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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 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.  ( x ̅ =  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. (x ̅= 4.50, S.D. = 0.52) 
Keywords: Multimedia 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง

สารสนเทศ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียรู้ เรื่อง สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน  3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เร่ือง สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สื ่อ
มัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ  
  ผลการวิจัยพบว่า  1)  เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ที่ พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  (x ̅= 4.62, S.D. = 0.50) 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.50, S.D. = 0.52) 
ค าส าคัญ : สื่อมัลติมีเดีย  
 
1. บทน า  
  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในด้าน
การศึกษา (มานพ ฉิมมาน, 2550) การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเข้ามาใช้อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ (ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ, 2550) จึงจ าเป็นต้องสรร
หากระบวนการจัดการเรียนรู้  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพ
ของผู้เรียนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการเรี ยนรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับผู้เรียน (สุมณฑา พรหมบุญ, 2545: 2)  

ในปัจจุบัน สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ทั้งด้าน
การศึกษา การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความบันเทิง ซ่ึงสามารถท าได้สะดวก รวดเร็ว  
(นฤพนธ์ พนาวงศ,์ 2549)  ดังนั้นวิธีการเดิมท่ีครูผู้สอนผูกขาดในการให้ความรู้จะต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ในลักษณะที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เองมากขึ้นนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ให้ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมท าให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนสอนในวิธีการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ได้คิดด้วยตนเองได้ (นายชาญ กลิ่นซ้อน, 
2550) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง

สารสนเทศ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียรู้ เรื่อง สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน  3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สื ่อ
มัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ  
  ผลการวิจัยพบว่า  1)  เพ่ือสร้างและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ที่ พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  (x ̅= 4.62, S.D. = 0.50) 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.50, S.D. = 0.52) 
ค าส าคัญ : สื่อมัลติมีเดีย  
 
1. บทน า  
  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในด้าน
การศึกษา (มานพ ฉิมมาน, 2550) การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเข้ามาใช้อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ (ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ, 2550) จึงจ าเป็นต้องสรร
หากระบวนการจัดการเรียนรู้  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพ
ของผู้เรียนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการเรี ยนรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับผู้เรียน (สุมณฑา พรหมบุญ, 2545: 2)  

ในปัจจุบัน สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ทั้งด้าน
การศึกษา การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความบันเทิง ซึ่งสามารถท าได้สะดวก รวดเร็ว  
(นฤพนธ์ พนาวงศ,์ 2549)  ดังนั้นวิธีการเดิมท่ีครูผู้สอนผูกขาดในการให้ความรู้จะต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ในลักษณะที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เองมากขึ้นนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ให้ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมท าให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนสอนในวิธีการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ได้คิดด้วยตนเองได้ (นายชาญ กลิ่นซ้อน, 
2550) 

 
 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นในหลายประเด็นทั้งสื่อมัลติมีเดียมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนและเมื่อ
จัดท าเป็นรูปแบบมัลติมีเดีย น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้กับการเรียนการสอนในลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย
เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี 
จึงมีการน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียตามหน่วยการเรียนร็ที่ เรียน
ประกอบไปด้วย 4 หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การค้นหาข้อมูล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์เทคโนโลยีน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้ มีความเหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ      ส าหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  
           2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน   
           3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง สารสนเทศ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ของ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรต้น คือ สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เร่ือง สารสนเทศ ตัวแปร
ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
                3.3.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)   
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       3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารสนเทศ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5 
ขึน้ไป 
       3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

3.4 วิธีการด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 การวางแผน โดยก าหนดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสอนในรายวิชา

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง สารสนเทศ เนื่องจากนักเรียนนั้นไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน
โดยวิธีการอธิบายเนื้อหาตามตัวหนังสือเรียน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดท าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

 3.4.2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน โดยจะท าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ภายในหนังสือเรียนและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียน และวิเคราะห์
นักเรียน โดยจะท าการศึกษาสังเกตข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานความสนใจต่อการเรียนรู้ 

 3.4.3 การออกแบบ การจัดท าสื่อมัลติมีเดีย จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลก าหนด
เนื้อหา จัดท าโครงร่างสื่อเป็นสตอรี่บอร์ด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย 

 3.4.4 การพัฒนา พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ดังรูปที่ 1 ถึง 10  
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เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

 3.4.2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน โดยจะท าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ภายในหนังสือเรียนและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียน และวิเคราะห์
นักเรียน โดยจะท าการศึกษาสังเกตข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานความสนใจต่อการเรียนรู้ 

 3.4.3 การออกแบบ การจัดท าสื่อมัลติมีเดีย จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลก าหนด
เนื้อหา จัดท าโครงร่างสื่อเป็นสตอรี่บอร์ด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย 

 3.4.4 การพัฒนา พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ดังรูปที่ 1 ถึง 10  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                
 

   ภาพที่ 1 หน้าปกของสื่อมัลติมีเดีย                                    ภาพที่ 2 เนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดีย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพประกอบค าบรรยายของสื่อมัลติมีเดีย              ภาพที่ 4 ภาพประกอบค าบรรยายของสื่อมัลติมีเดีย  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน                    ภาพที่ 6 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน                 
ของสื่อมัลติมีเดีย                                                    สื่อมัลติมีเดีย 
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   ภาพที่ 7 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน                    ภาพที่ 8 แสดงข้อความพร้อมรูปภาพภายใน  
   ของสื่อมัลติมีเดีย                                                    ของสื่อมัลติมีเดีย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

            ภาพที่ 9 หน้าแบบทดสอบ                              ภาพที่ 10 หน้าแสดงสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ      
                           

 3.4.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  ตรวจสอบคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมิน
คุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะ
ที่ต้องการวัด (IOC) ซึ่งจะทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง 
สารสนเทศ  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

 3.4.6 น าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศที่น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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รายวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชั่วโมง ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อที่ครูเปิดบนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดู 
จากนั้นให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น แล้วน าผลการประเมินมาตรวจ
นับคะแนนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 3.4.7 วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ 
ได้แก่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่  การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่
ต้องการวัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพ และความพึงพอใจของสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยในการวิเคราะห์ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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 ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

1.ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศ ชั้นมัประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดตลาด
(อุดมวิทยา) ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน x S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 4.62 0.50 มากที่สุด 
ด้านภาพ เสียง และตัวอักษร 4.37 0.56 มาก 
ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 4.50 0.52 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.50 0.53 มาก 
 

- 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

8

 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียในภาพรวม พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.50, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน
ของค าถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ  
(x ̅= 4.62 = , S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (x ̅= 4.50, S.D. =0.52) 
และต่ าสุด คือ ด้านภาพ เสียง และตัวอักษร(x=̅ 4.37, S.D. = 0.56) 

 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  สารสนเทศ ระหว่างก่อนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน n 
คะแนน

เต็ม 
x S.D. t p 

ก่อนเรียน 20 20 9.16 2.12 
15.08* 0.00 

หลังเรียน 20 20 17 1.37 
  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 
ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
3. ผลประเมินค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่รียนด้วยส่ือมัลติมีเดียวิชา
คอมพิวเตอร์  เรื่อง  สารสนเทศ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅�𝒙 S.D. แปลผล 
1. สื่ออธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.38 0.59 มากที่สุด 
2. สื่อมีเนื้อหาตรงกับบทเรียน 4.05 0.59 มากที่สุด 
3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.29 1.01 มาก 
4. ค าอธิบายเครื่องมือชัดเจน 4.14 0.91 มาก 
5. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือชัดเจน 3.95 0.80 มาก 
6. สื่อมีรูปสวยงาม 4.24 0.94 มาก 
7. การน าเสนอต่อเนื่อง 4.19 0.81 มาก 
8. ความชัดเจนของ Font 4.48 0.75 มาก 

- 
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- 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียในภาพรวม 
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5. สรุปและอภิปรายผล  
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
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คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีคุณภาพตามที่ก าหนด คือ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.62, S.D. = 0.50) สอดคล้องกับ (มานพ ฉิมมาน, 2550)  
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในด้าน
การศึกษา แล้วยังสอดคล้องกับ (ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ, 2550) การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ได้น า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเข้ามาใช้อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   
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 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียน พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เนื่องจาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาบทเรียนในแต่ละส่วนได้ชัดเจนโดยมี
ภาพประกอบ สร้างความเข้าใจได้ง่ายในการเรียนของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วย 
สื่อมัลติมีเดียมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น  พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนของนักเรียนมีค่ าอยู่ ในระดับมาก  
(x ̅= 4.50, S.D. = 0.52) ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบให้มีทั้งภาพ เคลื่อนไหว 
ภาพนิ่ง ที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อีกท้ังมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน พบว่า
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนมีค่าอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอนที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการ 
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
   ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้มีความน่าสนใจและเหมาะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3  
  2. ควรน าสื่อมัลติมีเดีย เรื่องสารสนเทศ ไปเผยแพร่ ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และ 
บุคคลทั่วไป และสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการ 
 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์คู่กับวิธีการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ 
 
7. เอกสารอา้งอิง   
            ชาญ กลิ่นซ้อน. (2550). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยคริสเตีย.                                                   
  ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ. (2550). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5.  
  กรมวิชาการ. (2544). ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. วารสารวิชาการ 
Viridian E-Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, หน้า 151-166 กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
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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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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. 
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บทคัดย่อ  
         กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ ได้น ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ในอนำคต ระบบกำรศึกษำจะใช้ระบบกำร
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในวงกว้ำงบริหำรวงจรชีวิตของผู้เรียน แบ่งเป็น 14 ขั้นตอน  ซ่ึงประกอบด้วยกำร
1) สรรหำผู้เรียน 2) กำรรับผู้เรียน 3) กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 4) กำรสมัครเรียน 5) กำรลงทะเบียน
โปรแกรมเรียน 6) กำรแนะแนวทำงวิชำกำร 7) สภำวะกำรเงินของผู้เรียน 8) กำรทดสอบและกำรให้เกรด 9)
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน 10) กำรลงทะเบียนแก้ตัว 11) กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรเรียน 12) กำรฝึกงำน 
13) กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 14) ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กำรติดต่อด้วยระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ กำรวำงแผน
จัดกำรทรัพยำกร ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์อ่ืนในสถำนศึกษำ และกำรเข้ำถึงช่องทำงอ่ืน กำร
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำนศึกษำ ระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไข
ปัญหำ ตัดสินใจได้ ตลอดจนเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำแก่สถำนศึกษำ มีผลผลิตเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ำ  สร้ำงควำม
ผูกพันธ์กับลูกค้ำยำวนำน ท ำให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ กำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้ 
 
ค าส าคัญ : กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ, สถำบันอุดมศึกษำ 

บทน า 

    โลกยุคโลกำภิวัตน์  (Globalization) กำรแข่งขัน กำรรับนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น
หน่วยงำนภำครัฐสนับสนุนงบประมำณไม่เพียงพอประกอบกับกำรแข่งขัน ท ำให้สถำบันอุดมศึกษำประสบกับ
ปัญหำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมพันธกิจของกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับนักศึกษำ
ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์จะส่งผลกระทบต่อกำรรับอำจำรย์ งบประมำณที่ได้รับรวมถึงปัญหำกำรบริหำรงำนที่ไม่
ประสบผลควำมส ำเร็จ เพ่ือท ำให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมอยู่รอดและมีศักยภำพในเชิงกำรแข่งขันให้มีควำมยั้ง
ยืนนั้น กำรจัดกำรศึกษำจ ำเป็นต้องปรับในเชิงรุกมำกขึ้นด้วยกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้อยู่ในระยะ
ยำว กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำจึงมีควำมส ำคัญมำก ส่งผลให้สถำบันอุดมศึกษำได้รับผลผลิตอย่ำง
ต่อเนื่อง ยำวนำน และในกำรหำลูกค้ำใหม่ จำกกำรประกำศ ประชำสัมพันธ์จะท ำให้ล่ำช้ำ อำจท ำให้ลูกค้ำ
เปลี่ยนใจ ลูกค้ำบำงรำยก็ลำออกไปศึกษำแห่งอ่ืน ประกอบกับลูกค้ำแต่ละคนมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
ประเด็นที่ส ำคัญ คือ ลูกค้ำจะมีทำงเลือก มำกมำย หรือองค์กรไม่เอำใจใส่ลูกค้ำ องค์กรบำงแห่งมีกลยุทธ์ทำง
กำรตลำด เพ่ือให้ตนได้มำมีส่วนเหนือกว่ำคู่แข่งขันแต่ส ำหรับในปัจจุบัน กำรตลำดจะเน้นควำมส ำคัญที่มีตัว
ลูกค้ำเป็นหลัก ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำวิธีกำรต่ำง ๆ โดยกำรรักษำลูกค้ำ ของตนเอง รวมถึง
พยำยำมมัดใจลูกค้ำเก่ำไว้ ขณะเดียวกันต้องพยำยำมหำลูกค้ำใหม่ด้วย ยิ่งองค์กรสำมำรถมัดใจลูกค้ำเก่ำได้
ยำวนำน กำรหำลูกค้ำใหม่จะเพ่ิมขึ้น ตัวลูกค้ำเองก็จะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้องค์กรมำกข้ึนเท่ำกัน ซึ่งประกอบ
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กับลูกค้ำมีข้อเสนอหลำกหลำย จำกคู่แข่งขันองค์กรจึงมุ่งหันมำปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรเข้ำหำ และเอำใจใส่
ลูกค้ำแทบทุกองค์กรเพื่อมิให้เสียลูกค้ำกำรเสียลูกค้ำไปจึงไม่ใช่เรื่องยำกที่จะเกิดข้ึนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ (Customer Relationship Management: CRM) ถือเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ก ำลังได้รับควำมนิยม
ในแทบทุกประเภทของธุรกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจกำรศึกษำมุ่งเน้นไปที่กำรรักษำ สร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำ
ในระยะยำว และดึงดูดลูกค้ำรำยใหม่เป็นขั้นแรก ท ำกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเหล่ำนั้นไปจนเปลี่ยนให้
เป็นลูกค้ำที่มีควำมภักดีในองค์กร    ทั้งนี้ กำรหำลูกค้ำรำยใหม่ และกำรรักษำลูกค้ำให้มีควำมภักดีนั้นมี
ควำมส ำคัญไม่ต่ำงกัน ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะ เป้ำหมำยนักกำรตลำด คือ  เน้นกำรสร้ำงลูกค้ำให้ประทับใจ และ
รักษำควำมภักดีในองค์กรอยู่ในใจผู้บริโภค ท ำให้ผู้บริโภคมีควำมรู้สึกดี แล้วเปลี่ยนจำกลูกค้ำ ไปสู่ลูกค้ำ
ตลอดไป (Long term Customer) ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้น ำระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำมำใช้เพ่ือ
รักษำลูกค้ำเดิมให้มีควำมภักดีกับองค์กรตลอดไป  
            คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นสถำบันอุดมศึกษำ 
มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิต หรือสำขำวิชำชีพให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ และสังคมในส่วนของ
ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมได้ก้ำวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตให้มีควำมสำมำรถ
แข่งขันกันในระดับประเทศซึ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นภำคอุตสำหกรรมหรือองค์กรต่ำงๆ จึงต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ  มีทักษะในกำรท ำงำนมำท ำงำนในองค์กรของตนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ดังนั้น 
จึงต้องมี ทรัพยำกร และข้อมูลเพียงพอมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจโดยไม่มีข้อจ ำกัด  เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อลูกค้ำให้ลูกค้ำเกิดควำมภักดีในองค์กรเพ่ือให้ลูกค้ำให้คงกับเรำตลอดไป และเมื่อเป็นลูกค้ำยำวนำน ก็จะ
เป็นกลจักรส ำคัญในกำรบอกต่อสร้ำงลูกค้ำใหม่ให้เป็นจริงมำกขึ้น ดังนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จึงได้น ำระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ 
มำเพ่ือรักษำลูกค้ำ และสร้ำงลูกค้ำใหม่ในอนำคต 
 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในสถานศึกษา 
      กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management) หมำยถึง กำรดึงดูดลูกค้ำ
ใหม่เป็นขั้นแรก และท ำกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเหล่ำนั้นจนเปลี่ยนเป็นลูกค้ำที่มีควำมภักดีและเป็น
ลูกค้ำท่ีพร้อมจะปกป้อง และกระจำยข้อดีขององค์กรไปยังลูกค้ำรำยอื่น 
 
