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Abstract 

 
 

            The objectives of this research were: 1)  to design the model for Content 
Management System in higher education institutions 2) to evaluate the model for Content 
Management System in higher education institutions. The sample groups were 5 experts in 
Information and technology, 5 experts in educational technology. The research sample 
totaling 10 experts. The research tool was questionnaire the model for Content 
Management System in higher education institutions, comprises 4 main components, namely 
expert opinions, Content Management Life Cycle and Using web site.  The data analyzed by 
using arithmetic mean and standard deviation.  The development of model the efficiency 
evaluation   using Back-Box Testing technique. The overall evaluation result  development 
of model for Content Management System, shows the overall rating mean of 43.09 
suggesting ,that The model for Content Management System higher education institutions  . 
The Content Management System model to support sustainable. 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์  1)  เพ่ือออกแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้ อหำของเว็บไชต์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ2) เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
ประชำกร คือ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ จ ำนวน 5 ท่ำน 
รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมดจ ำนวน 10 ท่ำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสม
ของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรของเนื้อหำ และกำรใช้เว็บไชต์  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 
ค่ำเฉลี่ ย  และส่วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน  กำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองประเมิน ใช้วิธี 
Black Box Testing ผลกำรประเมินของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ
ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 43.09  สรุปว่ำ สำมำรถ น ำแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ใน
สถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนได ้
   
ค ำส ำคัญ : การพัฒนาแบบจ าลอง, การจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา        
        
บทน ำ  

ปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย การติดต่อสื่อสาร  การใช้ระบบเทคโนโลยีมีมาก
ขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผนวกกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตก็มีการเติบโตอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงการแข่งขันกันในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ การสร้างเว็บไชต์ หรือการสร้างระบบการ
บริหารจัดการในรูปแบบอินเทอร์เน็ตที่นิยม พัฒนาจนมาถึงปัจจุบันก็คือ ภาษา PHP เนื่องจากภาษา PHP
สามารถดาวโหลดน ามาใช้งานได้ฟรี และมีตัวเลือกมากมายในการสร้างเว็บไชต์  ระบบการจัดการเนื้อหาของ
เว็บไชต์ (Content Management System) เป็นระบบหนึ่งที่สามารถน ามาสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์
แบบส าเร็จรูปได้  โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์การ
จัดการเนื้อหา พร้อมใช้งานได้ แบ่งเป็น ระบบจัดการบทความและข่าวสาร (News and Article) ระบบจัดการ
บทวิจารณ์ (Review) ระบบจัดการสมาชิก (Member) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search) ระบบจัดการไฟล์ดาวน์
โหลด (Download) ระบบจัดการป้ายโฆษณา(Banner) ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมใน
เว็บไซต์  (Analysis, Tracking and Statistics) เป็นต้น  และผู้ ใช้งานสามารถเพ่ิมเติมโปรแกรมอิสระ 
(Module) อาทิ กระดานสนทนา (Forum) ห้องสนทนาออนไลน์ (Chatroom) แบบส่งอีเมล (Form mail) 
เข้าไปได้ในภายหลังจากการติดตั้ง ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือ
จัดระเบียบเนื้อหาเว็บไซต์ และส่งเสริมการท างานในหมู่คณะให้สามารถสร้างเอกสารหรือเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ 
บนเว็บไซต์ได้การจัดการเนื้อหาเป็นระบบที่พัฒนาคิดค้น เพ่ือช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) 
และการบริหาร(Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก าลังคน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่ใช้ในการ
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สร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์  ซ่ึงปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างให้เป็นระบบจากจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์มี 
ม า ก ม า ย  เ ช่ น  PostNuke, PHP-Nuke, MyPHP Nuke, Mambo, eNvolution, MD-Pro, XOOPs, 
OpenCMS, Plone, JBoss, Drupal, Joomla เป็นต้น (อ ำนำจ  สุคนเขตร์, 2552) 

ในส่วนการบริหารงานด้านข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะมีระบบแบบเดิม  การปฏิบัติงานจะใช้เอกสารแผ่นพับ รายงาน
ประจ าปี เอกสารข้อมูลบุคลากร แบบฟอร์ม รูปภาพ บันทึกในรูปแบบซีดี ส่งให้กับหน่วยงานข้อมูล  การส่งแต่
ละอย่างมีมากขึ้น ท าให้การใช้ทรัพยากรของคณะมีจ ากัด คณะจึงจ าเป็นต้องมีเว็บไชต์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในให้เพ่ือบุคคลทั่วไปรับทราบ 
ดังนั้นเพ่ือให้การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลภายในคณะฯ ให้เป็นระบบ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ของคณะให้เป็นปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าแบบจ าลองกระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพ่ือให้คณะบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
      1. เพ่ือออกแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรำชมงคลกรุงเทพ  
      2. เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรำชมงคลกรุงเทพ  
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  

    ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับ
เหมำะสมมำก  
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
       1. ประชำกร 
                  ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยีกำรศึกษำจ ำนวน 5 ท่ำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 5 ท่ำน  รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 ท่ำน ประเมินควำมคิดเห็นของแบบจ ำลองระบบกำร
จัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
                 ตัวแปรต้น คือ แบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
                  ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ   
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2. เครื่องมือ 
               แบบสอบถามแบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา 

         กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 7  ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร คู่มือกำรใช้งำน และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของแบบจ ำลองระบบ
กำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
         2. ก ำหนดแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
         3. ออกแบบ และสร้ำงแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
         4. น ำแบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญเพ่ือพิจำรณำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (พินันทำ ฉัตร
วัฒนำ และพัลลภ พิริยะสุยะวงศ์, 2558) 
         5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ใน
สถำบันอุดมศึกษำในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 

       5.1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
    5.2 ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ   
         5.3 วงจรของเนื้อหำ 
   5.4 กำรใช้เว็บไชต์  

         6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
            รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นน ำไปใช้ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ จ ำนวน 5 ท่ำน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
10 ท่ำน โดยประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
4 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรกำรของเนื้อหำ  และกำรใช้เว็บไชต์
เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
          7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
             วิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของ
เว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังนี้ 
                       1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบกำร
จัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating 
Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของแบบจ ำลอง ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญ วงจรของเนื้อหำ และกำรใช้เว็บไชต์ ดังนี้ 
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   มำกที่สุด  ให้คะแนน    5  คะแนน 
   มำก  ให้คะแนน            4  คะแนน 
   ปำนกลำง ให้คะแนน   3  คะแนน 
   น้อย           ให้คะแนน   2  คะแนน 
   น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 
                  2. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำกที่สุด 
   ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก 
   ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับปำนกลำง 
    ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อย 
      ค่ำเฉลี่ย 0.00-1.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
            ผลการวิจัยออกแบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถอธิบาย
ได้ในภาพที ่1  และในตำรำงที่ 1  แสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
 

ภำพที่ 1 แบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 

           จำกภำพที่ 1 แสดงถึงกำรสร้ำงเว็บไซต์ล ำดับขั้นตอน ต้องมีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสำรกำรศึกษำ พร้อมกับจะต้องมีเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงกำรรับรู้ข้อมูลต่ำงจำกเนื้อหำหรือ
ได้มำจำกกำรข้อมูลก่อนจะมีกำรแปลงข้อมูลหรือรับรู้ข้อมูลเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ำงกำรท ำงำนที่
ต้องกำร แล้วจึงน ำเอำมำเก็บไว้ในระบบจัดกำรที่มีพ้ืนที่เก็บข้อมูลส ำหรับจัดกำรเนื้อหำและไฟล์ที่จ ำเป็นเอำไว้ 
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ระบบในกำรเผยแพร่จะใช้เทมเพลตในกำรดึงเนื้อหำที่เหมำะสมนั้นออกมำจำกฐำนข้อมูลโดยแสดงออกมำใน
รูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหำจะมีวงจรชีวิตโดยตั้งแต่กำรสร้ำงจนกระท่ังหมดอำยุกำรใช้งำน ดังนี้ 
         1. วงจรของเนื้อหำ ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำจำกเอกสำร คู่มือวิธีกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  
กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์กำรสร้ำงเอกสำร กำรออกแบบสอบถำม ของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำ
ของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ มีข้ันตอนกำรท ำงำน ดังนี้ 
                1.1 กำรจัดโครงสร้ำงหรือกำรจัดหมวดหมู่ (Organization) เป็นกำรจัดประเภทให้แก่เนื้อหำ
สำระควำมรู้ว่ำเป็นประเภทใด  มีโครงสร้ำงแบบใด เป็นกำรก ำหนด Schema ให้กับเนื้อหำว่ำ ต้องมี
องค์ประกอบเช่นใด 
       1.2 ล ำดับขั้นด ำเนินงำน (Workflow) เป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบำย กำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบต่อเนื้อหำสำระของเจ้ำของหรือผู้เขียน ของผู้เผยแพร่และของผู้ร่วมมือ เป็นล ำดับขั้นตอนของกำร
ผ่ำนร่ำงของเนื้อหำก่อนที่จะออกเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
       1.3 กำรสร้ำงเนื้อหำ (Creation) เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูล เช่น ข้อควำม ภำพ ภำพเคลื่อนไหว
ภำพยนตร์ เสียง ไฟล์มัลติมีเดียและอ่ืนๆ รวบรวมให้อยู่ในเนื้อหำสำระที่ต้องกำร 
       1.4 กำรจัดเก็บ (Repository) เป็นกำรจัดเก็บเนื้อหำต่ำงๆ เป็นไฟล์ มีกำรบันทึกลงฐำนข้อมูล
กำรบันทึกลงสื่อ เพ่ือให้คงอยู่ไว้ซึ่งข้อมูลภำยในระบบ พร้อมทั้งเรียกใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
       1.5 กำรก ำหนดเวอร์ชัน  (Versioning) เป็นกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง โดยก ำหนดให้มี
หมำยเลขกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรก ำหนดวันที่เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บส ำรองข้อมูลดังเดิมไว้ เผื่อท ำกำรเรียก
คืนข้อมูล หรือแก้ไขกลับ และเพ่ือให้รู้ถึงสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงของข้อมูล 
                1.6 กำรเผยแพร่ (Publishing) เป็นกำรน ำเนื้อหำสำระออกเผยแพร่สู่สำธำรณะ ด้วยกำรจัดส่งไป
ยังตัวบุคคล กำรเผยแพร่ในที่สำธำรณะ เป็นต้น 
       1.7 กำรเก็บเอกสำร (Archives) คือกำรจัดเก็บเนื้อหำที่ถูกใช้งำนแล้วหรือหมดอำยุแล้ว  โดย
น ำมำจัดเก็บ เพ่ือน ำไว้ใช้เป็นฐำนควำมรู้ (Knowledge Base) หรือไว้ใช้เพื่อเตรียมน ำเสนอใหม่ 
                 ในแต่ละขั้นตอนสำมำรถสร้ำงงำน เก็บข้อมูล ก ำหนดสิทธ์กำรใช้งำน และสำมำรถสร้ำงลิงค์ไป
หน่วยงำนอื่นในระบบเครือข่ำยได้  
          2. ล ำดับขั้นสุดท้ำยแสดงถึงปลำยทำงของผู้ใช้แสดงให้เห็นรำยงำนกำรใช้งำนเว็บไชต์ (อรรถพล จันทร์
สมุด, 2559; อ ำนำจ  สุคนเขตร์, 2552; ปุณยวีร์  แอนดำริส,พนม เพชรจตุพล ,2559; Sudarat Srima and 
Panita Wannapiroon, 2013 ; Chansamut, A.,  Piriyasurawong, P, 2014) 
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สรุปผลการวิจัย 
            ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถแสดง 
ในตำรำงที่ 1 ดังนี้ 
             จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินกำรพัฒนำแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ จำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมพบว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
43.09 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 4.59  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำวงจรกำรของเนื้อหำอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 25.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.84 องค์ประกอบหลักอยู่ในระดับมำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 10.02 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.98   ควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับมำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 กำรใช้เว็บไชต์อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.60 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.51 ตำมล ำดับ 
 

     ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1 องค์ประกอบหลัก 

  1.1 ผู้เชี่ยวชำญ 4.7 0.48 มำกที่สุด 

 1.2 วงจรของเนื้อหำ 3.9 0.3 มำก 

  1.3 รำยงำน 4.8 0.6 มำกที่สุด 

                            รวม 10.02 0.98 มำกที่สุด 

2. ผู้เชี่ยวชำญ 

    2.1 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 4.3 0.48 มำก 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2. ผู้เชี่ยวชำญ 

    2.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.9 0.31 มำก 

รวม 6.25 0.64 มำกที่สุด 

3 .วงจรกำรของเนื้อหำ   

    3.1 กำรจัดหมวดหมู่ 3.9 0.3 มำก 

    3.2  ล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 4.8 0.6 มำกที่สุด 

     3.3  กำรสร้ำงเนื้อหำ   4.8 0.63 มำกที่สุด 

     3.4 กำรจัดเก็บ 3.1 0.31 ปำนกลำง 

     3.5 กำรก ำหนดเวอร์ชั่น 3.9 0.31 มำก 

     3.6 กำรเผยแพร ่ 4.8 0.63 มำกที่สุด 

     3.7 กำรเก็บเอกสำร 3.1 0.31 ปำนกลำง 

รวม 25.78 2.84 มำกที่สุด 

4. กำรใช้งำนเว็บไชต์ 

     รำยงำน 3.6 0.51 มำก 

                                       รวม 3.6 0.51 มำก 

                       สรุปผลกำรประเมินรวมทั้งหมด 43.09 4.59 มำกที่สุด 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
          ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรพัฒนำแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 

อยู่ระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน มีกำรประเมินควำมเห็นจำก

ผู้เชี่ยวชำญ ที่ได้พัฒนำแบบจ ำลอง และจำกกำรศึกษำคู่มือเอกสำรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ (Srima, Sudarat 

and Panita Wannapiroon, 2013 ) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของแบบจ ำลองกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ

กำรบริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีกำรปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) 

หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัดและประเมินผลระบบสำรสนเทศ  

ข้อเสนอแนะ 

             ควรศึกษำงำนวิจัยในสถำบันกำรศึกษำเพ่ือให้แนวคิดแบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บ
ไชต์ในสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภำพ 
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