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การพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
Development of a Intelligent Infographic Posters  

via Augmented Reality in Spelling Section 
 

มหาชาติ อินทโชติ, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี, กมลพรรณ ชุ่มอ่ิม, จารุวรรณ เหล็กไหล, นภสร นวลสี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

Mahachart Inthachot, Kalyanee Charoenchang Nuchmee, Kamolpan Chum-Im,  
Juraiwan Leklai, Napasorn Nualsri 

Major of Educational Technology and Communication, Faculty of Technical 
Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

 
Abstract 

The objectives of this research were to 1)  development of a Intelligent 
Infographic Posters via  Augmented Reality in Spelling Section 2)  compare learning 
achievement before and after, and  3)  study the satisfaction of learners toward 
Intelligent Infographic Posters via  Augmented Reality in Spelling Section.  The 
samples of this study were 30 students in 4th Primary School students at 
Thanyasitisilpa School in Pathumthani.  The samples were selected by purposive 
sampling. The tools used in this research were: 1) Intelligent Infographic Posters via  
Augmented Reality in Spelling Section, 2) media assessment form, and 3) satisfaction 
assessment form. The research findings were as follows:  1)  Intelligent Infographic 
Posters via  Augmented Reality in Spelling Section of media quality was very high 
level (3.53) , 2)  the comparison of learning achievement found that after learning 
higher than before, with an average score of after 25.10 and before 13.57 and 3) the 
results of satisfaction assessment toward Intelligent Infographic Posters via  
Augmented Reality in Spelling Section with the average score of 4.00, which has a 
very high level of satisfaction. 

Key word:  Infographic Posters, Augmented Reality (AR), Spelling Section 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 

เรื่อง มาตราตัวสะกด 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
ผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจาก
โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี จ านวน 30 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า 
หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.10 และ
ก่อนเรียน 13.57 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่าน
สื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค ำส ำคัญ: โปสเตอร์อินโฟกราฟิก, ความเป็นจริงเสริม, มาตราตัวสะกด  
 
1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ และเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีได้เข้า
มาสนับสนุนในระบบธุรกิจ ระบบการบริหาร ระบบการศึกษา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเริ่มเข้ามามี
บทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตเราเพ่ิมมากขึ้น เราจึงต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาและท าความ
เข้าใจแนวทางและการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตและการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (วนิดา บุตตะมา. 2555) 

การศึกษาในปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโต และมีความก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีมีการ
น าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ และมีช่องทางในการ
เรียน ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น มีการน าเอาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้
การศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย และเทคโนโลยีที่ล้ าหน้าที่สุดคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันอุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ GPS ดาวเทียม และยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามี
บทบาทบ้างแล้วในด้านการศึกษาก็คือเทคโนโลยีที่น าโลกของความเป็นจริง (Real World) มาผสมกับ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 

เรื่อง มาตราตัวสะกด 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
ผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจาก
โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี จ านวน 30 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า 
หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.10 และ
ก่อนเรียน 13.57 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่าน
สื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค ำส ำคัญ: โปสเตอร์อินโฟกราฟิก, ความเป็นจริงเสริม, มาตราตัวสะกด  
 
1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ และเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีได้เข้า
มาสนับสนุนในระบบธุรกิจ ระบบการบริหาร ระบบการศึกษา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเริ่มเข้ามามี
บทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตเราเพ่ิมมากขึ้น เราจึงต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาและท าความ
เข้าใจแนวทางและการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตและการศึกษาได้อย่างถูกต้อง (วนิดา บุตตะมา. 2555) 

การศึกษาในปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโต และมีความก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีมีการ
น าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ และมีช่องทางในการ
เรียน ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น มีการน าเอาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้
การศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย และเทคโนโลยีที่ล้ าหน้าที่สุดคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันอุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ GPS ดาวเทียม และยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามี
บทบาทบ้างแล้วในด้านการศึกษาก็คือเทคโนโลยีที่น าโลกของความเป็นจริง (Real World) มาผสมกับ

 
 

โลกเสมือน (Virtual World) หรือที่เรียกว่า Augmented Reality (AR) (รักษพล ธนานุวงศ์. 2556:
ออนไลน์) 

สื่ อความเป็ นสื่ อ เสริม  Augmented Reality (AR) เทคโนโลยี  ในการเพ่ิ มข้อมูลที่ มี
ความหมายให้กับสิ่งของ หรือสถานที่จริงๆ โดยเริ่มด้วยการเปิดรับข้อมูลอ้างอิงทางด้านภาพ เสียง 
หรือการบอกต าแหน่งด้วยระบบ GPS และอ่ืนๆ จากที่นั้น แล้วระบบก็จะท าการสร้างข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้วัตถุจริงที่มีอยู่เดิม ทั้งในรูปแบบภาพ เสียง และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้ใช้มีข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมขึ้น หรือ
สามารถตอบโต้ได้ ซึ่งท าให้ได้ประสบการณ์และมีการรับรู้เพิ่มเติมจากสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมจริงๆ 
ที่อยู่ตรงหน้านั่นเอง (ภาสกร ใหลสกุล. 2557:ออนไลน์) อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีจะช่วยยกระดับ
การศึกษา แต่ทุกอย่างย่อมมีการศึกษา 2 ด้านเสมอ ดังนั้นครูผู้สอนและผู้ใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้การใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการเรียนการสอนตลอดการค้นคว้าข้อมูลต้องอาศัยเทคโนโลยี หนังสือวิชาภาษาไทย และ
ผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ จะต้องเริ่มเรียนรู้ได้รับการปลูกฝังให้เยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก         
ในปัจจุบันภาษาไทยเริ่มมีภาษาวิบัติที่ก าลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกวัน การใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย ดังนั้นการให้เด็กเรียนรู้มาตราตัวสะกดเป็นแนวทางที่จะท าให้เด็กซึมซับตัวอักษร
ภาษาไทยได้อีกทางหนึ่ง 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จึงมีการ
พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความน่าสนใจ สนุกสนาน ควบคู่
ไปกับการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกด้วยการ
น าเอาเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
เข้าถึงข้อมูลของเนื้อหามากข้ึน และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะของการเรียนรู้ในระดับที่ดีขึ้น 
หลังจากการเรียนจากสื่อที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพ่ือได้สื่อโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจจากการเรียนรู้ด้วยโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด นี้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด     
2.2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่าน

สื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ

เป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

4

 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความส าคัญของการเรียนการสอนด้วยโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น   

จริงเสริม ให้มีคุณค่าการพัฒนาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อความเป็นจริงเสริมด้วยรูปแบบ
อินโฟกราฟิก ศึกษาหลักสูตรค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน กิจกรรม การประเมินผล วิชาการเขียน
รายงานและการใช้ห้องสมุด ศึกษาการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้พัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการวิจัย 
3. วิเคราะห์ช่องทางการใช้งานความเป็นจริงเสริมและพิจารณาใช้แอปพลิเคชัน Aurasma ซึ่งใช้

แพร่หลายและไม่มีค่าใช้จ่าย และพัฒนาโปสเตอร์ขนาด A3 หรือ 11.7″ x 16.5″   
4. เขียนเอกสารเค้าโครงเพ่ือน าเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงการจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
5. น าเสนอเค้าโครงเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงการ และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
6. ศึกษา และวิเคราะห์เนื้อหา มาตราตัวสะกด 
7. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เขียนเนื้อหาเรื่อง มาตราตัวสะกด น าวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอน วิชา ภาษาไทย 
เกี่ยวกับการใช้มาตราตัวสะกด จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า หลังจากนั้นปรับปรุงตาม 
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

8. ออกแบบโครงสร้างบทเรียน เขียนโฟลว์ชาร์ต (Flowchart) สตอรี่บอร์ด (Story Board) และ
แบบประเมินผลบทเรียน Flowchart Storyboard ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
และให้ค าแนะน าหลังจากนั้นปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

9. วิเคราะห์งานและสร้างสื่อตามที่ได้ออกแบบตามกระบวนการข้างต้น น ามาสร้างโปสเตอร์อินโฟ
กราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมตามที่ได้ออกแบบไว้ น าสื่อที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
จ านวน 3 ท่าน  และผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อความเป็นจริงเสริมตรวจสอบและให้ค าแนะน า ปรับปรุง 
แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

10. ประเมินคุณภาพสื่อ โดยน าสื่อที่ ได้แก้ไขจนสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน         
3 ท่าน พิจารณาเนื้อหาที่อยู่ภายในสื่อ โดยให้ท าแบบประเมินคุณภาพสื่อด้านเนื้อหาชนิด  มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  4 ระดับ หลังจากนั้น น าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยสถิติการหา
ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. : Standard Deviation )  และให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ จ านวน  3 ท่าน   พิจารณาสื่อโดยให้ท าแบบประเมินคุณภาพสื่อ  ส าหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating Scale )   4   ระดับ หลังจากนั้นน าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วย
สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. :  Standard Deviation ) 
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3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความส าคัญของการเรียนการสอนด้วยโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น   