หลักการส าคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
       1 กำรปลูกจิตส ำนึก กระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำควรเร่ิมจำกบุคคลภำยในองค์กร  โดย
บุคลำกรทุกคนต้องมีใจร่วมกัน และพร้อมที่จะสร้ำงกระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้เกิดขึ้น 
นับตั้งแต่พนักงำนระดับล่ำง ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พนักงำนรับโทรศัพท์ พนักงำนต้อนรับ 
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ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมได้ก้ำวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตให้มีควำมสำมำรถ
แข่งขันกันในระดับประเทศซึ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นภำคอุตสำหกรรมหรือองค์กรต่ำงๆ จึงต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ  มีทักษะในกำรท ำงำนมำท ำงำนในองค์กรของตนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ดังนั้น 
จึงต้องมี ทรัพยำกร และข้อมูลเพียงพอมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจโดยไม่มีข้อจ ำกัด  เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อลูกค้ำให้ลูกค้ำเกิดควำมภักดีในองค์กรเพ่ือให้ลูกค้ำให้คงกับเรำตลอดไป และเมื่อเป็นลูกค้ำยำวนำน ก็จะ
เป็นกลจักรส ำคัญในกำรบอกต่อสร้ำงลูกค้ำใหม่ให้เป็นจริงมำกขึ้น ดังนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จึงได้น ำระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ 
มำเพ่ือรักษำลูกค้ำ และสร้ำงลูกค้ำใหม่ในอนำคต 
 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในสถานศึกษา 
      กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management) หมำยถึง กำรดึงดูดลูกค้ำ
ใหม่เป็นขั้นแรก และท ำกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเหล่ำนั้นจนเปลี่ยนเป็นลูกค้ำที่มีควำมภักดีและเป็น
ลูกค้ำท่ีพร้อมจะปกป้อง และกระจำยข้อดีขององค์กรไปยังลูกค้ำรำยอื่น 
 
หลักการส าคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
       1 กำรปลูกจิตส ำนึก กระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำควรเริ่มจำกบุคคลภำยในองค์กร  โดย
บุคลำกรทุกคนต้องมีใจร่วมกัน และพร้อมที่จะสร้ำงกระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้เกิดขึ้น 
นับตั้งแต่พนักงำนระดับล่ำง ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พนักงำนรับโทรศัพท์ พนักงำนต้อนรับ 

 

หรือพนักงำนในฝ่ำยต่ำงๆ  จนกระทั่งผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร ตัวอย่ำง เช่น เมื่อลูกค้ำเข้ำมำภำยใน
สถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจะเป็นด่ำนแรกที่จะถูกสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำก ลูกค้ำ   ดังนั้น 
กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และสำมำรถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้ำได้ 
โดยไม่ต้องมีกำรสอบถำมจำกฝ่ำยอื่นๆ ให้วุ่นวำย หรืออำจใช้เครื่องมืออ่ืนๆ ที่ช่วยในกำรสืบค้นได้รวดเร็ว หรือ
พนักงำนรับโทรศัพท์จะต้องเป็นผู้ที่สำมำรถตอบค ำถำมได้ทุกๆ เรื่อง  ไม่ใช่มีกำรโอนสำยถำมกันไปมำ
จนกระทั่งสำยหลุดอย่ำงที่ผู้บริโภคในปัจจุบัน ก ำลังประสบอยู่จำกหลำยๆ องค์กร เหล่ำนี้เป็นเพียงบำงส่วนที่
พนักงำนจะต้องรับผิดชอบในงำนหน้ำที่ของตนเอง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้กับลูกค้ำใน
เบื้องต้น    หรือแม้กระทั่งกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่ำนตัวอักษร  ก็ต้องค ำนึงถึงสิทธิต่ำงๆ 
ของผู้บริโภค และกำรเก็บรักษำควำมลับของลูกค้ำในเรื่องข้อมูลนั้นด้วย 
           2 วิเครำะห์ควำมต้องกำรเบื้องต้นของลูกค้ำ 
                 องค์กรต้องมองย้อนกลับไปในฐำนะที่ตนเองเป็นลูกค้ำ ว่ำถ้ำเรำเป็นผู้บริโภคที่มำเลือกข้อเสนอ เรำ
ต้องกำรอะไร เพ่ือให้เกิดควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีเสนอ  ซึ่งสื่อดิจิตอลสำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวกท้ังผ่ำนระบบ
โทรศัพทห์รืออินเตอร์เน็ต  โดยกำรสอบถำมหรือกำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ 
           3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
            กำรส ำรวจข้อมูลต่ำงๆ ของลูกค้ำว่ำลูกค้ำแต่ละรำยมีควำมต้องกำร  (Needs & Wants) อะไร โดย
ต้องมองให้เห็นควำมแตกต่ำงของลูกค้ำแต่ ละรำย เช่น วันเกิดของลูกค้ำ หรือข้อมูลควำมชอบ  ทัศนคติ หรือ
อ่ืนๆ  ซึ่งปัจจุบันสำมำรถท ำได้สะดวกยิ่งขึ้น และสำมำรถเก็บไว้ในฐำนข้อมูล  คอมพิวเตอร์ได้อย่ำยำวนำน
พร้อมจะดึงกลับมำใช้ใหม่ได้ทุกครั้งเมื่อผู้บริโภคคนเดิมกลับมำใช้บริกำร 
            4 จัดท ำฐำนข้อมูล  
               กำรสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่รำยละเอียดของลูกค้ำ (Customer profile) เท่ำนั้นแต่ยัง
รวมถึบงกำรวิเครำะห์ แยกแยะ จัดแบ่ง และเลือกกลุ่มลูกค้ำออกมำตำมคุณค่ำหรือควำมสำมำรถที่ลูกค้ำและ
ละกลุ่มจะสร้ำงรำยได้ให้แก่องค์กรได้ในระยะยำว 
     5. กำรก ำหนดแผนงำนกิจกรรม กำรตลำดเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ ที่นิยมใช้มำก ในตอนนี้ คือ กำร
สร้ำงชุมชน และกำรสร้ำงสัมพัน์ผ่ำนชุมชนนั้น 
    6. กำรมีเทคโนโลยี 
         กำรใช้เทคโนโลยีที่ เหมำะสมเพ่ือวิเครำะห์และแยกแยะลูกค้ำ สร้ำงจุดกำรติดต่อกับลูกค้ำ 
(Touch point) และกำรกระจำยข้อมูลผ่ำนทุกช่องทำง (Cross channel) และทุกหน่วยงำนในองค์กร 
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    7. กำรรักษำลูกค้ำ 
   กำรรักษำลูกค้ำในระยะยำวจะเป็นกำรประเมินผลให้ทรำบว่ำองค์กรว่ำองค์กรสำมำรถรักษำ
ลูกค้ำได้มำกขึ้นหรือไม่ เป็นกำรลดต้นทุนที่เกิดจำกกำรท ำงำนขององค์กรให้เหลือน้อยองค์กรไม่ต้องเริ่ม
กระบวนกำรใหม่ถ้ำหำกลูกค้ำ เข้ำมำและลำออกประจ ำ  
             กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงให้ลูกค้ำ เรียนรู้ ติดต่อกับองค์กรได้  เช่น 
ระบบศูนย์บริกำรมหำวิทยำลัย ระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบกำรวำงแผนบริหำร
ทรัพยำกรธุรกิจองค์กร  ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ และระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นกำรแบ่งเบำภำระ
ของสถำบันอุดมศึกษำ ในแต่ละหน่วยงำน ลงไปถึงแผนก ตัวอย่ำง กำรน ำระบบสำรสนเทศใช้ในงำนเอกสำร 
หรือระบบงำนสำรบรรณ  เอกสำรรำชกำรทุ กเรื่องจะต้องเข้ ำมำรวมไว้ด้ วยกันทั้ งหมดในระบบ
คอมพิวเตอร์   สำมำรถน ำข้อมูลทั้งหมดมำประมวลผล ประเมิน และวิเครำะห์ว่ำข้อมูลนั้นเป็นอย่ำงไร จำก
กำรดูภำพรวม ท ำให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป   อีกท้ัง ยังสำมำรถเข้ำถึงควำมชอบ
เฉพำะตัวของบุคลำกร นักศึกษำรำยนั้นได้ โดยต้องมั่นใจว่ำทรัพยำกรที่ส่งไปถึงลูกค้ำ มีคุณสมบัติครบ หรือใน
รำยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรบอกต่อ ก็ต้องน ำเสนอภำพลักษณ์ ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร และเป็นภำพลักษณ์ 
ที่เหมำะสมกับคุณภำพในองค์กร ในรำยที่เป็นลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรให้เรำบริกำร ทันที กรณีที่ปิดจะกำร
บริกำร ก็ต้องติดตำมสอบถำมควำมพ่ึงพอใจลูกค้ำด้วย  

 

ประโยชน์การน าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไปใช้ในสถานศึกษา 
          กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้น ำไปประยุกต์ธุรกิจในสถำนศึกษำจ ำเป็นต้องมีฝ่ำยบริกำร  เพ่ือ
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ กำรจัดตั้งฝ่ำยฝ่ำยบริกำรจะเป็นเพียงเครื่องมือเสริม
เท่ำนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่ำธุรกิจนั้นต้องตอบสนองกับลูกค้ำขนำดไหน มำกน้อยเพียงใด  และลูกค้ำมีควำมต้องกำรที่
หลำกหลำย จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรบริกำร เช่น สถำบันกำรศึกษำภำครัฐ เอกชน วิทยำลัย ฯลฯ เป็นต้น 
ดังนั้น ธุรกิจที่น ำโปรแกรมกระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำไปใช้ มีประโยชน์ ดังนี้  
     1. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำวระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำ กล่ำวว่ำ “ควำมสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่อง
ยำวนำนไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืน แต่เกิดจำกประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจในครั้งแรกที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
และค่อย ๆ สำนสัมพันธ์กันจนเป็นโซ่ทองคล้องใจ ผูกมัด แนบแน่น เสมือนหนึ่งเป็นเครือญำติใกล้ชิด และหมั่น
คอยดูแลรักษำมันไว้ตลอดนำนเท่ำนำน” ควำมสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่ำระยะยำวของลูกค้ำ (Customer Life 
Time Value) ตัวอย่ำง นักศึกษำซื้อผลิตภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย เดือนละ 300 บำท เป็นต้น 
 2. กำรรักษำลูกค้ำปัจจุบัน หลักกำรส ำคัญ คือ กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม (Value Added) ให้แก่ลูกค้ำ โดย
เน้นลดค่ำใช้จ่ำยของลูกค้ำเป็นหลัก เช่น ลดกระบวนกำรท ำงำนของลูกค้ำในกำรรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุ
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หรือระบบงำนสำรบรรณ  เอกสำรรำชกำรทุ กเรื่องจะต้องเข้ ำมำรวมไว้ด้ วยกันทั้ งหมดในระบบ
คอมพิวเตอร์   สำมำรถน ำข้อมูลทั้งหมดมำประมวลผล ประเมิน และวิเครำะห์ว่ำข้อมูลนั้นเป็นอย่ำงไร จำก
กำรดูภำพรวม ท ำให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป   อีกท้ัง ยังสำมำรถเข้ำถึงควำมชอบ
เฉพำะตัวของบุคลำกร นักศึกษำรำยนั้นได้ โดยต้องมั่นใจว่ำทรัพยำกรที่ส่งไปถึงลูกค้ำ มีคุณสมบัติครบ หรือใน
รำยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรบอกต่อ ก็ต้องน ำเสนอภำพลักษณ์ ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร และเป็นภำพลักษณ์ 
ที่เหมำะสมกับคุณภำพในองค์กร ในรำยที่เป็นลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรให้เรำบริกำร ทันที กรณีที่ปิดจะกำร
บริกำร ก็ต้องติดตำมสอบถำมควำมพ่ึงพอใจลูกค้ำด้วย  

