่ง คือ เห็น สัมผัส ได้ยิน กลิ่น รส งานวิจัยพบว่าการ
มองเห็นสาคัญกว่าแหล่งอื่นๆ ทั้งหมด ร้อยละ 50 ของสมองมนุษย์ถูกใช้เพื่อการทางานด้านการมองเห็น
จนสมองสามารถย่อยภาพที่ได้รับทั้งหมดในทันทีแต่สาหรับข้อความนั้นสมองย่อยในลักษณะเป็นเส้นตรง
กล่าวคือเริ่มจากต้นไปท้ายโดยเรียงกันไปตามลาดับซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่ามนุษย์ใช้เวลานานกว่าใน
การรับข้อมูลจากข้อความ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2556) สื่ออินโฟกราฟิกยังสามารถประยุกต์ใช้เ ป็น
เครื่องมือจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ได้ในสองมิติสาคัญ มิติแรก คือ การใช้อินโฟกรา
ฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจาได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มิติสอง คือ การใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้ โดยใช้เป็นสื่อการสอน
และการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสื่อการเรียนรู้จัดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพการคิด (พัชรา วาณิชวศิน, 2558)
จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วพบว่า นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายต่อการเรียน และไม่สนใจในการเรียนการสอนของครู จึงเห็นว่าควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสนใจต่อการเรียนการสอนของครู อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบเกิดจากการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายเพียงอย่างเดียว จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการนาสื่ อที่มีคุณภาพมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการ
ทางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและสามารถ
รั บ รู้ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะประกอบไปด้ว ย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว ข้อความ เสี ยงบรรยาย และ
เสียงดนตรี ที่จะนาองค์ประกอบดังกล่าวมารวมกันเป็นสื่อที่ใช้สาหรับการเรียนการสอน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาสื่ อแอนิเมชั่น อิน โฟกราฟิก เรื่ อง หลั กการทางาน บทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ที่
พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 10 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียน 454 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาเภอ
พระนครศรี อยุ ธ ยา จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา จานวน 47 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่ างง่าย (Simple
random sampling) ด้วยการจับสลากเลือก 1 ห้องเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตั ว แปรต้ น คื อ สื่ อ แอนิ เ มชั่ น อิ น โฟกราฟิ ก เรื่ อ ง หลั ก การท างาน บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หลั ก การท างาน บทบาทและประโยชน์ ข องคอมพิ ว เตอร์ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
วิธีดาเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การผลิตสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับหลักกการทางาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
1.1 กาหนดเป้าหมายของเนื้อหาที่ต้องการ และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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1.2 น าเนื้ อหาที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูก ต้อ ง และปริมาณของเนื้อ หาว่ า
เหมาะสมสาหรับระดับชั้นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น
อินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.3 ทาการวิเคราะห์นักเรียน ว่ามีความรู้พื้นฐาน มีความสามารถ และมีความสนใจใน
การเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน
2. ขั้นตอนการผลิต (Production)
2.1 ทาการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โดยจะทาการร่างสตอรี่บอร์ด เรื่อง หลักการ
ทางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้สะดวกต่อการสร้างสื่อ
แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
2.2 ทาการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอินโฟ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 และโปรแกรม
Adobe Illustrator CS6 ดังภาพที่ 1 - 6
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ภาพที่ 1 หน้าปกของสื่อนิเมชั่นอินโฟกราฟิก

ภาพที่ 2 เนื้อหาภายในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก

ภาพที่ 3 หัวข้อย่อยในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก

ภาพที่ 4 การใช้ข้อความและภาพในสื่อ
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ภาพที่ 5 รูปภาพในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก

ภาพที่ 6 การใช้ภาพในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
เมื่อสร้างสื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทาการตรวจสอบความถูกต้อง และความสวยงามของ
สื่อ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเพื่อนาไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เป็นการศึกษาโดยใช้ แบบทดสอบ
และแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของสื่อเกี่ยวกับหลักกการทางาน บทบาท และประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพสื่อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปให้
ทางผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. ทาการติดต่อกับทางโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อขอนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปทดลองใช้
กับนักเรียนตามกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการกาหนดไว้แล้ว
3. ดาเนินการนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปใช้กกับนักเรียน โดยจะมีการทดสอบก่อนและหลัง
ที่จะทาการเรียนผ่านสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
4. หลังจากที่ได้นาสื่อไปใช้กับนักเรียนแล้ว จะให้นักเรียนตอบแบบสอบถามที่จะประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
5. นาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาทาการ
สรุปผล และทาการวิเคราะห์เพื่อทาการเขียนสรุปผลการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
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2. แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5 ขึ้นไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการ
ทางาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงบรรยายในการหาค่าค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากนั้นจะทาการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลั กการทางาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ดังตารางที่ 1

76

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
รายการประเมิน

x̅

S.D.

แปลผล

ภาพรวมด้านเนื้อหา

4.33
4.33
4.33
4.67
4.67
4.47

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.52

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านเทคนิคและการออกแบบ
6. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
7. ความน่าสนใจของภาพ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับคาบรรยาย
9. ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
10. ความถูกต้องของเสียงบรรยาย
11. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี
12. ความเหมาะสมระหว่างเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย
ภาพรวมด้านเทคนิคและการออกแบบ
ภาพรวมการประเมิน

4.33
4.00
4.67
5.00
4.00
4.67
4.33
4.43
4.45

0.58
0.00
0.58
0.00
0.00
0.58
0.58
0.5 2
0.52

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มา ก
มาก

ด้านเนื้อหา
1. ความถูกต้องของเนื้อหา
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
3. เนื้อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน
4. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน
5. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบท

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกในภาพรวม พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านของ
คาถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่ด้านเนื้อหา (x̅ = 4.47, S.D. = 0.52)
รองลงมา คือ ด้านเทคนิค (x̅ = 4.43, S.D. = 0.52)
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
ที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อ
คะแนน

n

คะแนนเต็ม

ก่อนเรียน
47
20
หลังเรียน
47
20
*p < 0.05 t(0.05, df 46) t = 1.68

S.D.

x̅

9.38
16.51

2.07
1.71

t

p

24.76 0.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้
การทดสอบ Paired-Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
รายการประเมิน
1. เนื้อหาบทเรียนเข้าใจง่าย
2. สื่อสามารถอ่านและทาความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
3. การบรรยายมีเนื้อหาที่ชัดเจน
4. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียน
5. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว
6. ความชัดเจนของภาพประกอบ
7. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
8. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี
9. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย
10. ความเหมาะสมของตัวอักษร
11. สื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลิน
12. สื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ตามความสนใจ
ภาพรวมการประเมิน
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x̅

4.27
4.14
4.16
4.20
3.96
4.31
4.10
4.27
4.22
4.04
4.14
4.12
4.16

S.D.