จริงเสริม ให้มีคุณค่าการพัฒนาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อความเป็นจริงเสริมด้วยรูปแบบ
อินโฟกราฟิก ศึกษาหลักสูตรค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน กิจกรรม การประเมินผล วิชาการเขียน
รายงานและการใช้ห้องสมุด ศึกษาการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้พัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการวิจัย 
3. วิเคราะห์ช่องทางการใช้งานความเป็นจริงเสริมและพิจารณาใช้แอปพลิเคชัน Aurasma ซึ่งใช้

แพร่หลายและไม่มีค่าใช้จ่าย และพัฒนาโปสเตอร์ขนาด A3 หรือ 11.7″ x 16.5″   
4. เขียนเอกสารเค้าโครงเพ่ือน าเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงการจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
5. น าเสนอเค้าโครงเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงการ และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
6. ศึกษา และวิเคราะห์เนื้อหา มาตราตัวสะกด 
7. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เขียนเนื้อหาเรื่อง มาตราตัวสะกด น าวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม เนื้อหา โครงสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอน วิชา ภาษาไทย 
เกี่ยวกับการใช้มาตราตัวสะกด จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า หลังจากนั้นปรับปรุงตาม 
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

8. ออกแบบโครงสร้างบทเรียน เขียนโฟลว์ชาร์ต (Flowchart) สตอรี่บอร์ด (Story Board) และ
แบบประเมินผลบทเรียน Flowchart Storyboard ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
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9. วิเคราะห์งานและสร้างสื่อตามที่ได้ออกแบบตามกระบวนการข้างต้น น ามาสร้างโปสเตอร์อินโฟ
กราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมตามที่ได้ออกแบบไว้ น าสื่อที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
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แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

10. ประเมินคุณภาพสื่อ โดยน าสื่อที่ ได้แก้ไขจนสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน         
3 ท่าน พิจารณาเนื้อหาที่อยู่ภายในสื่อ โดยให้ท าแบบประเมินคุณภาพสื่อด้านเนื้อหาชนิด  มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  4 ระดับ หลังจากนั้น น าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยสถิติการหา
ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. : Standard Deviation )  และให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ จ านวน  3 ท่าน   พิจารณาสื่อโดยให้ท าแบบประเมินคุณภาพสื่อ  ส าหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating Scale )   4   ระดับ หลังจากนั้นน าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วย
สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. :  Standard Deviation ) 

 
 

11. ประเมินประสิทธิภาพสื่อ ด าเนินการโดยน าสื่อที่ พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญญสิทธิ์ศิลป์ จ.ปทุมธานี เพ่ือหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

11.1. การประเมินประสิทธิภาพสื่อแบบเดี่ยว (3 คน จ าแนกเป็น เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน 
อ่อน 1 คน ผู้เรียนเรียนจากสื่อ ท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้จนจบบทเรียน หลังจากนั้นท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) และน าคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 
80/80                              

10.2. การประเมินประสิทธิภาพสื่อแบบกลุ่มเล็ก 6 คน จ าแนกเป็นเก่ง 2 คน ปานกลาง 2 
คน อ่อน 2 คน  ให้ผู้เรียนเรียนจากสื่อ ท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดจนจบบทเรียน หลังจากนั้นท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  และน าคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 
80/80           

10.3. การประเมินประสิทธิภาพสื่อแบบกลุ่มใหญ่ 30 คน ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้จากสื่อ ท า
กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้จนจบบทเรียน หลังจากนั้นท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เพ่ือน าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพสื่อ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 80/80                                    

11. การศึกษาผลการเรียนรู้ ด าเนินการโดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) แล้วให้
ผู้เรียนเรียนจากสื่อที่พัฒนาขึ้น และท ากิจกรรมจนจบบทเรียน หลั งจากนั้นให้ท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบค่า ที แบบไม่อิสระต่อกัน (t-
test Dependent) 

12. การศึกษาความพึงพอใจ ด าเนินการโดยให้ผู้เรียนเรียนจากสื่อและท ากิจกรรมจนจบบทเรียน
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อที่พัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าร้อยละ 

13. เขียนและจัดท าเอกสารรายงานการวิจัย 
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4. ผลการวิจัย 

โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ความหมายมาตรา
ตัวสะกด และมาตราตัวสะกด 9 มาตรา  ได้แก่ มาตราแม่ ก.กา มาตราแม่กก มาตราแม่กด มาตราแม่
กบ มาตราแม่กง มาตราแม่กน มาตราแม่กม มาตราแม่เกย และมาตรา  แม่เกอว ซึ่งเราจะมี
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยที่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นมี
จ านวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
วิจัย ดังนี้คือ 4.1) ผลพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด    
4.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด และ 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อ
ความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 

4.1 ผลพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ขนาด A3 หรือ 11.7″ x 16.5″  ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อ จ านวน 3 ท่าน ที่มีต่อการพัฒนา โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด  ดังตารางที่ 1 

ภาพที่ 1 โปสเตอร์อินโฟกราฟิกอัจฉริยะผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
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4. ผลการวิจัย 
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วิจัย ดังนี้คือ 4.1) ผลพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด    
4.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด และ 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อ
ความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับการ

ประเมิน ( X ) S.D. 
1 สื่อเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3.67 0.47 ดีมาก 
2 สื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.67 0.47 ดีมาก 
3 สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 0.00 ดีมาก 
4 สื่อชิ้นนี้ใช้ง่ายและสะดวก 4.00 0.00 ดีมาก 
5 สื่อสอดแทรกไปด้วยสาระการเรียนรู้ 3.67 0.47 ดีมาก 
6 ภาพประกอบมีความชัดเจนและสวยงาม 3.33 0.47 ด ี
7 สื่อท าให้สามารถจดจ าความหมายได้ 3.67 0.47 ดีมาก 
8 ภาพประกอบสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 3.67 0.47 ดีมาก 
9 สื่อมีความทันสมัย 3.67 0.47 ดีมาก 
10 สื่อดึงดูดความสนใจ 4.00 0.00 ดีมาก 
11 สื่อมีหลายรูปแบบ 3.00 0.00 ด ี
12 สื่อมีความสนุกสนาน 3.00 0.82 ด ี
13 ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง 4.00 0.00 ดีมาก 
14 ภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน 3.67 0.47 ดีมาก 
15 ตัวสื่อเข้าใจง่าย 3.33 0.47 ด ี
16 ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน 2.67 0.47 ด ี
17 ดูวิธีการใช้งานแล้ว สามารถเข้าใช้ได้เลย 3.00 0.82 ด ี

 รวมค่าเฉลี่ย 3.53 0.27 ดีมาก 
 
จากตาราง พบว่าการประเมินโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตรา

ตัวสะกด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27  โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อชิ้นนี้ใช้ง่ายและสะดวก สื่อดึงดูดความสนใจ และภาพที่ใช้
ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดีมาก  รองลงมาคือ สื่อมีความชัดเจน สื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สื่อสอดแทรกไปด้วย
สาระการเรียนรู้ สื่อท าให้สามารถจดจ าความหมายได้ ภาพประกอบสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

8

 
 

สื่อมีความทันสมัย และภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก ในหัวข้อการประเมินสื่อมีความชัดเจน และตัวสื่อเข้าใจง่าย 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี สื่อมีหลายรูปแบบ สื่อมี
ความสนุกสนาน และดูวิธีการใช้งานแล้วสามารถเข้าใช้ได้เลย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาหัวข้อการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ดี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของสื่อ 80/80 จากการทดลองใช้ กับนักเรียน
รายบุคคล โดยผลการทดสอบระหว่างเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนรวมจาก การทดสอบ
ระหว่างเรียน 735 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 24.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 (E1) และผลการทดสอบ
หลังเรียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียน 753 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 
25.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67 (E2) พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.67/83.67 แสดง
ว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของสื่อ 80/80 จากการ

ทดลองใช้ กับนักเรียนรายบุคคล 
(n=30) 

การทดสอบ ( X ) S.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 13.57 5.70 13.917* 0.01 
หลังเรียน 25.10 1.40 

จากตาราง พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคะแนน เท่ากับ 13.57 คะแนนและเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.10 ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สื่อมีความทันสมัย และภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก ในหัวข้อการประเมินสื่อมีความชัดเจน และตัวสื่อเข้าใจง่าย 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี สื่อมีหลายรูปแบบ สื่อมี
ความสนุกสนาน และดูวิธีการใช้งานแล้วสามารถเข้าใช้ได้เลย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาหัวข้อการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ด ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของสื่อ 80/80 จากการทดลองใช้ กับนักเรียน
รายบุคคล โดยผลการทดสอบระหว่างเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนรวมจาก การทดสอบ
ระหว่างเรียน 735 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 24.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 (E1) และผลการทดสอบ
หลังเรียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียน 753 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 
25.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67 (E2) พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.67/83.67 แสดง
ว่าสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของสื่อ 80/80 จากการ

ทดลองใช้ กับนักเรียนรายบุคคล 
(n=30) 

การทดสอบ ( X ) S.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 13.57 5.70 13.917* 0.01 
หลังเรียน 25.10 1.40 

จากตาราง พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคะแนน เท่ากับ 13.57 คะแนนและเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.10 ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 
 

4.3  ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม 
เรื่อง มาตราตัวสะกด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมเรื่อง มาตรา
ตัวสะกด วิชา ภาษาไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 

ตารางที่ 4.3   แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีต่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา ภาษาไทย 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
 ( X ) S.D. 