 

ประโยชน์การน าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไปใช้ในสถานศึกษา 
          กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้น ำไปประยุกต์ธุรกิจในสถำนศึกษำจ ำเป็นต้องมีฝ่ำยบริกำร  เพ่ือ
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ กำรจัดตั้งฝ่ำยฝ่ำยบริกำรจะเป็นเพียงเครื่องมือเสริม
เท่ำนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่ำธุรกิจนั้นต้องตอบสนองกับลูกค้ำขนำดไหน มำกน้อยเพียงใด  และลูกค้ำมีควำมต้องกำรที่
หลำกหลำย จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรบริกำร เช่น สถำบันกำรศึกษำภำครัฐ เอกชน วิทยำลัย ฯลฯ เป็นต้น 
ดังนั้น ธุรกิจที่น ำโปรแกรมกระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำไปใช้ มีประโยชน์ ดังนี้  
     1. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำวระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำ กล่ำวว่ำ “ควำมสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่อง
ยำวนำนไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืน แต่เกิดจำกประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจในครั้งแรกที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
และค่อย ๆ สำนสัมพันธ์กันจนเป็นโซ่ทองคล้องใจ ผูกมัด แนบแน่น เสมือนหนึ่งเป็นเครือญำติใกล้ชิด และหมั่น
คอยดูแลรักษำมันไว้ตลอดนำนเท่ำนำน” ควำมสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่ำระยะยำวของลูกค้ำ (Customer Life 
Time Value) ตัวอย่ำง นักศึกษำซื้อผลิตภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย เดือนละ 300 บำท เป็นต้น 
 2. กำรรักษำลูกค้ำปัจจุบัน หลักกำรส ำคัญ คือ กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม (Value Added) ให้แก่ลูกค้ำ โดย
เน้นลดค่ำใช้จ่ำยของลูกค้ำเป็นหลัก เช่น ลดกระบวนกำรท ำงำนของลูกค้ำในกำรรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุ

 

บุคคลในสถำนศึกษำด้วยกำรน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรองค์กร ท ำให้ลดระยะเวลำกำรเดินทำงให้
ลูกค้ำ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน รวมทั้งท ำให้ลูกค้ำเห็นถึงควำมแตกต่ำงขององค์กรกับคู่แข่งขัน  

3. ช่วยในกำรหำลูกค้ำใหม่ หลักกำรส ำคัญ  คือ สร้ำงควำมพอใจให้ลูกค้ำปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นลูกค้ำ
บอกต่อ ในกำรหำลูกค้ำใหม่ ดังที่กล่ำวว่ำ “ต้นทุนกำรหำลูกค้ำใหม่มำกกว่ำต้นทุนกำรรักษำลูกค้ำเก่ำถึง ” 
ทั้งนี้ต้องไม่ท ำให้ลูกค้ำปัจจุบันรู้สึกว่ำถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรช่วยหน่วยงำนหำลูกค้ำ  

4. ช่วยในกำรดึงลูกค้ำเก่ำกลับมำ โปรแกรม กระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำช่วยในกำรดึง
ลูกค้ำเก่ำกลับมำได้แต่อำจจะต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน  เพรำะลูกค้ำอำจจะจงรักภักดีกับองค์กรคู่แข่งใน
ช่วงเวลำที่จำกไปหลักส ำคัญ คือ ต้องท ำดีที่สุดกับลูกค้ำปัจจุบัน แล้วใช้ลูกค้ำปัจจุบันดึงลูกค้ำเก่ำกลับมำ 
โดยเฉพำะลูกค้ำปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของลูกค้ำเก่ำ  

5. ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมภักดีต่อมหำวิทยำลัย สินค้ำหรือบริกำรของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กรณีที่มหำวิทยำลัยมีกลยุทธ์กำรรับนักศึกษำที่หลำยหลำย กำรที่ลูกค้ำกำรที่ลูกค้ำมำสมัครเข้ำศึกษำต่อ หรือ
กรณีอย่ำงอ่ืน ๆ ในสำยกำรผลิต แล้วรู้สึกประทับใจในทำงบวก โอกำสที่มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรในพันธกิจ
อ่ืนก็ส ำเร็จมีมำกขึ้น และมีโอกำสที่ลูกค้ำจะต้องกำรต่อยอด (Up Selling) ตัวอย่ำง โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรให้ได้มำตรฐำนสำกลก็ถูกเปลี่ยนให้เป็น
อบรมที่เสียค่ำใช้จ่ำยขึ้น  

6. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในสำยตำลูกค้ำ เพรำะลูกค้ำจะบอกต่อจำกบุคคลอ่ืน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมคำดหวังถึงกำรบริกำรหรือสินค้ำเพ่ือนหรือคนที่เคยรู้จักใช้บริกำร ท ำให้เกิดควำมคำดหวังต่อที่จะรับกำร
บริกำรที่ดี มีควำมภักดี เชื่อมั่นกับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำกับมหำวิทยำลัย (ชื่นจิตต์ แจ้ง
เจนกิจ, 2544) 

 
วงจรชีวิตของลูกค้าในสถาบันการศึกษา 
      วงจรชีวิตของลูกค้ำในสถำบันกำรศึกษำ (เบญจมำภรณ์ คุณะรังสี, 2555 : 128-131) เป็นวงจรที่ช่วยให้
สถำบันกำรศึกษำจัดกำรบริกำรทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรบริกำรนักศึกษำ  (student administration) ด้ำน
กำรบัญชี – กำรเงิน (student-accounting) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน (teaching and study) และกำรจัด
กิจกรรมผู้เรียน (event planning) ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำระหว่ำงองค์กรกับนักศึกษำในสถำนศึกษำ 
 
       กิจกรรมทั้งหมดจะด ำเนินกำรในสถำบันกำรศึกษำซึ่งวงจร student life cycle แบ่งออกเป็น 14 
ขัน้ตอน ดังนี้ 
           1. กำรสรรหำผู้เรียน (recruitment) สถำบันกำรศึกษำต้องจัดแผนงำน กำรส่งเสริมกำรตลำดที่ไม่
เหมือนกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
           2. กำรรับผู้เรียน (admission) กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำ และตอบซักถำมที่
เกี่ยวข้องกับข้ันตอนตอนกำรสมัครเรียน 
        3. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ( transfer equivalency determination) สถำบันกำรศึกษำควร
ด ำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำทันที พร้อมทัง้แนะน ำโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนและแจ้งวันส ำเร็จ
กำรศึกษำให้นักศึกษำได้ทรำบ 
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รูปที่ 1 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำระหว่ำงองค์กรกับนักศึกษำในสถำนศึกษำ 
 
       กิจกรรมทั้งหมดจะด ำเนินกำรในสถำบันกำรศึกษำซึ่งวงจร student life cycle แบ่งออกเป็น 14 
ขัน้ตอน ดังนี้ 
           1. กำรสรรหำผู้เรียน (recruitment) สถำบันกำรศึกษำต้องจัดแผนงำน กำรส่งเสริมกำรตลำดที่ไม่
เหมือนกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
           2. กำรรบัผู้เรียน (admission) กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำ และตอบซักถำมที่
เกี่ยวข้องกับข้ันตอนตอนกำรสมัครเรียน 
        3. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ( transfer equivalency determination) สถำบันกำรศึกษำควร
ด ำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำทันที พร้อมทัง้แนะน ำโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนและแจ้งวันส ำเร็จ
กำรศึกษำให้นักศึกษำได้ทรำบ 

 

        4. กำรสมัครเรียน (enrollment) สถำบันกำรศึกษำควรจัดระบบงำนรับสมัคร ให้ผู้เรียนสำมำรถ 
สมัครเรียนได้ในหลำยๆ ช่องทำง 
        5. กำรลงทะเบียนโปรแกรมกำรเรียน (course registration) สถำบันกำรศึกษำควรแจ้งรำยละเอียด 
ของกำรเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ พร้อมทั้งแจ้งรำยละเอียดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้ผู้เรียนได้รับทรำบ 
        6. กำรแนะแนวทำงวิชำกำร ( academic advising) สถำบันกำรศึกษำควรจัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำที่
ให้กำรดูแล และเอำใจใส่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบกำรศึกษำ 
        7. สภำวะทำงกำรเงินของผู้เรียน (student financial) สถำบันกำรศึกษำควรมีส่วนช่วยในกำรแบ่งเบำ
ภำระด้ำนกำรเงินของผู้ปกครองเช่น กำรให้ผู้เรียนสำมำรถผ่อนช ำระค่ำเทอมได้ 
         8. กำรทดสอบและกำรให้เกรด (examination and grading) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรแสดงผลกำรเรียนของนักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
         9. ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน (academic progression) สถำบันกำรศึกษำควรมอบหมำยให้ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำคอยติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำเป็นรำยบุคคล เพ่ือทีจ่ะสำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ไข 
ปัญหำทำงด้ำนกำรเรียนให้นักศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว 
       10. กำรลงทะเบียนแก้ตัว (re-registration)สถำบันกำรศึกษำควรจัดโครงกำรทำงวิชำกำรเพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ในระหว่ำงภำคกำรเรียน เช่น กำรสอนเสริมนอกเวลำเรียน 
       11. กำรเปลี่ยนแผนกำรเรียน (change of program) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเปลี่ยน 
แผนกำรเรียนของผู้เรียน โดยแจ้งให้ผู้เรียนได้ทรำบเกี่ยวกับประโยชน์ ข้อจ ำกัดและผลกระทบของกำรเปลี่ยน
แผนกำรเรียน 
       12. กำรฝึกงำน (on the job training) สถำบันกำรศึกษำควรติดต่อสถำนที่ฝึกงำน และกำรจัดระบบ 
นิเทศกำรฝึกงำน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
       13. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ (graduation) สถำบันกำรศึกษำควรจัดพิธีกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้กับผู้เรียน 
อย่ำงดีทีสุ่ด และประทับใจมำกท่ีสุด 
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กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยมุมมองลูกค้า 360 องศาในสถาบันการศึกษา  
            กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ด้วยมุมมองลูกค้ำ 360 องศำ เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรเพ่ือ
สร้ำงรำยได้ และก ำไรอย่ำงยั่งยืน สนับสนุนให้องค์กรมีศักยภำพทำงกำรแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขัน ในกำรบริหำร
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กำรตลำด กำรเปิดช่องทำงกำรขำยใหม่ กำรบริกำร กำรลดต้นทุน และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน ฉะนั้น 
กำรมีมุมมอง 360 องศำ ในตัวลูกค้ำ ส ำคัญอย่ำงยิ่ง องค์กรไม่ควรมองแค่ควำมต้องกำรลูกค้ำ แต่ควรมองกำร
ปรับปรุง กำรวิเครำะห์ และคำดคะเนข้อมูลลูกค้ำ โดยน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
จึงจะเกิดผลให้ได้ข้อมูลมำแม่นย ำ ดังรูปที่ 2 

 

 
 
 
1. ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
        กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำ โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น ำมำใช้ใน
สถำบันอุดมศึกษำ อย่ำงแพร่หลำย กำรน ำเอำระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ มำสนับสนุนกำรท ำงำน
ร่วมกันกับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย หน่วยงำนอ่ืน และบุคลำกรในหน่วยงำนสังกัดนั้น เช่น ระบบสำรสนเทศ
ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ระบบกำรลงทะเบียนเรียน ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  และระบบกำรบริกำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำ หรือนักศึกษำสำมำรถได้รับ
กำรโต้ตอบจำกคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนนั้นได้ หรือกล่ำวนัยหนึ่ง กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำคือ กำร
สร้ำงขอบข่ำยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นมำ โดยมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำร ท ำงำนและ
ฐำนข้อมูลขึ้นมำเพ่ือช่วยปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำ เรียนรู้ควำมต้องกำรของนักศึกษำ จัดเก็บพฤติกรรม กำร
บริโภคของนักศึกษำ ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับนักศึกษำ ระบบ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำท ำให้
นักศึกษำ สำมำรถ ท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว สะดวกสบำย วำงใจได้  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริกำร
ให้กับนักศึกษำ 
2.  การวางแผนจัดการทรัพยากร 
      กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำร จัดกำร ได้ทั้งองค์กร โดยที่มีฐำนข้อมูลทุกอย่ำงไว้ที่
เดียวกันเพ่ือป้องกันควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล ท ำให้ มีประสิทธิภำพ โดยแต่ละส่วนสำมำรถดึงข้อมูลส่วนกลำงที่
ตัวสนใจมำวิเครำะห์ได้ เนื่องจำก ระบบ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ
ที่น ำเอำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำปรับ ใช้ ส ำหรับ จัดกำรข้อมูลลูกค้ำ เชื่อมโยงไปได้ทุกจุดต่ำง ๆ ไม่ยุ่งยำกในกำร

รูปที่ 2 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยมุมมองลูกค้ำ 360 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

21

 

กำรตลำด กำรเปิดช่องทำงกำรขำยใหม่ กำรบริกำร กำรลดต้นทุน และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน ฉะนั้น 
กำรมีมุมมอง 360 องศำ ในตัวลูกค้ำ ส ำคัญอย่ำงยิ่ง องค์กรไม่ควรมองแค่ควำมต้องกำรลูกค้ำ แต่ควรมองกำร
ปรับปรุง กำรวิเครำะห์ และคำดคะเนข้อมูลลูกค้ำ โดยน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
จึงจะเกิดผลให้ได้ข้อมูลมำแม่นย ำ ดังรูปที่ 2 