แปลผล

0.86
0.82
1.05
0.87
0.98
0.86
1.01
0.95
0.94
1.06
0.94
0.81
0.93

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกใน
ภาพรวม พบว่า นั กเรี ยนทั้ง 47 คน มีความคิดเห็ น อยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.16, S.D. = 0.93) เมื่ อ
พิจารณารายข้อคาถาม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 8 ความเหมาะสม
ของเสี ยงดนตรี (x̅ = 4.27, S.D. = 0.95) รองลงมา คือ ข้อที่ 9 ความเหมาะสมของเสี ย งบรรยาย
(x̅ = 4.22, S.D. = 0.94) และน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว (x̅ = 3.96, S.D.
= 0.98)
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจัยการพัฒนาสื่ อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1.1 ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก พบว่า สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยทางผู้วิจัยได้นาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่านประเมินคุณภาพของสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี เกลื่อนเมือง (2554) ที่ได้พัฒ นา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า การประเมินผลด้านเนื้อหาของบทเรียน มีผลการประเมิน (x̅ = 4.51, S.D. = 0.58) เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้านการนาเสนอ มีผลการประเมิน
(x̅ = 4.48, S.D. = 0.54) เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แล้วยัง
สอดคล้องกับ ภคเมธา การสมใจ (2559) ที่ได้พัฒนาอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการประเมินอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออยู่ในระดับดี
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทา
แบบทดสอบ เพื่อทาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ (2558)
ที่ได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. For Education สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วยังสอดคล้องกับ ธมน แสงแก้ว (2558) ที่ได้
พัฒนาสื่อดิจิทัลวิดีโอ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่เรียนด้วยดิจิทัลวิดีโอ มีความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจมีผลมาจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถและความต้องการของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนได้
ตามที่ต้องการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1.3 นั กเรี ย นมีความพึงพอใจต่ อสื่ อ แอนิเ มชั่นอินโฟกราฟิ กที่ พัฒ นาขึ้น อยู่ใ นระดั บ มาก
(x̅ = 4.16, S.D. = 0.93) ทั้งนี้เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
และเกิดความสนุกสนานในการเรียนที่มากยิ่งขึ้น และมีนักเรียนอีกหลายคนเสนอแนะให้ผู้วิจัยพัฒนาสื่อ
การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งอื่น ๆ เกี่ยวกับ วิช าคอมพิว เตอร์ ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ ประภาสิ นี
นิรมลพิศาล (2557) ที่ได้พัฒนารายการวิดีทัศน์ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐานสาหรับนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รายการวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจทางด้านรูปแบบการนาเสนอ และความพึงพอใจในด้านเนื้อ หา
การเรียนอยู่ในระดับมาก แล้ วยังสอดคล้องกับ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน (2557) ที่ได้พัฒนาสื่อสิ่ งพิม พ์
รูปแบบอินโฟกราฟิก พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับ
มากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งพิม พ์รูปแบบอินโฟกราฟิกมีผล
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทางาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 จากการนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ไปทดลองใช้กับนักเรียน ทาให้ทราบว่านักเรียน
เกิดการเรียนรู้ไปในทางที่ดีจึงควรพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกในรายวิชาอื่นหรือเรื่องอื่น เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2.2 เนื่ องจากสื่ อแอนิ เ มชั่น อินโฟกราฟิก เป็นเพี ยงแค่สื่ อวิดีโ อที่ผู้ วิจัยน าไปใช้ส อนผ่ า น
อุปกรณ์ตอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ จึง ควรนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปใช้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา
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2.3 เนื่องจากทางผู้วิจัยได้นาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนโดยใช้สื่อเพียงอย่าง
เดียว ดังนั้นจึง ควรนาวิธีการสอนโดยใช้สื่ อแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิกไปทดลองใช้ควบคู่กับวิธีการสอน
รูปแบบต่างๆ
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ระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
An Information System for store electronic portfolio for academic personnel
and supportive staff in Higher Education Institute
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The article about Information System of electronic storage portfolio for
academic personnel and supportive staff in Higher Education Institute. The purposes
of this research was develop Information System of electronic storage portfolio for
academic personnel and supportive staff in Higher Education Institute. The sample
groups totaling 5 experts consisted of 2 expert on use, 3 experts on Information and
technology. The research tool was questionnaire Information System of electronic
storage portfolio for academic personnel and supportive staff in Higher
Education Institute. The database was designed to facilitate data entry, searching,
and reporting tasks at the documents collection center. The database, designed
under Microsoft Access 2007 database program, consists of 10 tables, covering name
address major, status, position. The Black Box Testing evaluation included tests as
follows: 1) System Requirement Test; 2) System Requirement Test; 3) Usability Test;