1. โปสเตอร์ฯมีความน่าสนใจ 4 0.00 พอใจมาก 
2. โปสเตอร์ฯมีความสนุกสนาน 4 0.00 พอใจมาก 
3.โปสเตอร์ฯมีความสวยงาม 3.93 0.25 พอใจมาก 
4. กิจกรรมมีความสนุก 3.70 0.47 พอใจมาก 
5.  ภาพมีความชัดเจน 4.00 0.00 พอใจมาก 
6. ภาพมีความสวยงาม 3.97 0.18 พอใจมาก 
7. เสียงมีความชัดเจน 4.00 0.00 พอใจมาก 
8. สะดวกในการใช้งาน 3.97 0.18 พอใจมาก 
9. ตัวอักษรอ่านได้ง่าย 3.90 0.55 พอใจมาก 
10. เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน 3.80 0.76 พอใจมาก 
11. โปสเตอร์ฯสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.00 0.00 พอใจมาก 
12. ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมาตราตัวสะกด 4.00 0.00 พอใจมาก 
13. ผู้เรียนมีความสนใจในตัวโปสเตอร์ฯ 4.00 0.00 พอใจมาก 
14. เนื้อหาที่บรรยาย น่าฟังเข้าใจง่าย  3.67 0.57 พอใจมาก 
15. ตัวละครมีความสวยงาม 4.00 0.00 พอใจมาก 
16. สีตัวหนังสือมีความสวยงาม 3.67 0.57 พอใจมาก 
17. ตัวหนังสือมองเห็นชัดเจน 3.00 1.00 พอใจ 
18. เสียงบรรยายมีความตื่นเต้นเร้าใจ 3.33 0.58 พอใจ 
19. ภาพเคลื่อนไหวสวยงามชัดเจน 3.00 1.00 พอใจ 
20. ตัวสื่อเข้าใจง่าย 3.70 0.47 พอใจมาก 

รวมทั้งหมด 3.78 0.35 พอใจมาก 
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จากตาราง พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามระดับความพึงพอใจแล้ว พบว่า โปสเตอร์
อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมมีความน่าสนใจ โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริมมีความสนุกสนาน ภาพมีความชัดเจน เสียงมีความชัดเจน โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ
เป็นจริงเสริมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่อง มาตราตัวสะกด 
นักเรียนมีความสนใจโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม  และตัวละครมีความสวยงาม 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

5. สรุปและอภิปรายผล    

1. ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ทั้ง 3 ท่าน  พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินเรื่องเร้าความสนใจของผู้เรียน เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ภาพที่น าเสนอ
สอดคล้องกับเนื้อหา ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสื่อมีความ
ชัดเจน ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
แบบฝึกหัดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และแบบฝึกหัดส่งเสริมการพัฒนาการตาม 
ความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก รองลงมาได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของสื่อมีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของสื่อมีความ
ครอบคลุมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การ
จัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม ความถูกต้องของภาษาในการให้ค าอธิบาย ค าสั่งแนะน าในบทเรียน
มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับ ดีมาก ในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็น คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.29  

2. ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีความ
คิดเห็นอยู่ในค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสื่อสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อชิ้นนี้ใช้
ง่ายและสะดวก สื่อดึงดูดความสนใจ ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  รองลงมาคือสื่อมีความชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
ส่วนความคิดเห็นต่ าสุดคือ ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็น คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47  

3.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณ
จากผลการเรียนรู้ คือ 13.91 กับตารางค่าวิกฤตของ t คือ 2.998 เมื่อค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า
ค่าวิกฤตของ 1 ในตารางหมายความว่าค่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนผ่านสื่อมีค่ามากกว่าก่อนการ
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จากตาราง พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามระดับความพึงพอใจแล้ว พบว่า โปสเตอร์
อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริมมีความน่าสนใจ โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริมมีความสนุกสนาน ภาพมีความชัดเจน เสียงมีความชัดเจน โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ
เป็นจริงเสริมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่อง มาตราตัวสะกด 
นักเรียนมีความสนใจโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม  และตัวละครมีความสวยงาม 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

5. สรุปและอภิปรายผล    

1. ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ทั้ง 3 ท่าน  พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินเรื่องเร้าความสนใจของผู้เรียน เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ภาพที่น าเสนอ
สอดคล้องกับเนื้อหา ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสื่อมีความ
ชัดเจน ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
แบบฝึกหัดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และแบบฝึกหัดส่งเสริมการพัฒนาการตาม 
ความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก รองลงมาได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของสื่อมีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของสื่อมีความ
ครอบคลุมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การ
จัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม ความถูกต้องของภาษาในการให้ค าอธิบาย ค าสั่งแนะน าในบทเรียน
มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับ ดีมาก ในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็น คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.29  

2. ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีความ
คิดเห็นอยู่ในค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสื่อสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อชิ้นนี้ใช้
ง่ายและสะดวก สื่อดึงดูดความสนใจ ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  รองลงมาคือสื่อมีความชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
ส่วนความคิดเห็นต่ าสุดคือ ตัวอักษรอ่านได้ง่ายชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็น คิดเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47  

3.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การเปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณ
จากผลการเรียนรู้ คือ 13.91 กับตารางค่าวิกฤตของ t คือ 2.998 เมื่อค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า
ค่าวิกฤตของ 1 ในตารางหมายความว่าค่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนผ่านสื่อมีค่ามากกว่าก่อนการ

 
 

เรียนผ่านสื่อ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่าผู้เรียนมีผลการเรียนจากการเรียนด้วยโปสเตอร์
อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง 
มาตราตัวสะกด จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยที่ได้ศึกษามาทั้งหมดและน ามาใช้ปรับปรุงใน
สื่อมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนของโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด ซึ่งงานวิจัยของแต่ละท่านมีความแตกต่างของานวิจัยทั่วไป แต่นั่นก็ถือ
ว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากในระดับหนึ่ง เพราะเมื่อน ามาพัฒนาในโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็น
จริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี จึงถือได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับบทวิจัยของ  ไปรพล เทพวงษ์ (2558) ได้ท าการศึกษา
งานวิจัยสื่อความเป็นจริงเสริมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรื่ อง พืช
รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คณะผู้จัดท าได้น าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เรื่อง พืช
รอบตัวเรา ที่ถูกต้องตามหลักสูตรมาจากหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจของบทเรียน สื่อความจริงเสริมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้
ยิน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีความเห็นว่า สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านเนื้อหาพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่า สื่อมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีประสิทธิภาพ 75.5 เปอร์เซ็นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนสื่อความจริงเสริมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส าหรับผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
ในการจัดท าโครงการในครั้งนี้บรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้ าข้อมูลทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านสื่อรวมถึงกระบวนการผลิตสื่อและได้ลงมือผลิตตามขั้นตอนที่วางเอาไว้ และยัง
สอดคล้องกับบทวิจัยของ ณัฐมา ไชยวรโยธิน. (2556) นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ท าวิจัย
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Aurasma หัวข้อ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศิลปะการแสดง
ประจ าชาติประเทศ ในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า”กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 49 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง ศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสม่าแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบถาม ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
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ค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่ามี
คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 

จากการอภิปรายผลการด าเนินงานจะเห็นว่า โปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริง
เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยทฤษฎีต่างๆที่น ามาใช้เป็น
แนวคิดในการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม และก าหนดเนื้อหา อีกทั้งยัง
มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท าให้โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม น าเสนอ
เนื้อหาได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจ จนท าให้โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกผ่านสื่อความ
เป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด มีคุณภาพตรงต่อวัตถุประสงค์ 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือ 
1. การแสดงผลวิดีโอที่เชื่อมโยงหากต้องการให้ลื่นไหลต่อเนื่องควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี 
2. รูปภาพบางรูปควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ 
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สังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาศิลปะ 
2. ปรับปรุงวัสดุที่ใช้ท าโปสเตอร์เพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น เช่น ไวนิล 
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บทคัดย่อ 
 บทควำมวิจัย เรื่อง แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  2) เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 5 
คน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด จ ำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัย คือ แบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบหลัก 
กำรศึกษำเอกสำร วงจรกำรพัฒนำระบบ และรำยงำน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนวิธีด ำเนินกำรวิจัย   กำรประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ กำรประเมิน
ระบบสำรสนเทศใช้วิธี Black Box Testing ผลกำรประเมินของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ภำพรวม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73  สรุปว่ำ สำมำรถน ำแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศได้ 
 