 

 
 
 
1. ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
        กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำ โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น ำมำใช้ใน
สถำบันอุดมศึกษำ อย่ำงแพร่หลำย กำรน ำเอำระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ มำสนับสนุนกำรท ำงำน
ร่วมกันกับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย หน่วยงำนอ่ืน และบุคลำกรในหน่วยงำนสังกัดนั้น เช่น ระบบสำรสนเทศ
ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ระบบกำรลงทะเบียนเรียน ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด  และระบบกำรบริกำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำ หรือนักศึกษำสำมำรถได้รับ
กำรโต้ตอบจำกคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนนั้นได้ หรือกล่ำวนัยหนึ่ง กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำคือ กำร
สร้ำงขอบข่ำยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นมำ โดยมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำร ท ำงำนและ
ฐำนข้อมูลขึ้นมำเพ่ือช่วยปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำ เรียนรู้ควำมต้องกำรของนักศึกษำ จัดเก็บพฤติกรรม กำร
บริโภคของนักศึกษำ ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับนักศึกษำ ระบบ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำท ำให้
นักศึกษำ สำมำรถ ท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว สะดวกสบำย วำงใจได้  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริกำร
ให้กับนักศึกษำ 
2.  การวางแผนจัดการทรัพยากร 
      กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำร จัดกำร ได้ทั้งองค์กร โดยที่มีฐำนข้อมูลทุกอย่ำงไว้ที่
เดียวกันเพ่ือป้องกันควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล ท ำให้ มีประสิทธิภำพ โดยแต่ละส่วนสำมำรถดึงข้อมูลส่วนกลำงที่
ตัวสนใจมำวิเครำะห์ได้ เนื่องจำก ระบบ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ
ที่น ำเอำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำปรับ ใช้ ส ำหรับ จัดกำรข้อมูลลูกค้ำ เชื่อมโยงไปได้ทุกจุดต่ำง ๆ ไม่ยุ่งยำกในกำร

รูปที่ 2 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยมุมมองลูกค้ำ 360 

 

 

ส่งข้อมูลจำกระบบใด ๆ และสำมำรถใช้ได้อย่ำงอัตโนมัติ ดังนั้น กำรดูแลระบบให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย เช่น ฝ่ำยสำรสนเทศ หรือผู้ออกแบบ และผู้จัดท ำเว็บไซต์ขององค์กร 
นอกจำกน้ัน กำรเชื่อมระบบกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกรกับ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเข้ำด้วยกัน 
ไม่ใช่เรื่องง่ำย อำจต้องเสียเวลำ และค่ำใช้จ่ำยสูง แต่ก็ช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริกำร ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 
3.โปรแกรมประยุกต์อ่ืนในสถานศึกษา 
 โปรแกรมที่ตอบสนองควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้อย่ำงผลดีที่สุด หำกลูกค้ำ
ได้รับในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงใจ จะท ำให้ลูกค้ำผูกพันกับองค์กรได้ยืดยำว เช่น ระบบฐำนข้อมูลศิษย์ เก่ำ ระบบ
ฐำนข้อมูลกำรรับสมัคร ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ เป็นต้น  
   4. ระบบการจัดการเรียนรู้ 
       กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเข้ำกับ ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้มีบทบำทส ำคัญในด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ของลูกค้ำ เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินผลก่อนเรียน หลังเรียน และกำรวัดประเมินผล
ของผู้เรียนท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจกำรใช้งำน ดังนั้น ระบบ  กำรจัดกำรเรียนรู้จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งใน
กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ เพ่ือเรียนรู้ เข้ำใจภำพรวมของลูกค้ำได้สมบูรณ์ ชัดเจน  
 
การก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       กำรก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อกับลูกค้ำมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ และ
ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ หรือระบบกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร ได้ออกแบบมำเพ่ือจัดกำรข้อมูลนักศึกษำ 
และบริหำรจัดกำรสถำบันกำรศึกษำ ระบบทั้งหมด ท ำให้นักศึกษำพอใจ ใช้งำนเข้ำใจได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำม
ระบบดังกล่ำว มีส่วนท ำให้สถำบันอุดมศึกษำ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำก มีปัจจัยอย่ำงอ่ืน อย่ำงเช่น กำร
ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลในกำรศึกษำ ทั้งนี้ ยังมีช่องทำง กำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ ที่สะดวก รับรู้ ได้ทัน 
ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ปัญหำพูดคุยกันทำงออนไลน์ ขณะที่เครือข่ำยไร้สำยไม่ท ำงำน กำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์  
ฯลฯ  เป็นต้น เพรำะฉะนั้น กำรใช้ระบบจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพจะช่วยแก้ไข ปัญหำได้ 
และเม่ือมีกำรขยำยออกไปมำกก็เป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำได้ ในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ 
ที่มำ : http://www. Campus manage- ment.co.uk/Documents/ Whitepapers/The_ 

Investment_in_ CRM_ 
          
           กำรก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสนองตอบลูกค้ำแบบทันท่วงทีลูกค้ำมี
ทำงเลือกท่ีจะติดต่อ ควำมต้องกำรข้อมูล หรือควำมต้องกำรวิธีอ่ืนๆ สำมำรถโดยใช้ระบบ ใช้เทคโนโลยีมำ 
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพ่ือให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกดี จงรักภักดีอย่ำงยั่งยืน เช่น SMS, Mail , In Person , 
Internet , voice กำรใช้โทรศัพท์มือถือ กำรสร้ำงสังคมลูกค้ำบนสังคมออนไลน์ ฯลฯ เป็นต้น  (Nicole 
Engelbert, 2011) 
 
 สรุป 

     แนวคิด ระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรบริหำรวงจร
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) กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 14) ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ใช้ช่องทำงกำรเรียนรู้ กำรติดต่อด้วย ระบบ
สำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ กำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์อ่ืนใน
สถำนศึกษำ และกำรเข้ำถึงช่องทำงอ่ืน กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำนศึกษำ สำมำรถสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน เพ่ิมกำรตัดสินใจ เพ่ิมมูลค่ำจะมีส่วนใกล้เคียงกับกำรจัดกำร ด้ำนกลวิธีในกลุ่มของ
ธุรกิจ ที่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขัน ตัดสินใจ จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ท ำให้รักษำ
ลูกค้ำคงอยู่ด้วยระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่เป็นเครื่องมือประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยกำร
วิเครำะห์ ข้อมูล ของแต่ละบุคคล ผลคือ สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำให้คงอยู่ตลอดไป  
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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. 
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บทคัดย่อ 
       ระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล  ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไข
ข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม  Microsoft Access 2007  
ประกอบด้วย 6  ตำรำง ครอบคลุมหนังสือภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือส่ง หนังสือ
ประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดท ำขึ้นหรือรับรองไว้เป็นหลักฐำนทำง
รำชกำร กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing  ผลกำรประเมินทั้งหมด
ได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์  สรุปว่ำสำมำรถน ำโปรแกรมสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา 

บทน า  
ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรรำชกำรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน

เนื่องจำกมีเอกสำรเพ่ิมขึ้นทุกวัน  กำรจัดเก็บเอกสำรในรูปของแฟ้ม หรือตู้เก็บเอกสำรจะมีข้อจ ำกัดในเรื่อง
พ้ืนที่ หำกเป็นเอกสำรที่ส ำคัญที่จ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บ
เอกสำรก็เพ่ิมขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน   ท ำให้ต้องใช้
เวลำนำนในกำรค้นหำ  ซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญหำยของเอกสำร 

ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะใช้กำรรับเอกสำรจำกหน่วยงำน
สำรบรรณของกองกลำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ รวมถึงรับเอกสำรจำกหน่วยงำนภำยนอก
ซึ่งจะอำศัยระบบเดินเวียนหนังสือ ในบำงครั้งอำศัยช่องทำงระบบโทรสำรหรืออีเมล์ซึ่งส ำนักงำนคณบดี ฝ่ำย
งำนสำรบรรณจะต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรที่เข้ำมำในแต่ละวันรวมถึงหนังสือของบุคลำกรภำยในคณะฯ 
ที่จะต้องด ำเนินกำรด้วย เช่น บันทึกข้อควำมภำยใน ค ำสั่ง ประกำศ หนังสือตรำครุฑ เป็นต้น เอกสำรทั้งหมด
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณของคณะฯ จะต้องท ำกำรลงทะเบียนรับ และส่งหนังสือ ออกเลข ลงวันที่ เวลำ เพื่อให้
กำรควบคุมจ ำนวนหนังสือที่เข้ำออกของแต่ละวันที่มีหนังสือเข้ำออกของส ำนักงำนคณบดีที่มีเป็นจ ำนวนมำก 
ท ำให้ปริมำณหนังสือมีเพ่ิมมำกขึ้นท ำให้เสียเวลำไปกับกำรลงทะเบียนรับและส่งหนังสือ (วีณำ เนตรสว่ำง เเละ
สุรัตนำ สังข์หนุน, 2555) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนสำรบรรณด้วยโปรแกรม  
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Microsoft Access 2007 เป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้บริหำรงำนเอกสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ค ำนวณตัวเลขได้     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศกำร
จัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำโดยใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนสำรบรรณในกำรปฏิบัติงำน
สำรบรรณ กำรรับหนังสือ กำรส่งหนังสือ กำรเก็บเอกสำร กำรสืบค้นซึ่งจะช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อควำมภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือ
ส่ง ค ำสั่ง ประกำศ หนังสือตรำครุฑ ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำที่สำมำรถสนับสนุนกำรจัดเก็บ
เอกสำรรำชกำรในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. จัดเก็บข้อมูลกำรรับ-ส่งหนังสือ หนังสือภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือส่ง หนังสือ
ประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดท ำขึ้นหรือรับรองไว้เป็นหลักฐำนทำง
รำชกำร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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Microsoft Access 2007 เป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้บริหำรงำนเอกสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ค ำนวณตัวเลขได้     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศกำร
จัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำโดยใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนสำรบรรณในกำรปฏิบัติงำน
สำรบรรณ กำรรับหนังสือ กำรส่งหนังสือ กำรเก็บเอกสำร กำรสืบค้นซึ่งจะช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อควำมภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือ
ส่ง ค ำสั่ง ประกำศ หนังสือตรำครุฑ ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำที่สำมำรถสนับสนุนกำรจัดเก็บ
เอกสำรรำชกำรในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. จัดเก็บข้อมูลกำรรับ-ส่งหนังสือ หนังสือภำยใน หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือส่ง หนังสือ
ประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดท ำขึ้นหรือรับรองไว้เป็นหลักฐำนทำง
รำชกำร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 

ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ ๆ

ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะ ฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 

2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดท ำ 
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 

3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมู ลจั ด เก็บ เอกสำรขอ งฝ่ ำยสำรบรรณ  ส ำนั กงำนคณ บดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
        4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ สำรบรรณเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
         5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล  (Entity 
Relationship Modeling)   
        6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows XP 
Professionals และ Microsoft Access 2007 
        7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม   กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จ ำนวน 5 ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด  ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องท ำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญท ำเครื่องหมำย   ลงใน
ช่องของแบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ แล้วหำค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ 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 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำสถำบันอุดมศึกษำ : 
กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  โดย
ให้ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของ
คณะฯ   ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอกโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำน
รำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-Case Diagram, Activity Diagram และ
แบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังในภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 3 
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              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
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 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 
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 ลงท ะ เบี ย นเ อ ก ส า รud Activ ity Diagram 

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ลงท ะ เบี ย นเ อ ก ส า รราช ก า ร

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ มู ลเ อ ก ส า รราช ก า ร

รา ย ง านเ อ ก ส า รราช ก า ร

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน
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       ภาพที่ 2  Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา  
                   ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                  กรุงเทพ 
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ภาพที่ 3 E-R Diagram ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา  
               ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ          
 
การด าเนินการวิจัย 

หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบ  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนระบบ โดยให้ 
ผู้ดูแลระบบก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลเอกสำรเข้ำ เอกสำรออก และ
รำยกำรต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำสถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  รวมถึงกำรน ำ
เอกสำรเข้ำ-ออกในรูปของ PDF ไฟล์ ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข 
ค้นหำเอกสำรรำยงำนได้ รำยละเอียดกำรท ำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึง ภำพที ่9 
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ภาพที่ 4  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
             

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอการใช้งาน 
 
 

ภาพที ่6 หน้าจอการลงทะเบียน 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอการลงทะเบียน 
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ภาพที่ 7 รายงานสถิตกิารออกหนังสือราชการแยกตามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนภูมิการออกเลขหนังสือแยกตามประเภทแฟ้มและรายปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 รายงานการออกเลขหนังสือแยกตามประเภทแฟ้มและรายปี 
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ภาพที่ 7 รายงานสถิติการออกหนังสือราชการแยกตามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนภูมิการออกเลขหนังสือแยกตามประเภทแฟ้มและรายปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 รายงานการออกเลขหนังสือแยกตามประเภทแฟ้มและรายปี 
 
 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็คบ๊อก (Black Box Testing) เพ่ือดู  

ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1  
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำจำก

ผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 
1.04  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ8.0 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.98 ดี 

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.87 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม  8.2  0. 44 ด ี

    2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2  0.44  ปรับปรุง  
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    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. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ดี 

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.98 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 
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รวม 6.32 0.45 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.98 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X  SD ความหมาย 

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2   กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ด ี