4) Security Test, shows the overall rating mean of 7.37 and standard deviation of
0.62, suggesting that the information system may be applied in the electronic
portfolio support the tasks.
Keywords: Information System, store electronic portfolio, academic personnel and
supportive staff in Higher Education Institute
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บทคัดย่อ
บทควำม เรื่อ ง ระบบสำรสนเทศส ำหรับ กำรจัด เก็ บ แฟ้ ม สะสมงำนอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ส ำหรับ
บุ คลำกรสำยวิช ำกำรและสำยสนั บ สนุ น ในสถำบั น อุดมศึกษำ วัตถุป ระสงค์ กำรวิจัยพัฒ นำระบบ
สำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนใน
สถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด จำนวน 5 คน ด้ำนกำรใช้
งำน จ ำนวน 2 คน ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ จ ำนวน 3 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นกำรวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสำหรับกำรจัดเก็บแฟ้มสะสม
งำนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรั บ บุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรและสำยสนั บ สนุ น ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ระบบ
สำรสนเทศได้พัฒ นำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้ สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไขข้อมูล
สำมำรถจั ด ท ำรำยงำนผลที่ ถู ก ต้ อ ง ออกแบบฐำนข้ อมู ล ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Access 2007
ประกอบด้วย 10 ตาราง ครอบคลุม ชื่อ ที่อยู่สาขา สถานะ ตาแหน่ง การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing แบ่งเป็น 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรม 3 ) ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม ผลกำรประเมิน
ทั้ ง หมดได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 7.37 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน เท่ ำ กั บ 0.62 สรุ ป ว่ ำ สำมำรถน ำระบบ
สำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ , บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรแฟ้มสะสมงำนของบุคลำกรแต่ล ะหน่วยงำนมีควำมส ำคัญ
เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมผลงำนมีเพิ่มขึ้น กำรจัดเก็บจะเก็บในรูปแบบแฟ้มใส่ตู้เก็บ
เอกสำรซึ่งอำจจะมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนเอกสำร และพื้นที่ หำกเป็นเอกสำรที่สำคัญที่จำเป็นต้อง
เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพิ่มขึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและนำกลับมำใช้งำน ทำให้ ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้ง
อำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุดและสูญหำยของเอกสำร
ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนเก็บแฟ้มสะสมผลงำน โดยเจ้ำหน้ำที่จะบันทึก
เอกสำรเป็ น pdf ไฟล์ ลงในคอมพิ ว เตอร์ บำงครั้ ง ข้ อ มู ล เอกสำรแฟ้ ม สะสมงำนที่ บั น ทึ ก ลงใน
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คอมพิวเตอร์มีจำนวนมำก และไม่ได้จัดกำรให้เป็นระเบียบซึ่งอำจจะทำให้ข้อมูลนั้นสูญหำยได้ (วีณำ
เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน , 2555) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ เป็น
เครื่องมือในกำรปฏิบั ติงำนจัดเก็บข้อมูลผลงำนของแต่ละบุคคลซึ่งจะช่ วยลดปัญหำกำรสูญหำยของ
เอกสำร รวมถึงลดกำรใช้แฟ้มกระดำษ และตู้เก็บเอกสำร ตลอดจนลดพื้ นที่ใช้งำนในกำรจัดเก็บเป็น
กำรลดขึ้นตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ทำให้กำรบริหำรงำนกำรเก็บแฟ้มสะสมงำนของบุคลำกรใน
คณะเป็นไปอย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่สำขำ สถำนะ ตำแหน่ง เอกสำรข้อมูลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลกำร
อบรม ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลำกรสำย
วิช ำกำรและสำยสนั บ สนุ นในสถำบัน อุดมศึกษำ ผู้ วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนิน วิจัยโดยอำศัยหลั ก
ระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิม และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปแบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งทำให้กำร
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ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจชำรุดหรือสูญหำยได้ ทำให้
เกิดปัญหำในกำรดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บ ข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำร
บรรณเป็น ผู้จัดทำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมี
ควำมต้องกำร
3. ศึกษำระบบกำรจั ด ทำฐำนข้ อมูล จัด เก็บ เอกสำรของฝ่ ำยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้ อ มู ล แล้ ว ท ำกำรวิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
สำรบรรณเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพัฒ นำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บ เอกสำร ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒ นำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒ นำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing)
เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ทำงำนของโปรแกรมจำกผู้ เชี่ยวชำญจำนวน 5 ท่ำน ผลที่ ได้จำกกำรทำแบบประเมินจะถูกน ำมำ
สรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนด
กำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสม
งำนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรั บ บุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรและสำยสนั บ สนุ น ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำโดยให้
ผู้เชี่ยวชำญทำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบ
ประเมิ น ผลกำรของระบบแล้ ว หำค่ ำ เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552)
9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
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3.00 – 4.99
1.00 – 2.99