ค ำส ำคัญ : แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ, กำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
บทน ำ 
          ในปัจจุบันกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำนในสถำบันอุดมศึกษำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำนเนื่องจำกมีนักศึกษำและจ ำนวนอำจำรย์มำกขึ้น จึงท ำให้ภำระ
กำรสอนมำกขึ้นกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จะเป็นกำรจัดกำรในรูปแบบ
เอกสำร แฟ้ม กำรติดตำมข้อมูล บำงครั้งจ ำนวนข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมขึ้นทุกวันอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำร
น ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนข้อมูล จะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ใช้
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล และช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแม่นย ำ รวดเร็ว ขจัดควำมผิดพลำดซึ่งอำจเกิดขึ้น นอกจำกนี้ระบบสำรสนเทศใน
หน่วยงำนเพ่ือช่วยจัดกำรเรื่องต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสมเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรองค์กร ท ำให้หน่วยงำน 
องค์กรต่ำงๆ  จ ำเป็นต้องจัดกำรระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนและพัฒนำบุคลำกรให้รู้จักใช้ระบบ
สำรสนเทศในกำรปฎิบัติงำนส ำหรับเก็บข้อมูลและน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำง
แม่นย ำและรวดเร็วตำมจุดมุ่งหมำย โดยมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนซึ่ งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็น
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สถำบันอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนในกำรบริหำรกำรจัดกำรได้ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเทคโนโลยี
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรในองค์กรเพ่ือน ำไปสู่ผลส ำเร็จ หำกให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรือ
บุคลำกรในองค์กรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะเพียงพอที่จะน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคกำรศึกษำ จึงต้องกำรผู้มีควำมรู้ ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำคัญที่สุด คือ กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร
ขององค์กร (นภวรรณ คณำนุรักษ์, 2551) ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหำร จึงต้องวำงแผนด ำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกร ให้เป็นผู้มีควำมรู้ เพ่ือน ำควำมรู้มำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถำบันศึกษำที่วำงไว้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้มีควำมสนใจท ำแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำรข้อมูล ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
      1. เพ่ื อออกจ ำลองระบบสำรสน เทศเพ่ื อกำรจัดกำร งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ  
           2. เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำยู่ในระดับมำก  

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. ประชำกร 
                ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญกำรบริหำรจัดกำร 5 คน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 5 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 คน ประเมินควำมคิดเห็นของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ            
                ตัวแปรต้น คือ แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
                ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
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สถำบันอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนในกำรบริหำรกำรจัดกำรได้ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเทคโนโลยี
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรในองค์กรเพ่ือน ำไปสู่ผลส ำเร็จ หำกให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรือ
บุคลำกรในองค์กรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะเพียงพอที่จะน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคกำรศึกษำ จึงต้องกำรผู้มีควำมรู้ ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำคัญที่สุด คือ กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร
ขององค์กร (นภวรรณ คณำนุรักษ์, 2551) ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหำร จึงต้องวำงแผนด ำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกร ให้เป็นผู้มีควำมรู้ เพ่ือน ำควำมรู้มำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถำบันศึกษำที่วำงไว้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้มีควำมสนใจท ำแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำรข้อมูล ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
      1. เพ่ื อออกจ ำลองระบบสำรสน เทศเพ่ื อกำรจัดกำร งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ  
           2. เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำยู่ในระดับมำก  

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. ประชำกร 
                ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญกำรบริหำรจัดกำร 5 คน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 5 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 คน ประเมินควำมคิดเห็นของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ            
                ตัวแปรต้น คือ แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
                ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

                       

 
 

 2. เครื่องมือ 
        แบบสอบถำมแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 
         กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องของแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
          2. ก ำหนดแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
           3. ออกแบบ และสร้ำงแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์
ในสถำบันอุดมศึกษำ 
           4. น ำแบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญเพ่ือพิจำรณำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(พินันทำ ฉัตรวัฒนำ และพัลลภ พิริยะสุยะวงศ์, 2558) 
           5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 

       5.1 องค์ประกอบหลัก 
    5.2 กำรศึกษำเอกสำร 
         5.3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 
   5.4 รำยงำน 
  

       3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
            รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นน ำไปใช้ ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 5 คนและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชำญ
ทั้งหมด 10 คนโดยประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบหลัก กำรศึกษำเอกสำร  
ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ รำยงำนเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
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       4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
            วิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.)  ดังนี้ 
                     1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนน
มำตรำส่วนประมำณค่ำ  (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของ
แบบจ ำลอง ได้แก่ ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก กำรศึกษำเอกสำร องค์ประกอบทฤษฎีวงจร
กำรพัฒนำระบบ รำยงำน (Artaphon Chansamut  and Pallop Piriyasurawong) ดังนี้ 
 

มำกที่สุด  ให้คะแนน    5  คะแนน 
          มำก    ให้คะแนน          4         คะแนน 

ปำนกลำง ให้คะแนน   3  คะแนน 
น้อย ให้คะแนน   2  คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 

 
                       2. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 

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

ผลกำรวิจัย 
        ผลกำรวิจัยออกแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 
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       4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
            วิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.)  ดังนี้ 
                     1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนน
มำตรำส่วนประมำณค่ำ  (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของ
แบบจ ำลอง ได้แก่ ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก กำรศึกษำเอกสำร องค์ประกอบทฤษฎีวงจร
กำรพัฒนำระบบ รำยงำน (Artaphon Chansamut  and Pallop Piriyasurawong) ดังนี้ 
 

มำกที่สุด  ให้คะแนน    5  คะแนน 
          มำก    ให้คะแนน          4         คะแนน 

ปำนกลำง ให้คะแนน   3  คะแนน 
น้อย ให้คะแนน   2  คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 

 
                       2. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 

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

ผลกำรวิจัย 
        ผลกำรวิจัยออกแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                       

 
 

 
 
 
                
 
              + 
 
 
 
                                               
          
                                                                                                                           
     

ภำพที่ 1 แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน 
                     สถำบันอุดมศึกษำ    Y 
 
           กำรวิเครำะห์  ศึกษำเอกสำร กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ แล้วท ำกำร
ออกแบบ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ใช้ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development 
Life Cycle :SDLC ) จะได้ ระบบสำรสน เทศเพ่ื อกำรจั ดกำร งำนสอนส ำห รับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ  สำมำรถประมวลผลจัดเก็บข้อมูล  รำยงำนประเมินผลได้ทันเวลำ และสำมำรถ
ตอบสนองควำมน่ำเชื่อถือได้ตลอดเวลำ (อรรถพล จันทร์สมุด และนรินทร บุญพรำหมณ์ , 2552 ; 
Sudarat Srima and Panita Wannapiroon, 2013 ; Srima  Sudarat , Panita Wannapiroon 
and Prachyanun Nilsook, 2014) 
  
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรจัดกำร 
           

วงจรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
งำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 

System Development Life Cycle (SDLC) 
- กำรก ำหนดปัญหำ 
- กำรวิเครำะห์ 
- กำรออกแบบ 
- กำรพัฒนำ 
- กำรทดสอบ 
- กำรใช้งำนจริง 
- กำรบ ำรุงรักษำและกำรพัมนำต่อยอด 

- รำยงำน 

กำรพัฒนำ
สำรสนเทศ 
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แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  
     สำมำรถ แสดงในตำรำงท่ี 1-5 ดังนี้ 
               
ตำรำงท่ี 1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 
1 กำรศึกษำเอกสำร 4.5 0.52 มำกที่สุด 
2 วงจรพัฒนำระบบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
3 รำยงำน 4.8 0.42 มำกที่สุด 
 ผลรวม 4.70 0.45 มำกที่สุด 

 
          จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักอยู่ในระดับดีมำกที่สุดใน
ภำพรวม ( X =  4.70, S.D =0.45 ) เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ วงจรพัฒนำระบบ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ X =  4.80 , S.D =0.42 อยู่ในระดับดมีำกที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 2 กำรศึกษำเอกสำร 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 
1 กำรบริกำรจัดกำร 4.7 0.48 มำกที่สุด 

2 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 4.8 0.42 มำกที่สุด 

  ผลรวม 4.75 0.45 มำกที่สุด 
 

           จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ กำรศึกษำเอกสำรอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.75, S.D =0.45) 
เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ กำรบริหำรกำรจัดกำร ( X =  4.7, S.D =0.48) และกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ ( X =  4.8, S.D =0.42) มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับดีมำกที่สุด 
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แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  
     สำมำรถ แสดงในตำรำงท่ี 1-5 ดังนี้ 
               
ตำรำงท่ี 1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 
1 กำรศึกษำเอกสำร 4.5 0.52 มำกที่สุด 
2 วงจรพัฒนำระบบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
3 รำยงำน 4.8 0.42 มำกที่สุด 
 ผลรวม 4.70 0.45 มำกที่สุด 

 
          จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักอยู่ในระดับดีมำกที่สุดใน
ภำพรวม ( X =  4.70, S.D =0.45 ) เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ วงจรพัฒนำระบบ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ X =  4.80 , S.D =0.42 อยู่ในระดับดมีำกที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 2 กำรศึกษำเอกสำร 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 
1 กำรบริกำรจัดกำร 4.7 0.48 มำกที่สุด 

2 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 4.8 0.42 มำกที่สุด 

  ผลรวม 4.75 0.45 มำกที่สุด 
 

           จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ กำรศึกษำเอกสำรอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.75, S.D =0.45) 
เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ กำรบริหำรกำรจัดกำร ( X =  4.7, S.D =0.48) และกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ ( X =  4.8, S.D =0.42) มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับดีมำกที่สุด 
 