รวม 8.8 0.4 ดี     

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด  7.37  0.6 2  ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรในสถำบันอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ   เพ่ือให้กำรจัดเก็บ หนังสือภำยใน  
หนังสือภำยนอก หนังสืออนุมัติ หนังสือส่ง หนังสือประทับตรำ หนังสือสั่งกำร หนังสือประชำสัมพันธ์จัดกำร
ข้อมูลอย่ำงมีระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติกำรออกประเภทหนังสือได้แยกตำมรำยปี  ท ำผู้ใช้งำนสำมำรถ
จัดเก็บเอกสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. หำกต้องกำรน ำระบบนี้ไปใช้ ควรพัฒนำในส่วนของกำรลงทะเบียนเอกสำรรำชกำร กำรจัดเอกสำรให้
เป็นระบบ รวมถึงให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ได้หลำยคน 

2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
3. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยได้ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) 

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 
การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์
บ ารุง) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม  
(จียพันธ์บ ารุง) จ านวน 30 คน เลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.72) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้ยอยู่ในระดับมาก  (x ̅= 3.90, S.D. = 1.03) 

 
ค ำส ำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย , ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
1. บทน า  
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก  
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และมุ่งเน้นสมรรถณะส าคัญของผู้เรียน  
5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการ
เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) เทคโนโลยีการศึกษาเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญร่วมกับการจัดการศึกษาในการทดแทน
กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติภายใต้การควบคุมคุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นระบบ (มนต์ชัย 
เทียนทอง, 2554)  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์
บ ารุง) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม  
(จียพันธ์บ ารุง) จ านวน 30 คน เลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.72) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้ยอยู่ในระดับมาก  (x ̅= 3.90, S.D. = 1.03) 

 
ค ำส ำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย , ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
1. บทน า  
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก  
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และมุ่งเน้นสมรรถณะส าคัญของผู้เรียน  
5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการ
เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) เทคโนโลยีการศึกษาเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญร่วมกับการจัดการศึกษาในการทดแทน
กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติภายใต้การควบคุมคุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นระบบ (มนต์ชัย 
เทียนทอง, 2554)  

 
 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่
สามารถน าเสนอเน้ือหา ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในลักษณะของสื่อหลายประเภทที่มีข้อความ
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบในเน้ือหา (พรศักดิ์ ฉุยจอหอ, 2556) ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน เพ่ือสื่อความหมายเนื้อหาในบทเรียนให้มีความน่าสนใจและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(อัญชลี สารนา, 2555) เนื่องจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
ในลักษณะปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือท ากิจกรรมด้วยตนเองได้ สื่อต่างๆ ที่น ามา
รวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์
อันเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ ที่ท าให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจและเร้าความสนใจ
เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นท าให้มัลติมีเดียถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียน 
การสอนอย่างแพร่หลาย (ณัฐกร สงคราม, 2553)   
 การจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) จากการสังเกตและสอบถามครูผู้สอน
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนในชั้ นเรียนส่วนใหญ่เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานในการเรียนรู้ดีจะเรียนรู้ได้เร็ว 
ส่วนผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอก็จะเรียนไม่ทันเพ่ือน เนื่องจากรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ต้องอาศัยการศึกษาจากอุปกรณ์จริง ซ่ึงอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถ
น ามาให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถจิตนาการได้ และการสอนนั้นเน้นการ
อธิบายอ้างอิงจากในหนังสือท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ลดลง ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถให้
ผู้เรียนไดม้ีโอกาสศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 จากที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ให้ผู้เรียน 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตามความสนใจ และมีโอกาสศึกษาด้วยตนเองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้นอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
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2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) ได้จากการเลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน  
30 คน เนื่องจากมีเพียงหนึ่งห้องเรียนจึงใช้เป็นกลุ่มทดลองท้ังหมด 

3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3.1.3 ระยะวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
และเก็บข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชั่วโมง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
3.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง)  
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย จ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 

3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  

3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 การวางแผน โดยก าหนดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  เนื่องจากผู้ เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ 
ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาตามหนังสือเรียน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 
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2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) ได้จากการเลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน  
30 คน เนื่องจากมีเพียงหนึ่งห้องเรียนจึงใช้เป็นกลุ่มทดลองท้ังหมด 

3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3.1.3 ระยะวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
และเก็บข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชั่วโมง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
3.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง)  
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย จ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 

3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  

3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 การวางแผน โดยก าหนดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  เนื่องจากผู้ เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ 
ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาตามหนังสือเรียน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

 
 

 3.3.2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนจากค าอธิบายรายวิชา รวบรวมข้อมูลจาก 
หนังสือเรียน และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาให้
เหมาะสมกับผู้ เรียน และการวิเคราะห์ผู้ เรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วสอบถามความต้องการในการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

 3.3.3 การออกแบบ ออกแบบล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหา ออกแบบบทด าเนิน
เรื่อง (story board) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และออกแบบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.3.4 การพัฒนา พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ดังภาพที่ 1 ถึง 6  

 

      
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน  ภาพที่ 2 หน้าเมนูหลักของบทเรียน 
 

     
 

   ภาพที่ 3 หน้าเลือกหัวข้อการเรียน         ภาพที่ 4 หน้าแสดงเนื้อหาในบทเรียน 
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              ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบ              ภาพที่ 6 หน้าแสดงสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ 
 

 3.3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3 ท่าน ประเมินคุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด (IOC) จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน  
3 ท่าน ซึ่งจะทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ตรวจสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบข้อค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม 

  3.3.6 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) จ านวน 30 คน ผู้วิจัย
ได้ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน  
1 ชั่วโมง ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน แล้วให้
ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลวิจัย 

 3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูล น าผลการวิจัยที่ได้จากขั้นทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการประเมิน

คุณภาพ และความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยในการวิเคราะห์ได้ใช้
ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 
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              ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบ              ภาพที่ 6 หน้าแสดงสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ 
 

 3.3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3 ท่าน ประเมินคุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด (IOC) จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน  
3 ท่าน ซึ่งจะทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ตรวจสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบข้อค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม 

  3.3.6 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) จ านวน 30 คน ผู้วิจัย
ได้ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน  
1 ชั่วโมง ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน แล้วให้
ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลวิจัย 

 3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูล น าผลการวิจัยที่ได้จากขั้นทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการประเมิน

คุณภาพ และความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยในการวิเคราะห์ได้ใช้
ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 

 
 

 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. ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาจากข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา  ด้านการ
ออกแบบ และด้านการน าไปใช้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

ด้านเนื้อหา  3.97 0.68 มาก 
1. การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 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 
  การเรียน    

3.33 0.58 มาก 

8. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.33 0.58 มาก 
9. บทเรียนมีการยกตัวอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม 3.67 0.58 มาก 
10. บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
11. ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบ หรือข้อทดสอบ 3.33 0.58 มาก 
ด้านการออกแบบ 4.06 0.87 มาก 
12. การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

13. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความ 
  สอดคล้องกับเนื้อหา มีความชัดเจน 

4.33 0.58 มาก 

14. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
15. เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม ชัดเจน 4.33 0.58 มาก 
16. ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอบทเรียน 4.00 1.00 มาก 
17. มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ 2.67 0.58 ปานกลาง 
ด้านการน าไปใช้ 4.33 0.50 มาก 
18. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้ 4.33 0.58 มาก 
19. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ 4.33 0.58 มาก 
20. เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงตามความ 
  ต้องการของผู้เรียน 

4.33 0.58 มาก 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.05 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายด้านของค าถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการน าไปใช้ (  = 4.33,  S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านการ
ออกแบบ (  = 4.06, S.D. = 0.87) และด้านเนื้อหา (  = 3.97, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  

ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 15 ข้อ จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น แล้วท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ 
ชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

คะแนน n คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 15 6.17 2.62 

8.44 0.00 
หลังเรียน 30 15 8.83 2.08 

*p < .05 t(.05, df 29) t = 1.72 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น (ต่อ) 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

13. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความ 
  สอดคล้องกับเนื้อหา มีความชัดเจน 

4.33 0.58 มาก 

14. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
15. เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม ชัดเจน 4.33 0.58 มาก 
16. ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอบทเรียน 4.00 1.00 มาก 
17. มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ 2.67 0.58 ปานกลาง 
ด้านการน าไปใช้ 4.33 0.50 มาก 
18. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้ 4.33 0.58 มาก 
19. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ 4.33 0.58 มาก 
20. เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงตามความ 
  ต้องการของผู้เรียน 

4.33 0.58 มาก 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.05 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายด้านของค าถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการน าไปใช้ (  = 4.33,  S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านการ
ออกแบบ (  = 4.06, S.D. = 0.87) และด้านเนื้อหา (  = 3.97, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  

ผู้วิจัยได้ใหผู้้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 15 ข้อ จากนั้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น แล้วท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ 
ชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

คะแนน n คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 15 6.17 2.62 

8.44 0.00 
หลังเรียน 30 15 8.83 2.08 

*p < .05 t(.05, df 29) t = 1.72 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น (ต่อ) 

 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน  
โดยใช้การทดสอบ Paired Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น   

ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ี
พัฒนาขึ้น 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 S.D. 

1. อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.60 0.50 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 3.80 1.00 มาก 
3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 3.87 0.97 มาก 
4. ค าถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.03 1.16 มาก 
5. เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความเหมาะสม 3.60 0.93 มาก 
6. รูปภาพสวยงาม 3.67 1.09 มาก 
7. การน าเสนอต่อเนื่อง 4.07 0.94 มาก 
8. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความ
เหมาะสม 

3.33 1.09 ปานกลาง 

9. ปุ่มควบคุมบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน 3.97 1.03 มาก 
10. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน 3.97 0.96 มาก 
11. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ชัดเจนสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

3.70 1.06 มาก 

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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.90, S.D. = 1.03)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม 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 การน าเสนอต่อเนื่อง (  = 4.07, S.D. 
= 0.94) ตามล าดับ 

 
5. อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับมาก (  4.05 , S.D. = 0.72) ทั้งนี้
เนื่องจากก่อนที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เพ่ือ
น าผลมาวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้แนวพฤติกรรม กล่าวได้คือ เนื้อหาและแบบฝึกหัดมีความ
ครอบคลุม และมีการจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก จัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และความสนุกสนานในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนันทา กสิวิวัฒน์ และคณะ (2557) ที่กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเนื้อหา 
ทีถู่กต้องชัดเจน มีเสียงประกอบ ภาพทีแ่สดงได้อย่างชัดเจน และสื่อความหมายได้ตรง ขนาดตัวอักษร
เหมาะสม การน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก กิจกรรม
น่าสนใจ สนุกสนานจะท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย์ พิมพิมูล (2559) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แล้วยังสอดคล้องกับ Angeli and Tsaggari (2016) ที่ได้ศึกษา
ผลกระทบของมัลติมีเดียในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนใน
วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือผ่านเอกสารประกอบการเรียน กับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีผลการด าเนินงาน
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.90, S.D. = 1.03)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม 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 การน าเสนอต่อเนื่อง (  = 4.07, S.D. 
= 0.94) ตามล าดับ 

 
5. อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับมาก (  4.05 , S.D. = 0.72) ทั้งนี้
เนื่องจากก่อนที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เพ่ือ
น าผลมาวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้แนวพฤติกรรม กล่าวได้คือ เนื้อหาและแบบฝึกหัดมีความ
ครอบคลุม และมีการจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก จัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และความสนุกสนานในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนันทา กสิวิวัฒน์ และคณะ (2557) ที่กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเนื้อหา 
ทีถู่กต้องชัดเจน มีเสียงประกอบ ภาพทีแ่สดงได้อย่างชัดเจน และสื่อความหมายได้ตรง ขนาดตัวอักษร
เหมาะสม การน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก กิจกรรม
น่าสนใจ สนุกสนานจะท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย์ พิมพิมูล (2559) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แล้วยังสอดคล้องกับ Angeli and Tsaggari (2016) ที่ได้ศึกษา
ผลกระทบของมัลติมีเดียในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนใน
วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือผ่านเอกสารประกอบการเรียน กับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีผลการด าเนินงาน
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง 
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่องไหว ข้อความ และเสียง
ที่น่าสนใจช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดี มีความสนใจเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เข้าถึงเนื้อหาสาระ
ความรู้ได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ เถื่อนสุข (2558) ที่ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียช่วยการเรียนร้ื เรื่อง การเป่าคลาริเน็ต ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการรู้ในด้านเนื้อหา และด้านปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วยังสอดคล้องกับ Mayer (2016) ที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ านวน 12 บทความ พบว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อแบบ
มัลติมีเดียสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าสื่อประเภทข้อความ หรือบัตรค าเพียงอย่างเดียว 

3. จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เร่ือง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก (  = 3.90, S.D. = 1.03) โดยประเด็นที่ผู้เรียนมีระดับพึงพอใจ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย การเข้าออกจากบทเรียนได้สะดวก และการ
น าเสนอต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบการน าเสนอเนื้อหาจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอค าแนะน าในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีคุณภาพ แล้วยังออกแบบหน้าจอที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และจัดล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหาก่อนหลังให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้เรียนพึง
พอใจในการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ และศรัณยวัฒน์ พลเรียงโพน (2558) ที่ได้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง การสร้า ง 
ผังงานด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 2010 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่า ผู้เรียนความพึง
พอใจต่อการใช้บทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  และสอดคล้องกับ 
ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา และคณะ (2558) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

48

 
 

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียขึ้นซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการพัฒนา
และออกแบบอย่างมีแบบแผน เพ่ือพัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนใช้
หลักการของสื่อมัลติมีเดีย ท าให้บทเรียนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนดรี 
เสียงบรรยาย และตัวการ์ตูนที่เร้าความสนใจผู้เรียน มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลองสอน
จริงจึงท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้กับผู้เรียนในบริบทใกล้เคียงกัน
ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการ
ท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพร้อมของผู้เรียนกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2. ขณะที่ผู้เรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้น ผู้วิจัยควรสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 

เพ่ือน ามาปรับในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3. ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ไปเผยแพร่บน