หมำยถึง
หมำยถึง

โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้วิจั ยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บ แฟ้ มสะสมงำนอิเล็ กทรอนิกส์ ส ำหรับ
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำร
ระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็บ แฟ้ มสะสมงำนอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ส ำหรับ บุ คลำกรสำยวิช ำกำรและสำย
สนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคน โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ค้ น หำเอกสำร รำยงำนรำยละเอี ย ดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำงข้ อ มู ล
(Entity Relationship Modeling) ดังแสดงในภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 3
ud Primary Use Cases
การพ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศสาหรับการจัด เก็บแฟ้ มสะสมงานอิเล็ กทรอนิกส์สาหรับ

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใช้
้ ระบบ

ลงทะเบียนเเฟ้มสะสมงาน

รายงาน
ผูบริ
้ หาร

ภาพที่ 1: แผนภาพยูสเคสของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagramร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร จ ัด เ ก็ บ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ สา
ผู้ใช้ ระบบ

ห ร ับ บุ ค ล า ก ร ส า ย

ระบบ

เริม
่ ต้น

ก ร อ ก ชื่ อ ร ห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า ร ทา ง า น

ล ง ท ะ เ บี ย น เ เ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 แผนภาพแอคทิวิตี้ไดอะแกรมของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้ มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 3 : แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา
การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒ นำระบบ กำรทำงำน
ระบบโดยให้ ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลแฟ้มเอกสำร
เข้ำ เอกสำรออก และรำยกำรต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลแฟ้ม
สะสมงำนของแต่ละบุคคลบันทึกในรูปของ doc หรือ pdf ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ
โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดจะ
แสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพที่ 9
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ภาพที่ 4 : หน้ า จอการกรอกชื่ อ และรหั ส ของระบบสารสนเทศการจั ด เก็ บ แฟ้ ม สะสมงาน
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ภาพที่ 5 : หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้ มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรั บ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 6 : หน้าจอการการจัดการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
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ภาพที่ 7 : หน้าจอรายงานของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 8 : หน้าจอการรายงานบุลากรสายวิชาการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 9 : หน้าจอการรายงานบุลากรสายสนับสนุนของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมิ น ผล ใช้ วิ ธี ก ำรทดสอบแบบแบล็ ก บอกส์ (Black Box
Testing) เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ แฟ้ ม สะสมงำน
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญใน
ภำพรวมกำรพัฒ นำระบบ พบว่ำประสิ ทธิภ ำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 7.37 ส่ว น
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำน
ควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ ำกั บ 1.04 รองลงมำคื อ ด้ ำนกำรรัก ษำควำมปลอดภั ย ของโปรแกรมอยู่ ในระดั บ ดี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของ
โปรแกรมอยู่ ในระดั บ ปำนกลำงค่ำเฉลี่ ยเท่ ำกับ 6.63 ส่ ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำน
ควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.89

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

รวม

8.53

1.04

ดี

1. ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0.44

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

รวม

6.32

0.45

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.89

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2 .ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรม

3. ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.37

0.62

ดี

4. ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบสำรสนเทศสำหรับกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนั บสนุน ในสถำบันอุดมศึกษำ กรณี ศึกษำ สำนัก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลชื่อ ข้อมูลภำระงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร
สำยสนับสนุน เอกสำรกำรอบรม กำรสัมมนำ กำรประชุม งำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ให้เป็นระบบ
ทำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เอกสารอ้างอิง
วี ณ ำ เนตรสว่ ำ ง และสุ รั ต นำ สั ง ข์ ห นุ น . (2555). การพั ฒ นาโปรแกรมระบบฐานข้ อ มู ล การ
จัดเก็บเอกสารสาหรับหน่ายงานการศึกษา. วำรสำรวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 9-23.
อรรถพล จันทร์ส มุด และนริน ทร บุญ พรำหมณ์ . (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้น ที่
จังหวัดบุรีรัมย์. กำรค้นคว้ำอิสระปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเกษตรและพัฒนำชนบท คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี.
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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ
การเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด
2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษขนาด 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 สาหรับหัวข้อ กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ
3. องค์ประกอบและการเรียงลาดับเนื้อหา
(1) ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ
(3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คา ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้นาเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และบทความภาษาอังกฤษ ให้นาเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องนาเสนอบทคัดย่อ
(4) คาสาคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น 3-5 คา
(5) บทนา (introduction) กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature)
(6) วิธีดาเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
(7) ผลการศึกษา (results)
(8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
(9) กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี)
(10) เอกสารอ้างอิง (references)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ชื่อต้น ชื่อสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ชื่อสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … ) กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุทั้ง 2 คน
กรณีเอกสารมีผู้แต่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ et al (เช่น สมชาย
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014))
2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10) ให้เรียงตามลาดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขลาดับ ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ การ
อ้างอิงที่เกี่ยวกับจานวนชื่อผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและตารา ในที่นี้นาเสนอตัวอย่างที่พบบ่อย
(1) หนังสือและตารา
ชื่อผู้แต่ง (ระบุหน้าที่เช่น บรรณาธิการ). (ปี). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).
เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2557). ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 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 ปี (ม.ป.ป. ; n.d.) เมือง (ม.ป.ท.) สานักพิมพ์ (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 กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 2-7 คน ในรายชื่อเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ
กรณีเกิน 7 คน ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้
ละข้อมูลตั้งแต่ 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 รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเน้น เลขปีที่ แบบ APA)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
เลขปีที่(เลขฉบับที่): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดของบทความ.
กอ ใจดี. (2558). ฉันรักไอที. วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110.
(3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อเอกสาร
(หน้า เลขเริ่ม-ท้าย). เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2556). ไอทีปีหน้า. ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.). รายงานการประชุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 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
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีที่หรือฉบับ, เลขหน้า.
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กอ ใจดี. (2556, ธันวาคม 31). ไอทีกับปีใหม่. ไทยรัฐ, 3. [ไม่มี ปีที่หรือฉบับ]
(5) วิทยานิพนธ์ กรณีจากสถาบันการศึกษา และกรณีจากฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลวิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัย, ประเทศ.
[กรณีไทย อาจละชื่อประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา]
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลฯ). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล. (เลขอ้างอิง).
กอ ใจดี. (2554). การศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริญญา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)). มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Smith, A.B. (1997). A study of information technology in Thailand.
(Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest database.
(UMI No. AAA 1234567).
(6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6.1) กรณีเอกสารข้างต้นที่สืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม
คาว่า ค้นจาก และที่อยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Retrieved from …)
บางกรณีอาจระบุเดือนและวันที่ และที่อยู่ URL ไม่ต้องทาเป็น Link หรือขีดเส้น
ใต้ บางกรณีละส่วนเมืองและสานักพิมพ์ได้ หลีกเลี่ยง Link ทีย่ าวมากเกินไป
กอ ใจดี. (2558). ไอทีวันนี้. กรุงเทพฯ: สมาคมไอทีไทย. ค้นจาก
http://itthai.com/doc/IT-1234.pdf.
Smith, A.B. (2014). Catch IT if you can. IT Today 10(1): 5-8.
Retrieved from http://www.ittoday.org/j/10_1/article1234.pdf.
(6.2) เว็บไซต์
กรณีสถาบันใช้ ชื่อองค์กร กรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นจาก …
สมาคมไอทีไทย. (2554). นโยบายไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf.
กอ ใจดี. (2557). ข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it2know/
(6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์ (โดยควรหลีกเลี่ยง
ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ)
ชื่อผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day). ชื่อหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ).
[ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา]. ค้นจาก …
กขค_IT_man. (2557, 20 ธันวาคม). ทาไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน
[กระดานสนทนา]. ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum.
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้ เรื่องภาษาไทย
(1) ชื่อเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นคากลุ่ม article, คาเชื่อม, คาสันธาน, คาบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก แต่ถ้าคาดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา คาย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา เช่น Information Technology and Policy of Thailand
(2) คาแรกสุดของชื่อเรื่อง และคาที่เป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
คา เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods
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(3) คาแรกที่ตามหลังหัวข้อคาสาคัญ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น Keywords:
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project
(4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ ทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก ยกเว้นชื่อย่อ ชื่อ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน …
การส่งเรื่องตีพิมพ์
ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง
บรรณาธิการวารสาร ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์
---------------------------------------
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