 
 
 

                       

 
 

ตำรำงท่ี 3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำม
เหมำะสม 

1 ก ำหนดปัญหำ 4.9 0.31 มำกที่สุด 
2 กำรวิเครำะห์ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
3 กำรออกแบบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
4 กำรพัฒนำ 4.7 0.48 มำกที่สุด 
5 กำรทดสอบ 4.8 0.42 มำกที่สุด 
6 กำรใช้งำนจริง 4.6 0.51 มำกที่สุด 
7 กำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบ

ต่อ 
4.7 0.45 มำกที่สุด 

 ผลรวม 4.75 0.43 มำกที่สุด 
        
         จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบอยู่ในระดับดีมำกที่สุด (=  4.75, S.D 
=0.43) เมื่อพิจำรณำควำมเห็นจำกผู้ประเมิน พบว่ำ ก ำหนดปัญหำ ( X =  4.90, S.D =0.31)กำร
วิเครำะห์ กำรออกแบบ กำรพัฒนำ ( X =  4.80, S.D =0.42 )อยู่ในระดับดีมำก กำรพัฒนำ กำร
บ ำรุงรักษำ ( X =  4.70, S.D =0.48, S.D =0.45) อยู่ในระดับดีมำก และกำรใช้งำนจริง ( X =  
4.60, S.D =0.51) อยู่ในระดับดีมำกที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 4 กำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำม
เหมำะสม 

1 รำยงำน 4.8 0.42 ระดับมำกท่ีสุด 
 ผลรวม 4.8 0.42 ระดับมำกที่สุด 

 
      จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำกำรใช้ระบบสำรสนเทศอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.80, S.D =0.42)  
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ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำน 
              สอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 
1 องคป์ระกอบหลัก 4.65 0.47 มำกที่สุด 

2 กำรศึกษำเอกสำร 4.75 0.45 มำกที่สุด 

3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 4.75 0.43 มำกที่สุด 

4 รำยงำน 4.8 0.42 ระดับมำก 

 ผลรวม 4.73 0.44 มำกที่สุด 
 
            ตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำระบบอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.73, S.D 
=0.44) แม้ว่ำในกำรศึกษำเอกสำร ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ องค์ประกอบหลัก และรำยงำน จะมี 
( X =  4.75 , X =  4.67 X = 4.65, X = 4.80 ) ตำมล ำดับสรุปว่ำประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศได้  

 
สรุปผลกำรวิจัย 
     ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอธิบำยได้ ดังนี้   
         1. ผลกำรทดสอบด้ำนควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 
 2. กำรศึกษำเอกสำรของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.8 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 
0.45 
 3. ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.43 
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ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำน 
              สอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

ล ำดับ รำยกำรประเมิน X  S.D ระดับควำมเหมำะสม 
1 องคป์ระกอบหลัก 4.65 0.47 มำกที่สุด 

2 กำรศึกษำเอกสำร 4.75 0.45 มำกที่สุด 

3 ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ 4.75 0.43 มำกที่สุด 

4 รำยงำน 4.8 0.42 ระดับมำก 

 ผลรวม 4.73 0.44 มำกที่สุด 
 
            ตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำระบบอยู่ในระดับดีมำกที่สุด ( X =  4.73, S.D 
=0.44) แม้ว่ำในกำรศึกษำเอกสำร ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ องค์ประกอบหลัก และรำยงำน จะมี 
( X =  4.75 , X =  4.67 X = 4.65, X = 4.80 ) ตำมล ำดับสรุปว่ำประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศได้  

 
สรุปผลกำรวิจัย 
     ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอธิบำยได้ ดังนี้   
         1. ผลกำรทดสอบด้ำนควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 
 2. กำรศึกษำเอกสำรของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.8 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 
0.45 
 3. ทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอน
ส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.43 

                       

 
 

 4. กำรใช้ระบบสำรสนเทศของแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.42 
          สรุปผลภำพรวมขององค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.44สรุปว่ำ สำมำรถน ำแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำน
สอนส ำหรับอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศได้ 
 
กำรอภิปรำยผล 
          ผลกำรวิจัย พบว่ำ แบบจ ำลองระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำอยู่ระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนมีกำร
ประเมินควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ  ที่ได้พัฒนำแบบจ ำลอง และจำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับ (Srima, Sudarat and Panita Wannapiroon ,2013 ; Srima Sudarat , 
Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook, 2014 ) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของแบบจ ำลอง
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับโรงเรียน
ต้นแบบที่มีกำรปฏิบัติ เป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัด
และประเมินผลระบบสำรสนเทศ กำรวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำแบบจ ำลองระบบกำร
จัดกำรข้อมูลคุณภำพรวม (TQMIS) ให้กับโรงเรียนต้นแบบเรื่อง Best Practice และ 2) ประเมิน
รูปแบบดังกล่ำว กระบวนกำรพัฒนำระบบข้อมูลผู้บริหำรใช้วิธีกำรพัฒนำวงจรชีวิตของระบบ (SDLC) 
ได้แก่ 1) กำรรับรู้ปัญหำ 2) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 3) กำรวิเครำะห์ 4) กำรออกแบบ 5) กำร
ก่อสร้ำง 6) และ 7) กำรบ ำรุงรักษำสำมำรถพัมนำระบบและใช้งำนได้จริงในสถำบันอุดมศึกษำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

     1. ควรสร้ ำงระบบระบบสำรสน เทศ เพ่ื อกำรจั ดกำร งำนสอนส ำห รับ อำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำแบบจ ำลอง 

     2. ควรศึกษำงำนวิจัยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรงำนสอนส ำหรับอำจำรย์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือให้แบบจ ำลองมีประสิทธิภำพ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the factors of an of 
Technology Leadership of school administrators and to examine the goodness of fit 
of hypothesis model with the empirical data. The study was divided into 2 stages as 
follows. The first stage was to develop model, done through an analysis of relevant 
papers and researches, experts’ interview. The second stage was to verify of model 
concordance.  The data was gathered by using questionnaire rating scales.  Its 
discrimination value was between 0.38 to 0.66 and its entire reliability coefficient of 
.89.  The samples were 400 directors and teachers in office of the basic education 
commission School, during academic year 2018, which were selected by multi-stage 
random sampling.  Statistics used in the data analysis were confirmatory factors 
analysis.  
 The results of this presented revealed that:  the factors of Technology 
Leadership of school administrators is 1. Use technology in teaching and learning 2. 
Use technology in administration 3.  Use technology to measure and evaluate  and   
4. Use technology with morality. The developed model has goodness-of-fit with the 
empirical data with the statistics as follows: (X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df 
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= 0.76, RMSEA =  0.00, GFI = 0.98, AGFI =  0.97) When considered the coefficient of 
factor loadings ranking from the highest to the lowest were the Use technology to 
measure and evaluate, Use technology in administration, Use technology in teaching 
and learning, and Use technology with morality. 
 
Keywords: confirmatory factors analysis, technology leadership of school     
                administrators 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองระยะ คือ ระยะแรก
เป็นการพัฒนาโมเดล โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่สอง
เป็นการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 400 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.38 ถึง 0.66 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3. ใช้เทคโนโลยี
ในการวัดผลประเมินผลและ 4. มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล (X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df = 0.76, 
RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97) และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ใช้
เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล มีค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

27

 
 

 
 