ระบบ E-Learning ของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได ้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. มีการส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนให้มากขึ้น ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์คู่กับวิธีการสอน
รูปแบบอื่น ๆ 
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ระบบ E-Learning ของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได ้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. มีการส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนให้มากขึ้น ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์คู่กับวิธีการสอน
รูปแบบอื่น ๆ 
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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 
        กำรพัฒนำโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี  คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำโปรแกรมกำร
บริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ออกแบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย  6  
ตำรำง  กำรพัฒนำงำนใช้วิธีตำมหลักวงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle) แบ่งส่วน
กำรท ำงำนออกเป็น 3 โมดูล ได้แก่ 1) ส่วนดูแลระบบ 2) หมวดครุภัณฑ์ 3) กำรลงทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์  
กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม  ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing  ผลจำกกำรผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.25 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถน ำโปรแกรมสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์
สนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนาโปรแกรม, การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ 

บทน า  
            กำรพัฒนำระบบงำนพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำนั้น นับเป็นปัจจัยส ำคัญในเรื่อง 
กำรบริหำรระบบงำนพัสดุและครุภัณฑ์ให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  เพรำะพัสดุและครุภัณฑ์เป็นตัวสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำให้ส ำเร็จและมีคุณภำพ  โดยจะต้องมีกำรควบคุม
พัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จ  รวมถึงกำรทรำบถึงจ ำนวนพัสดุ
และครุภัณฑ์ของหน่วยงำน กำรจัดท ำระบบบัญชีจ ำแนกประเภทรำยกำรพัสดุและครุภัณฑ์ กำรมีหลักฐำนกำร
ส่งมอบพัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้เก็บไว้ในทะเบียนคุมพัสดุเพ่ือให้เป็นข้อมูลกำรบริหำรงำนต้นทุนของหน่วยงำน 
(สมยศ มำนุช และธนวินทฺ ฤกษ์อร่ำม, 2556)  ในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยำยนของทุกปี หน่ำยงำนภำครัฐจะมี
กำรตรวจสอบพัสดุโดยจะเริ่มตรวจสอบในวันเปิดท ำกำรวันแรกของเดือนตุลำคมว่ำมีกำรรับจ่ำยถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตำมบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ำรุด เสื่อมคุณภำพ หรือสูญไป เพรำะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จ ำเป็นต้องใช้ในรำชกำรต่อไป ซึ่งจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวภำยใน 30 วันท ำกำร 
นับแต่วันเริ่มท ำกำรตรวจสอบพัสดุซึ่งจะต้องตรวจสอบและส่งรำยงำนเสนอให้กับผู้บริหำร   (กรมกำรขนส่ง
ทำงบก, 2539) 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนพัสดุและครุภัณฑ์ของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีวัสดุถำวรที่เกี่ยวกับงำนอำหำร ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรอำหำร
อำหำร ครุภัณฑ์ห้องฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ครุภัณฑ์งำนครัว ซ่ึงระบบงำนจะเป็นพัสดุแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะใช้แฟ้มทะเบียนคุมพัสดุแบบฟอร์มพัสดุจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุของคณะฯ ส่งให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พัสดุเพ่ือน ำไปตรวจสอบ ในบำงครั้งระบบงำนแฟ้มทะเบียนคุมพัสดุของเจ้ำหน้ำที่พัสดุมีข้อมูลที่เกี่ยวกับงำน
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ส่งมอบพัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้เก็บไว้ในทะเบียนคุมพัสดุเพ่ือให้เป็นข้อมูลกำรบริหำรงำนต้นทุนของหน่วยงำน 
(สมยศ มำนุช และธนวินทฺ ฤกษ์อร่ำม, 2556)  ในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยำยนของทุกปี หน่ำยงำนภำครัฐจะมี
กำรตรวจสอบพัสดุโดยจะเริ่มตรวจสอบในวันเปิดท ำกำรวันแรกของเดือนตุลำคมว่ำมีกำรรับจ่ำยถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตำมบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ำรุด เสื่อมคุณภำพ หรือสูญไป เพรำะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จ ำเป็นต้องใช้ในรำชกำรต่อไป ซึ่งจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวภำยใน 30 วันท ำกำร 
นับแต่วันเริ่มท ำกำรตรวจสอบพัสดุซึ่งจะต้องตรวจสอบและส่งรำยงำนเสนอให้กับผู้บริหำร   (กรมกำรขนส่ง
ทำงบก, 2539) 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนพัสดุและครุภัณฑ์ของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีวัสดุถำวรที่เกี่ยวกับงำนอำหำร ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรอำหำร
อำหำร ครุภัณฑ์ห้องฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ ครุภัณฑ์งำนครัว ซ่ึงระบบงำนจะเป็นพัสดุแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะใช้แฟ้มทะเบียนคุมพัสดุแบบฟอร์มพัสดุจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุของคณะฯ ส่งให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พัสดุเพ่ือน ำไปตรวจสอบ ในบำงครั้งระบบงำนแฟ้มทะเบียนคุมพัสดุของเจ้ำหน้ำที่พัสดุมีข้อมูลที่เกี่ยวกับงำน

 

 

พัสดุจัดไม่เป็นระเบียบ เริ่มตั้งแต่กำรรับพัสดุเข้ำมำ กำรจัดซื้อ กำรค้นหำ กำรค ำนวณรำคำพัสดุ สภำพพัสดุ
ปัจจุบัน กำรจ ำหน่ำย และกำรบริจำคที่ไม่เป็นระบบ  ซึ่งปัจจุบันจะเป็นกำรเก็บในรูปแบบเอกสำรในบำงครั้ง
กำรจัดกำรข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภำพ   กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access 2007  เป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้บริหำรงำนพัสดุและครุภัณฑ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ค ำนวณตัวเลขได้   ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ ของ
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำโปรแกรมกำร
บริหำรพัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือให้กำรจัดเก็บข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปอย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพ 
          
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเพ่ือศึกษำระบบงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรรับพัสดุเข้ำมำ กำรจัดซื้อ กำรค้นหำ กำรค ำนวณรำคำ
พัสดุ สภำพพัสดุปัจจุบัน กำรจ ำหน่ำย และกำรบริจำคในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

    2. เพ่ือพัฒนำโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพอยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
 
ขอบเขตการศึกษา 
        1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนพัสดุ ส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
        2. จัดเก็บข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ หมำยเลขทะเบียน วันส่งมอบ สถำนที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ หนังสือ
อนุมัติ รูปภำพเอกสำรที่เกี่ยวกับพัสดุ ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำผู้วิจัยได้ออกแบบกำร
ด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
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1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ ๆ
ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
        2.  ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัสดุเป็นผู้จัดท ำ 
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 
        3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บ พัสดุและครุภัณฑ์ของฝ่ำยพัสดุ  ส ำนักงำนคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
        4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่พัสดุเพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
        5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล  (Entity 
Relationship Modeling)   
        6.  กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows XP 
Professionals และ Microsoft Access 2007 
        7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้
งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 5 
ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำน
ต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศ
กำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ใช้งำนท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบ
ประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญ
พรำหมณ์ , 2552: อรรถพล  จันทร์สมุด  และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ , 2559 ; ธนกฤต บุตรอ่อน ,อัจฉรีย์  
พิมพิมลู,2559; John McDonagh, 2002) 
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1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ ๆ
ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
        2.  ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัสดุเป็นผู้จัดท ำ 
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 
        3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บ พัสดุและครุภัณฑ์ของฝ่ำยพัสดุ  ส ำนักงำนคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
        4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่พัสดุเพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
        5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล  (Entity 
Relationship Modeling)   
        6.  กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows XP 
Professionals และ Microsoft Access 2007 
        7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้
งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 5 
ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำน
ต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศ
กำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ใช้งำนท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบ
ประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญ
พรำหมณ์ , 2552: อรรถพล  จันทร์สมุด  และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ , 2559 ; ธนกฤต บุตรอ่อน ,อัจฉรีย์  
พิมพิมลู,2559; John McDonagh, 2002) 
 
 

 

 

              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแล
ระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของ
คณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบ
จะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังแสดงในภำพที่ 1 ถึงภำพที่ 3 
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ผูบ้ริหาร

ลงทะเบียนคมุพสัดุ

 
            

ภาพที่ 1  Use-Case Diagram การพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ 
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ภาพที่ 2  Activity Diagram การลงทะเบียนหมวดทรัพย์สิน 
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           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบเริม่ตน้

ลงท ะ เบี ย นทร ัพ ย์ สิ น

ก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นูก า รท า ง าน

ค้ นหาข้ อ มู ล

ไมพ่บ

ลงท ะ เบี ย นหมวดทร ัพ ย์ สิ น

บ ันทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง าน

จบขัน้ตอน

[พบ]

 
 

ภาพที่ 3  Activity Diagram การลงทะเบียนทะเบียนคุมพัสดุ 
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ภาพที่ 3  Activity Diagram การลงทะเบียนทะเบียนคุมพัสดุ 
  

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและ 
            ครุภัณฑ์ 
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ตารางที่ 1 การก าหนดความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย 

 
 

1 หมวดมีพัสดุได้หลำยอย่ำง 

 
 

1 ปีมีพัสดุเข้ำมำในหน่วยงำนได้หลำยอย่ำง 

 
 

1 สถำนะมีสภำพพัสดุได้เพียงครั้งเดียว 

 
 

1 หน่วยงำนมีพัสดุได้หลำยอย่ำง 

 
 

1 คนมีพัสดุได้หลำยอย่ำง 

 
การด าเนินการวิจัย 

หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำนระบบโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล หมวดครุภัณฑ์ ของกำรพัฒนำ
โปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  รวมถึงกำรน ำเอกสำรวัสดุและครุภัณฑ์ ในรูป PDF และรูปภำพ 
ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ  โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ 
รำยละเอียดกำรท ำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 5 ถึงภำพที่ 15 
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       สื
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M 1 

ช่ือ 

 

         สินทรัพยื 
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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 7  หน้าจอลงทะเบียนหมวดครุภัณฑ์ 
                

 
      

ภาพที่ 8  หน้าจอการลงทะเบียนคุมพัสดุ 

 

 

 
 

ภาพที่ 9  หน้าจอรายงานการตรวจสอบพัสดุ 
 

 
 

ภาพที่ 10  หน้าจอรายงานการตรวจสอบพัสดุของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 11  หน้าจอรายงานจ านวนพัสดุที่เหลือจาการช ารุด 
 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอจ าจ านวนพัสดุที่เหลือจากการสูญหาย 
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ภาพที่ 11  หน้าจอรายงานจ านวนพัสดุที่เหลือจาการช ารุด 
 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอจ าจ านวนพัสดทุี่เหลือจากการสูญหาย 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 13  หน้าจอรายงานจ านวนพัสดุที่เหลือจากการจ าหน่าย 
 

 
 

ภาพที่ 14  หน้าจอรายงานจ านวนพัสดุที่เหลือจากการโอน 
 

 
 

ภาพที่ 15  แผนภูมิพัสดุตามหน่วยงาน แยกตามประเภท ตามปี 
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สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2  

จำกตำรำงที่ 2 กำรหำประสิทธิภำพของโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์รณีศึกษำ ส ำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  จำกผู้ใช้งำนในภำพรวม 
กำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำน
เท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.06 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.89  รองลงมำคือ ด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.4 
ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.2 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 7.8 0.44 ดี 

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.06 0.89 ดี 
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สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2  

จำกตำรำงที่ 2 กำรหำประสิทธิภำพของโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์รณีศึกษำ ส ำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  จำกผู้ใช้งำนในภำพรวม 
กำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำน
เท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสุงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำร
ท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.06 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.89  รองลงมำคือ ด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.4 
ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.2 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 7.8 0.44 ด ี

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.06 0.89 ดี 

 
 
 
 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2. ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม    

     2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

     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. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

    3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4   ด ี

    3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44  ด ี

     3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.98 ปรับปรุง 

     3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

     3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.4 ด ี

     3.6  ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม    

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ดี 

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ดี  

 รวม 8.0  0.4   ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.25 0.58 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

กำรพัฒนำโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพัสดุให้เป็นระบบ ตลอดจน
รำยงำนจ ำนวนสภำพพัสดุที่ได้ใช้งำนแยกตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. หำกต้องกำรน ำระบบนี้ไปใช้ ควรพัฒนำในส่วนของระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรจัดกำรค่ำเสื่อมรำคำกำร
ท ำบัญชีคุมพัสดุ 

2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลโดยกำรพัฒนำระบบในรูปแบบเครือข่ำยก ำหนดสิทธิ์ 
กำรใช้งำนระบบเพ่ือให้ระบบมีควำมปลอดภัย 
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ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม    

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ดี  

 รวม 8.0  0.4   ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.25 0.58 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

กำรพัฒนำโปรแกรมกำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพัสดุให้เป็นระบบ ตลอดจน
รำยงำนจ ำนวนสภำพพัสดุที่ได้ใช้งำนแยกตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. หำกต้องกำรน ำระบบนี้ไปใช้ ควรพัฒนำในส่วนของระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรจัดกำรค่ำเสื่อมรำคำกำร
ท ำบัญชีคุมพัสดุ 

2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลโดยกำรพัฒนำระบบในรูปแบบเครือข่ำยก ำหนดสิทธิ์ 
กำรใช้งำนระบบเพ่ือให้ระบบมีควำมปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
กรมกำรขนส่งทำงบก. (2535). ระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2539 ฉบับท่ี 3 pdf.  
            ค้นเมื่อ 16 ธันวำคม 2559, ค้นจำก https://www.dlt.go.th/th/related- rule/view.php?_ 
            did=638.       
สมยศ มำนุช,ธนวินทฺ ฤกษ์อร่ำม . (2556). ระบบสารสนเทศการจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์โรงเรียน 
         ชลประทาน วิทยา . ปริญ ญ ำนิ พนธ์  วิท ยำศำสตรบัณ ฑิ ต  (วิทยำกำรคอมพิ ว เตอร์และ          
         สำรสนเทศ)  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.    
ธนกฤต บุตรอ่อน,อัจฉรีย์ พิมพิมูล. (2559). การพัฒนาระบบพัสดุ แผนและงบประมาณเพื่อการบริหาร 
         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” วำรสำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมหำ 
          วิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.  
อรรถพล จันทร์สมุด ,นรินทร บุญพรำหมณ์ . ( 2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัด          
         บุรีรัมย์ . กำรค้นคว้ำอิสระปริญญำวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
          กำรเกษตรและพัฒนำชนบท คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี.           
อรรถพล จันทร์สมุด,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2559). ระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการ 
         จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. วิทยำนิพนธ์ปรัชญำดุษฎี 
          บัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ)มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ  
          พระนครเหนือ.       
John McDonagh. (2002). The Use of MIS Systems for Corporate Real Estate Asset  
           Management. Accessed on  February 26 2008 .Retrieved from  https:// resea 
           rcharchive.lincoln.ac nz/. bitstream/handle/10182/6911/CREAM%20and% 
            20MIS%20Systems%2002- 04.pdf?sequence=2&isAllowed=y.        
            