= 0.76, RMSEA =  0.00, GFI = 0.98, AGFI =  0.97) When considered the coefficient of 
factor loadings ranking from the highest to the lowest were the Use technology to 
measure and evaluate, Use technology in administration, Use technology in teaching 
and learning, and Use technology with morality. 
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ประกอบด้วย 1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3. ใช้เทคโนโลยี
ในการวัดผลประเมินผลและ 4. มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล (X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df = 0.76, 
RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97) และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ใช้
เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล มีค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน องค์การต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการท างานเกือบทุกระบบ จึงจะท าให้
หน่วยงานหรือองค์การมีความก้าวหน้าสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วย
จัดการสารสนเทศต่าง ๆ พัฒนาระบบงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพของงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่งการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ใช้เพ่ือการศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ โดยเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2015 เว็บไซต์คู่มือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Business Guide : eBizMBA 
(2015) ได้จัดอันดับการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมยอดนิยมจากทั่วโลกพบว่ามีผู้ใช้  Facebook 
1,100 ล้านคน, Twitter 310 ล้านคน, LinkedIn 255 ล้านคน, Pinterest 250 ล้านคน, Google+ 
120 ล้านคน จากข้อมูลแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบหรือพฤติกรรมในการท างาน การศึกษาข้อมูล
ของคนในสังคมยุคใหม่ได้อาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารมาอย่าง
ต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และ สุริยานนท์ พลสิม (2556) กล่าวว่า
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับ เพ็ญวรา ชูประวัติ(2553: 118 -120) กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการลงทุน
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอย่างมาก เช่นสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้ ง 
สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education) เพ่ือฝึกอบรมนักศึกษาครูเกี่ยวกับ
ทักษะการใช้ข้อมูลจากแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศจีนได้มีการก าหนดว่า ครูคอมพิวเตอร์
โรงเรียนจะต้องมีคุณภาพและฝึกอบรมผู้บริหารให้มีความรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกครูที่ ไม่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอน ประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นก าหนดว่าครูทุกคน
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียนพบว่ายังมีปัญหาหลายด้าน 
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดปัจจัยพ้ืนฐานด้านการใช้อินเทอร์เน็ต
และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งบุคลากรขาดทักษะและความช านาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสาร ยังขาดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง(อุทัย แดนพันธ์ , 2557: 148-150)  ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 1-3) 
ได้จัดท ารายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2557 พบว่าจ านวนสถานศึกษาที่มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ในภาพรวมมีสูงถึงร้อยละ 81.11 
แต่คุณภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นที่พอใจของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้ค่อนข้างช้ามากไม่มีความเสถียร ด้านผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาพบว่าจ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิด้าน ICT นั้นมีน้อยมากซ่ึงมีเพียงร้อยละ 10.79 ด้านบริการ
และทรัพยากรการศึกษาพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือบริการทาง
การศึกษาและขาดสื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอน ส าหรับแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิชิต โคตรมา (2551: 78-80) พบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยด้านที่มากที่สุด
คือ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  e-
Government Procurement (e-GP) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์ และโรงเรียนยังขาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ อีกทั้ง รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2556) 
กล่าวว่า ครูและผู้บริหารจ านวนมาก ยังขาดทักษะและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจึงท าให้รับรู้แหล่ง
เรียนรู้ข้อมูลหรือมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอน ที่มีแค่หนังสือหรือต ารา
อาจตอบสนองการรับรู้และความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที ่
 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิผลของ
องค์การ ดังที่ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2545: 34) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีใน
กระบวนการบริหารมีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบรรลุความมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Silver (2000:  28-33) ที่กล่าวว่าการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิผลที่ดี
แต่เป็นการยอมรับขององค์กรส่วนใหญ่ว่าเทคโนโลยีเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เห็น
ผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ของบุคลากรเป็นส าคัญ อีกทั้ง เสาวณี  ตรีพุทธรัตน์ (2547: 
159) ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรเร่งพัฒนาปัจจัยองค์การด้านเทคโนโลยี
เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์สูงกับความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง Southwest Educational Development Laboratory (SEDL: 2009) 
กล่าวว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีจนเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะ
ผู้น าที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตาม
ค าสั่ง ผู้บริหารควรจะใช้เวลาน้อยลงในการท ากิจวัตรประจ าวันของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลา
ให้มากขึ้นในการด าเนินการในส่วนของการจัดการศึกษาและการท างานโดยเน้นที่ตัวนักเรียน 
นอกจากนี้สมาชิกในโรงเรียนยังควรสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับคนอื่นและรักษาความสัมพันธ์
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง บรรจบ บุญจันทร์(2554: 220) กล่าวว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีภาวะผู้น า
เชิงเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ผู้น าของประชาชนและเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษา 
 จากปัญหาและความจ าเป็นดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องมีภาวะ
ผู้น าเชิงเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพ่ือแสวงหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกระตุ้นและ
อ านวยความสะดวกแก่ครูให้มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเน้นย้ าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารโรงเรียน  จัดการ 
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของครูและผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน ดังนั้น
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิชิต โคตรมา (2551: 78-80) พบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยด้านที่มากที่สุด
คือ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  e-
Government Procurement (e-GP) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์ และโรงเรียนยังขาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ อีกทั้ง รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2556) 
กล่าวว่า ครูและผู้บริหารจ านวนมาก ยังขาดทักษะและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจึงท าให้รับรู้แหล่ง
เรียนรู้ข้อมูลหรือมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอน ที่มีแค่หนังสือหรือต ารา
อาจตอบสนองการรับรู้และความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที ่
 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิผลของ
องค์การ ดังที่ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2545: 34) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีใน
กระบวนการบริหารมีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบรรลุความมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Silver (2000:  28-33) ที่กล่าวว่าการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิผลที่ดี
แต่เป็นการยอมรับขององค์กรส่วนใหญ่ว่าเทคโนโลยีเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เห็น
ผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ของบุคลากรเป็นส าคัญ อีกทั้ง เสาวณี  ตรีพุทธรัตน์ (2547: 
159) ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรเร่งพัฒนาปัจจัยองค์การด้านเทคโนโลยี
เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์สูงกับความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง Southwest Educational Development Laboratory (SEDL: 2009) 
กล่าวว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีจนเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะ
ผู้น าที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตาม
ค าสั่ง ผู้บริหารควรจะใช้เวลาน้อยลงในการท ากิจวัตรประจ าวันของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลา
ให้มากขึ้นในการด าเนินการในส่วนของการจัดการศึกษาและการท างานโดยเน้นที่ตัวนักเรียน 
นอกจากนี้สมาชิกในโรงเรียนยังควรสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับคนอื่นและรักษาความสัมพันธ์
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง บรรจบ บุญจันทร์(2554: 220) กล่าวว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีภาวะผู้น า
เชิงเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ผู้น าของประชาชนและเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษา 
 จากปัญหาและความจ าเป็นดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องมีภาวะ
ผู้น าเชิงเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพ่ือแสวงหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกระตุ้นและ
อ านวยความสะดวกแก่ครูให้มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเน้นย้ าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารโรงเรียน  จัดการ 
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของครูและผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน ดังนั้น

 
 

 
 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลาการทางการศึกษาในการแสวงหาแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

โมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่  นิคม นาคอ้าย (2549, หน้า 197), บรรจบ บุญจันทร์ 
(2554, หน้า 215) , สุธาสิณี สว่างศรี (2554, หน้า 254), Kozlowski (2006, pp. 167-206), Redish, 
& Chan (2007, pp. 123-139)  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 

ใช้เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

ใช้เทคโนโลยใีนการวดัผลประเมนิผล 

มจีริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี

ใช้เทคโนโลยใีนการบริหารงาน ภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยขีอง
ผู้บริหารโรงเรียน 
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ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  2) ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 4) ด้านการ
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โดยแต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้ 

  1.1 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 
ICT การจัดให้มีอุปกรณ์ด้าน ICT การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนรู้พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 

  1.2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

  1.3 การใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในเก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพ่ือใช้
การวัดผลและการประเมินผลทั้งในแง่ของการเรียนการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการประเมินระบบ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

  1.4 การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและก าหนดมาตรการด้าน
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ ICT 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 รวมประชากรทั้งสิ้น 402,412 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณ ร้อยละ 30 ของจ านวนจังหวัดในแต่
ละภาคของประเทศไทย ได้จังหวัดในภาคเหนือ 3 จังหวัดจากท้ังหมด 9 จังหวัด ภาคใต้ 4 จังหวัดจาก 
14 จังหวัด ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร 7 จังหวัดจาก 22 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด จาก 
7 จังหวัด ภาคตะวันตก 2 จังหวัด จาก 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด จาก 20 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด จาก 77 จังหวัด 
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ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  2) ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 4) ด้านการ
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โดยแต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้ 

  1.1 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 
ICT การจัดให้มีอุปกรณ์ด้าน ICT การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนรู้พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 

  1.2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

  1.3 การใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในเก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพ่ือใช้
การวัดผลและการประเมินผลทั้งในแง่ของการเรียนการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการประเมินระบบ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

  1.4 การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและก าหนดมาตรการด้าน
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ ICT 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 รวมประชากรทั้งสิ้น 402,412 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณ ร้อยละ 30 ของจ านวนจังหวัดในแต่
ละภาคของประเทศไทย ได้จังหวัดในภาคเหนือ 3 จังหวัดจากท้ังหมด 9 จังหวัด ภาคใต้ 4 จังหวัดจาก 
14 จังหวัด ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร 7 จังหวัดจาก 22 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด จาก 
7 จังหวัด ภาคตะวันตก 2 จังหวัด จาก 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด จาก 20 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด จาก 77 จังหวัด 

 
 

 
 

 2 สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement) ด้วยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จังหวัดใน
แต่ละภาคตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งจะได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม
จังหวัดที่สุ่มได้และสุ่มอย่างง่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามาจังหวัดละ 1 เขต 
 3 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากโรงเรียนในแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้ในข้อ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของจ านวนโรงเรียนในแต่ละส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
  3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยก าหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในทุกโรงเรียนในข้อ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
               3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครู ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนในข้อ 3 โรงเรียนละ 2 
คน แบ่งเป็น ครูที่เป็นหัวหน้างานวิชาการ และครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์หรือรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
จากนั้น น าไปออกแบบหัวข้อรายละเอียดสร้างเป็นโมเดลต้นแบบเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะได้เป็นเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนดีเด่นด้าน ICT 
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีโครงสร้างของเนื้อหาที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยี 

 ระยะที่ 2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน แล้วน าไปทดลอง (Tryout) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 92-93)  ซึ่งพบว่า มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .38 - .66 และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน และผู้บริหารและครูโรงเรียน

ดีเด่นด้าน ICT จ านวน 2 โรงเรียน 
 ระยะที่ 2 การส่งแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการน าส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งแบบสอบถามได้รับ
กลับคืนจ านวน  400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษา 

ระยะที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล  



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

32

 
 

 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ใช้เทคโนโลยี

ในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล และมี
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 

โมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 52.01 ที่องศา
อิสระ (df) เท่ากับ 68 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.92 ซึ่งมากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) เท่ากับ 0.76 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ  0.98 และค่า 
AGFI เท่ากับ 0.97 และองค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีได้ร้อยละ 86, 89, 100, และ 61 ตามล าดับ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงว่าโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนี้ค่าน าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่
สามารถวัดภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมาก
ไปหาน้อย โดยแต่ละด้านจะมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้  

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (TEA) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.05 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการ
เก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (TEAY10) ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน(TEAY11) และใช้เทคโนโลยีในการประเมินระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(TEAY12) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .43, .41 และ .38 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน(TEM) มีค่าน าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .94 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
บุคค(TEMY6) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานการเงินและพัสดุ (TEMY7) ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิชาการ (TEMY8) และ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานทั่วไป (TEMY9)โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .48, .48, .36, .44 และ .31 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
.93 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 5 เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้ ICT (TELY5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการเรียนการสอน (TELY2) 
พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ (TELY4) ผลักดันให้ครูท า
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ไปหาน้อย โดยแต่ละด้านจะมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้  

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (TEA) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.05 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการ
เก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (TEAY10) ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน(TEAY11) และใช้เทคโนโลยีในการประเมินระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(TEAY12) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .43, .41 และ .38 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน(TEM) มีค่าน าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .94 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
บุคค(TEMY6) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานการเงินและพัสดุ (TEMY7) ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิชาการ (TEMY8) และ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานทั่วไป (TEMY9)โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .48, .48, .36, .44 และ .31 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
.93 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 5 เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้ ICT (TELY5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการเรียนการสอน (TELY2) 
พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ (TELY4) ผลักดันให้ครูท า

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่น า ICT เข้ามาบูรณาการ (TELY1) และจัดให้มีอุปกรณ์ด้าน ICT ที่เหมาะสม
และเพียงพอในห้องเรียน(TELY3) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .52, .46, .46, .43 และ .39 
ตามล าดับ  

องค์ประกอบด้านมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .78 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ เป็นตัวอย่างและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านกฏหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี (TEEY13) ก าหนดมาตรการการใช้ ICT ที่
ชัดเจน เช่น การออกกฎ ระเบียบ ข้อระมัดระวังในการใช้ ICT (TEEY15) และผลกพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ ICT (TEEY14) โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .47, .47  และ .39 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 และตารางที ่1 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลสมมติฐานการวิจัยท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประ 
กอบ (b) 

ค่าความคลาด
เคลื่อนของตัวบ่งชี้ 

(SE) 

t-value 
 

 (R2)  (FS) 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) 
TELY1 
TELY2 
TELY3 
TELY4 
TELY5 

 
.43 
.46 
.39 
.46 
.52 

 
(---) 
.03 
.04 
.04 
.04 

 
(---) 

14.06** 
9.53** 
11.87** 
13.12** 

 
.47 
.52 
.31 
.46 
.65 

 
.10 
.28 
.23 
.23 
.62 

ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (TEM) 
TEMY6 
TEMY7 
TEMY8 
TEMY9 

 
.48 
.48 
.44 
.31 

 
(---) 
.04 
.04 
.04 

 
(---) 

13.82** 
11.21** 
8.15** 

 
.55 
.55 
.40 
.19 

 
.37 
.32 
.22 
.10 

ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (TEA) 
TEAY10 
TEAY11 
TEAY12 

 
.43 
.41 
.38 

 
(---) 
.04 
.04 

 
(---) 

11.32** 
10.22** 

 
.37 
.40 
.35 

 
.00 
.09 
.11 

มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) 
TEEY13 
TEEY14 
TEEY15 

 
.47 
.39 
.47 

 
(---) 
.05 
.05 

 
(---) 

8.11** 
10.04** 

 
.47 
.25 
.44 

 
.45 
.22 
.39 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) 
   ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (TEM) 
   ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 
(TEA) 
   มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) 

 
.93 
.94 
1.05 
.78 

 
.07 
.06 
.08 
.07 

 
13.45** 
15.19** 
13.46** 
11.20** 

 
.86 
.89 
1.1 
.61 

 

X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df = 0.76, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 
 
หมายเหตุ : ** p< .01, (---) ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ 
การอภิปรายผล 
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ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประ 
กอบ (b) 

ค่าความคลาด
เคลื่อนของตัวบ่งชี้ 

(SE) 

t-value 
 

 (R2)  (FS) 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) 
TELY1 
TELY2 
TELY3 
TELY4 
TELY5 

 
.43 
.46 
.39 
.46 
.52 

 
(---) 
.03 
.04 
.04 
.04 

 
(---) 

14.06** 
9.53** 
11.87** 
13.12** 

 
.47 
.52 
.31 
.46 
.65 

 
.10 
.28 
.23 
.23 
.62 

ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (TEM) 
TEMY6 
TEMY7 
TEMY8 
TEMY9 

 
.48 
.48 
.44 
.31 

 
(---) 
.04 
.04 
.04 

 
(---) 

13.82** 
11.21** 
8.15** 

 
.55 
.55 
.40 
.19 

 
.37 
.32 
.22 
.10 

ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (TEA) 
TEAY10 
TEAY11 
TEAY12 

 
.43 
.41 
.38 

 
(---) 
.04 
.04 

 
(---) 

11.32** 
10.22** 

 
.37 
.40 
.35 

 
.00 
.09 
.11 

มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) 
TEEY13 
TEEY14 
TEEY15 

 
.47 
.39 
.47 

 
(---) 
.05 
.05 

 
(---) 

8.11** 
10.04** 

 
.47 
.25 
.44 

 
.45 
.22 
.39 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) 
   ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (TEM) 
   ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 
(TEA) 
   มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) 

 
.93 
.94 
1.05 
.78 

 
.07 
.06 
.08 
.07 

 
13.45** 
15.19** 
13.46** 
11.20** 

 
.86 
.89 
1.1 
.61 

 

X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df = 0.76, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 
 
หมายเหตุ : ** p< .01, (---) ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ 
การอภิปรายผล 

 
 

 
 

 จากผลการวิจัย มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 โมเดลประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูปแบบ คือ X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, 
X2/df = 0.76, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 
เรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผล ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ
ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 100, 94, 93 และ 78 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ นิคม นาคอ้าย (2549: 197)กล่าวว่าคุณลักษณะผู้น าเชิง
อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้และการสอน  
คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ คุณลักษณะด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ  คุณลักษณะด้านการวัดและประเมินผล คุณลักษณะด้าน
สังคม กฎหมายและจริยธรรม และ บรรจบ บุญจันทร์ (2554: 215) พบว่าภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย  มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  มีการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน  มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดและการประเมินผล และ  มีจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสิณี สว่างศรี (2554: 254) พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต้องพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
กรอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้านได้แก่ 1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 3) 
กระบวนการเรียนรู้ 4) ทรัพยากรการเรียนรู้ 5) การเรียนการสอน 6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความเหมาะสม และผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่สามารถวัดภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  
 ส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
เช่น คุณลักษณะบุคคล เจตคติ บรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อม คุณลักษณะงาน ปัจจัยเกื้อหนุน 
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แรงจูงใจ โครงสร้างองค์การ เป็นต้น เพ่ือทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหาร
เทคโนโลยีของโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาประเด็นเดียวกันนี้ ด้วยวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม หรือการวิจัยและพัฒนา หรือ
ทฤษฎีฐานราก เนื่องจากบริบทของแต่ละโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกันมาก เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้มา
เปรียบเทียบยืนยันถึงข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ 
 
สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3. ใช้เทคโนโลยี
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            The objectives of this research were: 1)  to design the model for Content 
Management System in higher education institutions 2) to evaluate the model for Content 
Management System in higher education institutions. The sample groups were 5 experts in 
Information and technology, 5 experts in educational technology. The research sample 
totaling 10 experts. The research tool was questionnaire the model for Content 
Management System in higher education institutions, comprises 4 main components, namely 
expert opinions, Content Management Life Cycle and Using web site.  The data analyzed by 
using arithmetic mean and standard deviation.  The development of model the efficiency 
evaluation   using Back-Box Testing technique. The overall evaluation result  development 
of model for Content Management System, shows the overall rating mean of 43.09 
suggesting ,that The model for Content Management System higher education institutions  . 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์  1)  เพ่ือออกแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้ อหำของเว็บไชต์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ2) เพ่ือประเมินแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเน้ือหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำ 
ประชำกร คือ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ จ ำนวน 5 ท่ำน 
รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมดจ ำนวน 10 ท่ำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสม
ของแบบจ ำลองระบบกำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไชต์ในสถำบันอุดมศึกษำประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรของเนื้อหำ และกำรใช้เว็บไชต์  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 
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ค ำส ำคัญ : การพัฒนาแบบจ าลอง, การจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา        
        
บทน ำ  

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

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

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

2. เครื่องมือ 
               แบบสอบถามแบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา 