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

70

 
 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

Development of Infographics Animation about Principles role and benefit of 
Computer for Matthayomsuksa 1 Students at Ayutthayanusorn School 

 
ตันติกร จันทรวิบูลย์, จุฑามาศ เมืองวงศ,์ และบริบูรณ์ ชอบท าดี 

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. (x ̅= 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 
(x ̅= 4.16, S.D. = 0.93). 
 
Keyword:  Animation Infographics, Principles role and benefit of Computer 
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

Development of Infographics Animation about Principles role and benefit of 
Computer for Matthayomsuksa 1 Students at Ayutthayanusorn School 
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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. (x ̅= 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 
(x ̅= 4.16, S.D. = 0.93). 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน 
บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์           
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น 
และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ านวน 47 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่  สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกท่ีพัฒนาขึ้น แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า             
1) สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.45, S.D. = 0.52)  2) นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3)  ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.16, S.D. = 0.93) 
 
ค ำส ำคัญ:  สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก, หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ในอนาคตคนไทยทุกคน
จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 12 ปี และจะมีความสามารถในทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ท าให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กรมวิชาการ, 2545) โดยในหมวด 9 ว่า
ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดบทบาทของรัฐในการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุก
ประเภท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 -2549 (กรมวิชาการ, 2545)                  
ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550 -
2554 มีเป้าประสงค์โดยการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ โดยใช้ไอทีเป็น
ฐาน (ICT-Based Learning) ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ ทั้งในลักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และในลักษณะอ่ืนๆ ที่สอดรับกับความต้องการและความจ าเป็นในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน จัดการเรียนรู้และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก, 2549) 
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 จากความก้าวหน้าและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาเป็น
อย่างมากในยุคปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการศึกษาจะเป็น
วิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ช่วยลดความเหล่ือมล้ าของโอกาสทาง
การศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางสังคม และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พนิดา และคณะ, 2558) อินโฟกราฟิก คือ การ
แสดงผลของข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ โดยใช้ภาพที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ เนื่องจากมนุษย์รับรู้ข้อมูลจาก 5 แหล่ง คือ เห็น สัมผัส ได้ยิน กลิ่น รส งานวิจัยพบว่าการ
มองเห็นส าคัญกว่าแหล่งอ่ืนๆ ทั้งหมด ร้อยละ 50 ของสมองมนุษย์ถูกใช้เพ่ือการท างานด้านการมองเห็น
จนสมองสามารถย่อยภาพที่ได้รับทั้งหมดในทันทีแต่ส าหรับข้อความนั้นสมองย่อยในลักษณะเป็นเส้นตรง 
กล่าวคือเริ่มจากต้นไปท้ายโดยเรียงกันไปตามล าดับซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่ามนุษย์ใช้เวลานานกว่าใน
การรับข้อมูลจากข้อความ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2556) สื่ออินโฟกราฟิกยังสามารถประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ได้ในสองมิติส าคัญ มิติแรก คือ การใช้อินโฟกรา
ฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าได้ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มิติสอง คือ การใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้ โดยใช้เป็นสื่อการสอน
และการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสื่อการเรียนรู้จัดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพการคิด (พัชรา วาณิชวศิน, 2558)   

จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วพบว่า นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายต่อการเรียน และไม่สนใจในการเรียนการสอนของครู จึงเห็นว่าควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสนใจต่อการเรียนการสอนของครู อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบเกิดจากการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายเพียงอย่างเดียว จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการน าสื่อที่มีคุณภาพมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการ
ท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและสามารถ
รับรู้ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียงบรรยาย และ
เสียงดนตรี ที่จะน าองค์ประกอบดังกล่าวมารวมกันเป็นสื่อที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  
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การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบเกิดจากการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายเพียงอย่างเดียว จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการน าสื่อที่มีคุณภาพมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการ
ท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและสามารถ
รับรู้ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียงบรรยาย และ
เสียงดนตรี ที่จะน าองค์ประกอบดังกล่าวมารวมกันเป็นสื่อที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  
  

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาส่ือแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่
พัฒนาขึ้น 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกท่ีพัฒนาขึ้น 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 454 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  47 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยการจับสลากเลือก 1 ห้องเรียน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น คือ สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
  2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การผลิตสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับหลักกการท างาน บทบาท 
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
  1.1 ก าหนดเป้าหมายของเนื้อหาที่ต้องการ และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
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  1.2 น าเนื้อหาที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง และปริมาณของเนื้อหาว่า
เหมาะสมส าหรับระดับชั้นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น
อินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  1.3 ท าการวิเคราะห์นักเรียน ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีความสามารถ และมีความสนใจใน
การเรียนมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน 
 2. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
  2.1 ท าการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โดยจะท าการร่างสตอรี่บอร์ด เรื่อง หลักการ
ท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือให้สะดวกต่อการสร้างสื่อ
แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 
  2.2 ท าการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอินโฟ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 และโปรแกรม 
Adobe Illustrator CS6 ดังภาพที ่1 - 6 
 

    
      
    ภาพที่ 1 หน้าปกของสื่อนิเมชั่นอินโฟกราฟิก       ภาพที่ 2 เนื้อหาภายในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 
 

    
 
 ภาพที่ 3 หัวข้อย่อยในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก            ภาพที่ 4 การใช้ข้อความและภาพในสื่อ 
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  1.2 น าเนื้อหาที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง และปริมาณของเนื้อหาว่า
เหมาะสมส าหรับระดับชั้นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น
อินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  1.3 ท าการวิเคราะห์นักเรียน ว่ามีความรู้พ้ืนฐาน มีความสามารถ และมีความสนใจใน
การเรียนมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน 
 2. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
  2.1 ท าการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โดยจะท าการร่างสตอรี่บอร์ด เรื่อง หลักการ
ท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือให้สะดวกต่อการสร้างสื่อ
แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 
  2.2 ท าการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอินโฟ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 และโปรแกรม 
Adobe Illustrator CS6 ดังภาพที ่1 - 6 
 

    
      
    ภาพที่ 1 หน้าปกของสื่อนิเมชั่นอินโฟกราฟิก       ภาพที่ 2 เนื้อหาภายในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 
 

    
 
 ภาพที่ 3 หัวข้อย่อยในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก            ภาพที่ 4 การใช้ข้อความและภาพในสื่อ 

 
 

    
 
  ภาพที่ 5 รูปภาพในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก       ภาพที่ 6 การใช้ภาพในสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
  เมื่อสร้างสื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความสวยงามของ
สื่อ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเพ่ือน าไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เป็นการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบ 
และแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อเกี่ยวกับหลักกการท างาน บทบาท และประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. น าแบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพสื่อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปให้
ทางผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

2. ท าการติดต่อกับทางโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพ่ือขอน าสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปทดลองใช้
กับนักเรียนตามกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการก าหนดไว้แล้ว 
 3. ด าเนินการน าสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปใช้กกับนักเรียน โดยจะมีการทดสอบก่อนและหลัง
ที่จะท าการเรียนผ่านสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก  
 4. หลังจากที่ได้น าสื่อไปใช้กับนักเรียนแล้ว จะให้นักเรียนตอบแบบสอบถามที่จะประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 
 5. น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาท าการ
สรุปผล และท าการวิเคราะห์เพ่ือท าการเขียนสรุปผลการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
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 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการ
ท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงบรรยายในการหาค่าค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากนั้นจะท าการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ดังตารางที่ 1 
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 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการ
ท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงบรรยายในการหาค่าค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากนั้นจะท าการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 

รายการประเมิน x ̅ S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
3. เนื้อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน 4.33 0.58 มาก 
4. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
5. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบท 4.67 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านเนื้อหา 4.47 0.52 มากที่สุด 
ด้านเทคนิคและการออกแบบ 
6. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.33 0.58 มาก 
7. ความน่าสนใจของภาพ 4.00 0.00 มาก 
8. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับค าบรรยาย 4.67 0.58 มากที่สุด 
9. ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 5.00 0.00 มากที่สุด 
10. ความถูกต้องของเสียงบรรยาย 4.00 0.00 มาก 
11. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 4.67 0.58 มากที่สุด 
12. ความเหมาะสมระหว่างเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 4.33 0.58 มาก 

ภาพรวมด้านเทคนิคและการออกแบบ 4.43 0.5 2 มา ก 
ภาพรวมการประเมิน 4.45  0.52 มาก  

 
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกในภาพรวม พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.45, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านของ
ค าถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่ด้านเนื้อหา (x ̅= 4.47, S.D. = 0.52) 
รองลงมา คือ ด้านเทคนิค (x ̅= 4.43, S.D. = 0.52) 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
ที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อ 

คะแนน n คะแนนเต็ม x ̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 47 20 9.38 2.07 

24.76 0.00 
หลังเรียน 47 20 16.51 1.71 

*p < 0.05 t(0.05, df 46) t = 1.68 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้
การทดสอบ Paired-Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกท่ีพัฒนาขึ้น ดังตาราง

ที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 

รายการประเมิน x ̅ S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาบทเรียนเข้าใจง่าย 4.27 0.86 มาก 
2. สื่อสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 4.14 0.82 มาก 
3. การบรรยายมีเนื้อหาที่ชัดเจน 4.16 1.05 มาก 
4. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียน 4.20 0.87 มาก 
5. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว 3.96 0.98 มาก 
6. ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.31 0.86 มาก 
7. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.10 1.01 มาก 
8. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 4.27 0.95 มาก 
9. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.22 0.94 มาก 
10. ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.04 1.06 มาก 
11. สื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลิน 4.14 0.94 มาก 
12. สื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ตามความสนใจ 4.12 0.81 มาก 
ภาพรวมการประเมิน 4.16 0.93 มาก 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อ 

คะแนน n คะแนนเต็ม x ̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 47 20 9.38 2.07 

24.76 0.00 
หลังเรียน 47 20 16.51 1.71 

*p < 0.05 t(0.05, df 46) t = 1.68 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้
การทดสอบ Paired-Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกท่ีพัฒนาขึ้น ดังตาราง

ที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 

รายการประเมิน x ̅ S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาบทเรียนเข้าใจง่าย 4.27 0.86 มาก 
2. สื่อสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 4.14 0.82 มาก 
3. การบรรยายมีเนื้อหาที่ชัดเจน 4.16 1.05 มาก 
4. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียน 4.20 0.87 มาก 
5. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว 3.96 0.98 มาก 
6. ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.31 0.86 มาก 
7. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.10 1.01 มาก 
8. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 4.27 0.95 มาก 
9. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.22 0.94 มาก 
10. ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.04 1.06 มาก 
11. สื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลิน 4.14 0.94 มาก 
12. สื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ตามความสนใจ 4.12 0.81 มาก 
ภาพรวมการประเมิน 4.16 0.93 มาก 

 
 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกใน
ภาพรวม พบว่า นักเรียนทั้ง 47 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.16, S.D. = 0.93) เมื่อ
พิจารณารายข้อค าถาม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 8 ความเหมาะสม
ของเสียงดนตรี (x ̅= 4.27, S.D. = 0.95) รองลงมา คือ ข้อที่ 9 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย                
(x ̅= 4.22, S.D. = 0.94) และน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว (x ̅= 3.96, S.D. 
= 0.98)  

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลและอภิปราย 

ผลการวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เร่ือง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.1 ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก พบว่า สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยทางผู้วิจัยได้น าสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่านประเมินคุณภาพของสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี เกลื่อนเมือง (2554) ที่ได้พัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า การประเมินผลด้านเนื้อหาของบทเรียน มีผลการประเมิน (x ̅= 4.51, S.D. = 0.58) เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้านการน าเสนอ มีผลการประเมิน            
(x ̅= 4.48, S.D. = 0.54) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แล้วยัง
สอดคล้องกับ ภคเมธา การสมใจ (2559) ที่ได้พัฒนาอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการประเมินอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว มี
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออยู่ในระดับดี 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบ เพ่ือท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ (2558) 
ที่ได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. For Education ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วยังสอดคล้องกับ ธมน แสงแก้ว (2558) ที่ได้
พัฒนาสื่อดิจิทัลวิดีโอ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่เรียนด้วยดิจิทัลวิดีโอ มีความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจมีผลมาจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถและความต้องการของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนได้
ตามท่ีต้องการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก                
(x ̅= 4.16, S.D. = 0.93) ทั้งนี้เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
และเกิดความสนุกสนานในการเรียนที่มากยิ่งขึ้น และมีนักเรียนอีกหลายคนเสนอแนะให้ผู้วิจัยพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนในเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาสินี              
นิรมลพิศาล (2557) ที่ได้พัฒนารายการวิดีทัศน์ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานส าหรับนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รายการวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจทางด้านรูปแบบการน าเสนอ และความพึงพอใจในด้านเนื้อหา
การเรียนอยู่ในระดับมาก แล้วยังสอดคล้องกับ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน (2557) ที่ได้พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์
รูปแบบอินโฟกราฟิก พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับ
มากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งพิม พ์รูปแบบอินโฟกราฟิกมีผล
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
2. ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยการพัฒนาส่ือแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1 จากการน าสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปทดลองใช้กับนักเรียน ท าให้ทราบว่านักเรียน
เกิดการเรียนรู้ไปในทางที่ดีจึงควรพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกในรายวิชาอ่ืนหรือเรื่องอ่ืน เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

2.2 เนื่องจากสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกเป็นเพียงแค่สื่อวิดีโอที่ผู้วิจัยน าไปใช้สอนผ่าน
อุปกรณ์ตอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ จึงควรน าสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปใช้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วยังสอดคล้องกับ ธมน แสงแก้ว (2558) ที่ได้
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2.3 เนื่องจากทางผู้วิจัยได้น าสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนโดยใช้สื่อเพียงอย่าง
เดียว ดังนั้นจึงควรน าวิธีการสอนโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไปทดลองใช้ควบคู่กับวิธีการสอน
รูปแบบต่างๆ  
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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 เรื่อง ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ  วัตถุประสงค์กำรวิจัยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนใน
สถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด  จ ำนวน 5 คน ด้ำนกำรใช้
งำน จ ำนวน 2 คน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 3 คน เครื่องมือที่ ใช้ในกำรวิจัย เป็น
แบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดเก็บแฟ้มสะสม
งำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ระบบ
สำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไขข้อมูล 
สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกแบบฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  
ประกอบด้วย 10  ตาราง ครอบคลุม ชื่อ ที่อยู่สาขา  สถานะ  ต าแหน่ง  การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing  แบ่งเป็น  1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรท ำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม 3 ) ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม 4)  ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม ผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ  0.62 สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบ
สำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 

ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ , บุคลากรสายวิชาการและ 
            สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรแฟ้มสะสมงำนของบุคลำกรแต่ละหน่วยงำนมีควำมส ำคัญ 
เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมผลงำนมีเพ่ิมข้ึน กำรจัดเก็บจะเก็บในรูปแบบแฟ้มใส่ตู้เก็บ
เอกสำรซึ่งอำจจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องจ ำนวนเอกสำร และพ้ืนที่ หำกเป็นเอกสำรที่ส ำคัญที่จ ำเป็นต้อง
เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพ่ิมขึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้ง
อำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญหำยของเอกสำร 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนเก็บแฟ้มสะสมผลงำน โดยเจ้ำหน้ำที่จะบันทึก
เอกสำรเป็น pdf ไฟล์ ลงในคอมพิวเตอร์ บำงครั้งข้อมูลเอกสำรแฟ้มสะสมงำนที่บันทึกลงใน
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บทคัดย่อ 
        บทควำม เรื่อง ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
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ของระบบสารสนเทศ ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing  แบ่งเป็น  1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรท ำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม 3 ) ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม 4)  ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม ผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ  0.62 สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบ
สำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
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เอกสำรซึ่งอำจจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องจ ำนวนเอกสำร และพ้ืนที่ หำกเป็นเอกสำรที่ส ำคัญที่จ ำเป็นต้อง
เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพ่ิมขึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้ง
อำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญหำยของเอกสำร 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
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คอมพิวเตอร์มีจ ำนวนมำก และไม่ได้จัดกำรให้เป็นระเบียบซึ่งอำจจะท ำให้ข้อมูลนั้นสูญหำยได้ (วีณำ 
เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ เป็น
เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนจัดเก็บข้อมูลผลงำนของแต่ละบุคคลซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของ
เอกสำร รวมถึงลดกำรใช้แฟ้มกระดำษ และตู้เก็บเอกสำร ตลอดจนลดพ้ืนที่ใช้งำนในกำรจัดเก็บเป็น
กำรลดขึ้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ท ำให้กำรบริหำรงำนกำรเก็บแฟ้มสะสมงำนของบุคลำกรใน
คณะเป็นไปอย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ 
         2. เพ่ือประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
          ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำย 
วิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
  
ขอบเขตการศึกษา 
          1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
          2. จัดเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่สำขำ  สถำนะ  ต ำแหน่ง เอกสำรข้อมูลกำรปฏิบัติงำน  ข้อมูลกำร
อบรม ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

      ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลัก
ระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
       1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปแบบเอกสำรของคณะฯ  บำงครั้งท ำให้กำร
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ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้
เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
          2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แตม่ีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำร
บรรณเป็นผู้จัดท ำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมี
ควำมต้องกำร 
         3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
           4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ ใช้ เจ้ำหน้ำที่          
สำรบรรณเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร  ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
           5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
           6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
           7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำ
สรุปผลเพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนด
กำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสม
งำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้
ผู้เชี่ยวชำญท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบ
ประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (Standard 
Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
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ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้
เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
          2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แตม่ีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำร
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สำรบรรณเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร  ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
           5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
           6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
           7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำ
สรุปผลเพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนด
กำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสม
งำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้
ผู้เชี่ยวชำญท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบ
ประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (Standard 
Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 

 

 

 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 

การออกแบบระบบ 
ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ

บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำร
ระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคน  โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข 
ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ ง โม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังแสดงในภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 3 

 ud Primary Use Cases

การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัการจดัเก็บแฟ้มสะสมงานอเิล็กทรอนกิส์ส าหรบั

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

ลงทะเบียนเเฟ้มสะสมงาน

ผูบ้ริหาร

รายงาน

 
            
 ภาพที ่1:   แผนภาพยูสเคสของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 
               บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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 ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด เ ก็ บแ ฟ้ มส ะส มง านอิ เ ล็ก ทรอ นิก ส์ ส า หร ับบุ ค ลา ก รส า ยud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ลงท ะ เบี ย นเ เ ฟ้ มส ะส มง าน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ มู ล

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

[พบ]

[ไม่พบ]

 
 
   ภาพที่ 2 แผนภาพแอคทิวิต้ีไดอะแกรมของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน 

                  อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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 ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด เ ก็ บแ ฟ้ มส ะส มง านอิ เ ล็ก ทรอ นิก ส์ ส า หร ับบุ ค ลา ก รส า ยud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ลงท ะ เบี ย นเ เ ฟ้ มส ะส มง าน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

บ ันทึ ก ข้ อ มู ล

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

[พบ]

[ไม่พบ]

 
 
   ภาพที่ 2 แผนภาพแอคทิวิต้ีไดอะแกรมของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน 

                  อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3 : แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้ม  
            สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใน  
            สถาบันอุดมศึกษา 
            
การด าเนินการวิจัย 

หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำน
ระบบโดยให้ ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลแฟ้มเอกสำร
เข้ำ เอกสำรออก และรำยกำรต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลแฟ้ม
สะสมงำนของแต่ละบุคคลบันทึกในรูปของ doc หรือ pdf ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ 
โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรท ำงำนทั้งหมดจะ
แสดงในภำพที ่4 ถึงภำพที่ 9 
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ภาพที่ 4 : หน้าจอการกรอกช่ือและรหัสของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน 
               อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
   
            

 
 
 ภาพที่ 5 : หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 
               บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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 ภาพที่ 5 : หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 
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   ภาพที่ 6 : หน้าจอการการจัดการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
                ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
 

      ภาพที่ 7 : หน้าจอรายงานของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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  ภาพที่ 8 : หน้าจอการรายงานบุลากรสายวิชาการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสม 
              งานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
 

  ภาพที่ 9 : หน้าจอการรายงานบุลากรสายสนับสนุนของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสม 
              งานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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  ภาพที่ 8 : หน้าจอการรายงานบุลากรสายวิชาการของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสม 
              งานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
 

  ภาพที่ 9 : หน้าจอการรายงานบุลากรสายสนับสนุนของระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสม 
              งานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box 
Testing) เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 คน ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 1 

          จำกตำรำงที่  1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำน
อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญใน
ภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62   เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำน
ควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  8.53  ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 1.04  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของ
โปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58  ด้ำน
ควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.32 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ          
       
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอยีด X SD ความหมาย 

1. ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ด ี

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ดี 

รวม 8.53 1.04 ดี 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3  ควำมถกูต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 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. ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3  ควำมถกูต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 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. ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

4. ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ดี 

รวม 8.0 0.4 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.37 0.62 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
     ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดเก็บแฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลชื่อ ข้อมูลภำระงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร 
สำยสนับสนุน เอกสำรกำรอบรม กำรสัมมนำ กำรประชุม งำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ให้เป็นระบบ
ท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   
เอกสารอ้างอิง 
วีณำ เนตรสว่ำง และสุรัตนำ สังข์หนุน . (2555). การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการ          
          จัดเก็บเอกสารส าหรับหน่ายงานการศึกษา. วำรสำรวิทยำศำสตร์ประยุกต์  มหำวิทยำลัย          
           เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 9-23.  
อรรถพล จันทร์สมุด และนรินทร บุญพรำหมณ์ . (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่ 
          จังหวัดบุรีรัมย์. กำรค้นคว้ำอิสระปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี 
           สำรสนเทศกำรเกษตรและพัฒนำชนบท คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี. 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ์ 
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH 
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ  
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา  ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด  ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ ์
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH 
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ  
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา  ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด  ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
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    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
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     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system)  การอ้างองิเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ช่ือต้น ช่ือสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …)  การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ช่ือสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … )  กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุท้ัง 2 คน  
กรณีเอกสารมีผู้แต่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุช่ือคนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ  et al (เช่น สมชาย 
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014)) 
 2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10)  ให้เรียงตามล าดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z  ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขล าดับ  ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style 
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง  ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้  การ
อ้างอิงท่ีเกี่ยวกับจ านวนช่ือผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและต ารา  ในท่ีนี้น าเสนอตัวอย่างท่ีพบบ่อย 
       (1) หนังสือและต ารา 
   ช่ือผู้แต่ง (ระบุหน้าท่ีเช่น บรรณาธิการ).  (ปี).  ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์).   
    เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
   กอ ใจดี.  (2557).  ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 1).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
   Smith, A.B.  (2014).  A-Z of IT .  1st ed.  New York: McGraw-Hill. 
   กอ ใจดี (บก.).  (ม.ป.ป.).  จรรยาบรรณงานไอที.  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
   Smith, A.B. (Ed.).  (n.d.). Morality in IT work.  N.P.: n.p.   
    [ไม่มีข้อมูล ป ี(ม.ป.ป. ; n.d.)  เมือง (ม.ป.ท.) ส านักพิมพ์ (ม.ป.พ.)] 
   กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.).  (2557).  ไอทีขั้นสูง.  แพร่: ก้าวหน้า. 
   Smith, A.B. and White, B. (2014).  Advanced of IT.  Paris: IT Now. 
   หมายเหตุ  กรณีผู้แต่งต้ังแต่ 2-7 คน ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ 
    กรณีเกิน 7 คน  ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ 
    ละข้อมูลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) 
   Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., … 
    Johnson, W.A. (1982).  IT literacy.  London: IT Publishing. 
       (2) บทความวารสาร  (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเนน้ เลขปีท่ี แบบ APA) 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร (เขียนช่ือเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)   
    เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าส้ินสุดของบทความ. 
    กอ ใจดี.  (2558).  ฉันรักไอที.  วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110. 
       (3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา 
  ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  ชื่อเอกสาร  
    (หน้า เลขเริ่ม-ท้าย).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
  กอ ใจดี.  (2556).  ไอทีปีหน้า.  ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.).  รายงานการประชุม 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2556 (หน้า 1-7).  แพร่: สมาคมไอซีที. 
   Smith, A.B.  (2014).  IT fiction.  In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7). 
    Whitetown, NY: Grolier.  
       (4) ข่าวหนังสือพิมพ์ 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วันท่ี).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีท่ีหรือฉบับ, เลขหน้า. 
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   กอ ใจดี.  (2556, ธันวาคม 31).  ไอทีกับปีใหม่.  ไทยรัฐ, 3.  [ไม่มี ปีท่ีหรือฉบับ] 
       (5) วิทยานิพนธ์  กรณีจากสถาบันการศึกษา  และกรณีจากฐานข้อมูล 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลวิทยานิพนธ์).  มหาวิทยาลัย, ประเทศ.   
    [กรณีไทย อาจละช่ือประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา] 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลฯ).  สืบค้นจาก ช่ือฐานข้อมูล. (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) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
       (6.1) กรณีเอกสารข้างต้นท่ีสืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม 
   ค าว่า ค้นจาก และท่ีอยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Retrieved from …) 
   บางกรณีอาจระบุเดือนและวันท่ี  และท่ีอยู่ URL ไม่ต้องท าเป็น Link หรือขีดเส้น 
   ใต้  บางกรณีละส่วนเมืองและส านักพิมพ์ได้  หลีกเล่ียง Link ท่ียาวมากเกินไป 
  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 ช่ือองค์กร  กรณีบุคคลใช้ช่ือบุคคล.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  ค้นจาก … 
   สมาคมไอทีไทย.  (2554).  นโยบายไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
    http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf. 
  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
    [กระดานสนทนา].  ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum. 
 
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 
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  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
    [กระดานสนทนา].  ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum. 
 
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 

     (3) ค าแรกที่ตามหลังหัวข้อค าส าคัญ  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า ยกเว้นช่ือเฉพาะ เช่น Keywords: 
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project 
     (4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ  ท้ังในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก  ยกเว้นช่ือย่อ ช่ือ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน … 
 
การส่งเร่ืองตีพิมพ์ 
     ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง 
บรรณาธิการวารสาร ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ 
     บทความทุกบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความท่ีเสนอเพื่อการตีพิมพ์ 
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