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

       5.1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
    5.2 ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ   
         5.3 วงจรของเนื้อหำ 
   5.4 กำรใช้เว็บไชต์  

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

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

 
ผลการวิจัย 
            ผลการวิจัยออกแบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถอธิบาย
ได้ในภาพที ่1  และในตำรำงที่ 1  แสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
 

ภำพที่ 1 แบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 

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

     ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1 องค์ประกอบหลัก 

  1.1 ผู้เชี่ยวชำญ 4.7 0.48 มำกที่สุด 

 1.2 วงจรของเนื้อหำ 3.9 0.3 มำก 

  1.3 รำยงำน 4.8 0.6 มำกที่สุด 

                            รวม 10.02 0.98 มำกที่สุด 

2. ผู้เชี่ยวชำญ 

    2.1 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 4.3 0.48 มำก 
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ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.64 กำรใช้เว็บไชต์อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.60 
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     ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1 องค์ประกอบหลัก 

  1.1 ผู้เชี่ยวชำญ 4.7 0.48 มำกที่สุด 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2. ผู้เชี่ยวชำญ 

    2.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.9 0.31 มำก 

รวม 6.25 0.64 มำกที่สุด 

3 .วงจรกำรของเนื้อหำ   

    3.1 กำรจัดหมวดหมู่ 3.9 0.3 มำก 

    3.2  ล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 4.8 0.6 มำกที่สุด 

     3.3  กำรสร้ำงเนื้อหำ   4.8 0.63 มำกที่สุด 

     3.4 กำรจัดเก็บ 3.1 0.31 ปำนกลำง 

     3.5 กำรก ำหนดเวอร์ชั่น 3.9 0.31 มำก 

     3.6 กำรเผยแพร ่ 4.8 0.63 มำกที่สุด 

     3.7 กำรเก็บเอกสำร 3.1 0.31 ปำนกลำง 

รวม 25.78 2.84 มำกที่สุด 

4. กำรใช้งำนเว็บไชต์ 

     รำยงำน 3.6 0.51 มำก 

                                       รวม 3.6 0.51 มำก 

                       สรุปผลกำรประเมินรวมทั้งหมด 43.09 4.59 มำกที่สุด 
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อยู่ระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน  มีกำรประเมินควำมเห็นจำก
ผู้เชี่ยวชำญ ที่ได้พัฒนำแบบจ ำลอง และจำกกำรศึกษำคู่มือเอกสำรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ (Srima, Sudarat 
and Panita Wannapiroon, 2013 ) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของแบบจ ำลองกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีกำรปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) 
หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัดและประเมินผลระบบสำรสนเทศ  

ข้อเสนอแนะ 
             ควรศึกษำงำนวิจัยในสถำบันกำรศึกษำเพ่ือให้แนวคิดแบบจ าลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บ
ไชต์ในสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภำพ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to investigate 1 )  factors affecting 
acceptance of the use of Google Classroom 2 )  the level of acceptance of the use of 
Google Classroom and 3 )  problems and suggestions of using Google Classroom for 
teaching and learning at Nakhon Sawan Rajabhat University. The research method was 
survey research. The samples were 198 Nakhon Sawan Rajabhat University teachers by 
simple random sampling.  The results of the research showed that 1)  the perceived 
benefits (X1) and intention behavior (X3) have a positive influence on the adoption of 
Google Classroom.  with statistical significance at the level of 0 . 05 The prediction 
equation was Y = 0.366 + (0.262*) X1 + (0.789*)X3 2) the acceptance of using of Google 
Classroom at a high level 3) the suggestions of using Google Classroom were that there 
should be policy or regulation for teachers and students to use Google Classroom and 
had Google Classroom training continuous. 
 
Keywords:  Acceptance,  Google Classroom, Flipped Classroom, Rajabhat University, 

Teaching in higher education. 
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บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของการวิจัยนี้ เ พ่ือศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google 
Classroom 2) ระดับการยอมรับการใช้ Google Classroom และ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของ
การประยุกต์ใช้ Google Classroom กับการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ วิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ จ านวน 198 คน ผลการวิจัย พบว่า  1)  ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของ Google 
Classroom (perceived usefulness)  และ พฤติกรรมความตั้ ง ใจจะใช้  Google Classroom 
(behavioral intention) มีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom  โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมการพยากรณ์คือ  Y = 0.366 + (0.262*)X1 + (0.789*)X3     
2) การยอมรับการใช้ Google Classroomฯ อยู่ในระดับมาก 3)  ข้อเสนอแนะการใช้ Google 
Classroom คือ  การมีนโยบายหรือข้อบังคับให้อาจารย์และนักศึกษาน าไปใช้ และมีการจัดอบรมการ
ใช้งาน Google Classroom อย่างต่อเนื่อง 
 
ค ำส ำคัญ : การยอมรับ, กูเกิลคลาสรูม, ห้องเรียนกลับด้าน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, การเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา  
 
1. บทน า 

ในยุคสมัยที่โลกเปล่ียนแปลงไปเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมไทย เพราะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ 
เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการด ารงชีวิต ในโลกการศึกษาก็เป็นหนึ่งในกระบวนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ ตามแนวคิดที่เรียกว่า 21 st Century Skill จากการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและกรอบแนวคิดของการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21 น ามาสู่การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซ่ึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ท าให้รูปแบบ
การศึกษามีแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ที่ถูกคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์ของ     
โจนาธาน เบอร์กมานน์ (Jonathan Bergmann) และอรร์รอน แซมส์ (Aaron Sams) ซึ่งเป็นครูเคมี
ของโรงเรียนวู๊ดส์แลนด์ปาร์กไฮสคูล (Wooland Park High School) รัฐโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีที่ครอบคลุมการใช้งานและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนต่าง ๆ ให้สามารถใช้เวลามากขึ้นในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแทนบรรยากาศหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว โดยกระบวนการเรียนและการบ้าน
จะถูกพลิกกลับ สิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนจะถูกท าที่บ้านและสิ่งที่เคยท าที่บ้านจะน ามาท าใน 
ชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) จาก
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โครงการ G Suit for Education ในการผสานรวมกันของบริการที่กูเกิล เพ่ือให้ครูสามารถสร้างและ
รวบรวมงานโดยไม่ต้องส้ินเปลืองกระดาษ ภายใน Google Classroom ครูสามารถสร้างงาน ใช้งาน
น้ันในชั้นเรียนต่าง ๆ และเลือกว่าจะให้นักเรียนท างานอย่างไร ครูสามารถติดตามว่านักเรียนคนใด
ท างานเสร็จแล้วบ้าง และใครยังท างานไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนแต่ละคนได้  
(Google, 2560) โดยการน านวัตกรรมการศึกษามาใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุด คือบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการยอมรับและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน หากว่าอาจารย์ผู้สอนไม่ให้การยอมรับ
หรือไม่เห็นความส าคัญก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลและระดับการยอมรับต่อการยอมรับ
การใช้ Google Classroom โดยประยุกต์แบบจ าลอง Technology Acceptance Model (TAM 2) 
ของ Venkatesh & Davis (2000) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์
ของการยอมรับหรือปฎิเสธการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นกรอบการศึกษา รวมถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เตรียมการเรียนการสอนง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และช่วย
จัดระเบียบชั้นเรียนออนไลน์ให้สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น 
 
2. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับกูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) Google Classroom เป็นบริการฟรี
ส าหรับสถานศึกษาที่ใช้ G Suite for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ โดยมีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา 
โดยครูสามารถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรง หรือแชร์รหัสเพ่ือให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ สร้างส าเนาเอกสาร
ส าหรับสั่งงานนักเรียนแต่ละคน และส่งงานให้กับชั้นเรียนได้ ตรวจ และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ รวมทั้งนักเรียนสามารถตรวจสอบงานที่ได้รับในชั้นเรียน          
ดูคะแนนของตนเอง แชร์แหล่งข้อมูล หรือตอบค าถามในสตรีมได้ (Google, 2560) 

แนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model 
:TAM) เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ปัจจัย 
คือ 1. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 3. ทัศนคติที่ดีต่อการใช้
งาน 4. พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน และ 5. การใช้งานจริง (Davis, 1989) ต่อมามีการพัฒนา 
แบบจ าลอง TAM 2 ขึ้น โดยไม่มีปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน แต่ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงปัจจัยการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ประกอบด้วย กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อสังคม (บรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย และ
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โครงการ G Suit for Education ในการผสานรวมกันของบริการที่กูเกิล เพ่ือให้ครูสามารถสร้างและ
รวบรวมงานโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ ภายใน Google Classroom ครูสามารถสร้างงาน ใช้งาน
นั้นในชั้นเรียนต่าง ๆ และเลือกว่าจะให้นักเรียนท างานอย่างไร ครูสามารถติดตามว่านักเรียนคนใด
ท างานเสร็จแล้วบ้าง และใครยังท างานไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนแต่ละคนได้  
(Google, 2560) โดยการน านวัตกรรมการศึกษามาใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุด คือบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการยอมรับและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน หากว่าอาจารย์ผู้สอนไม่ให้การยอมรับ
หรือไม่เห็นความส าคัญก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลและระดับการยอมรับต่อการยอมรับ
การใช้ Google Classroom โดยประยุกต์แบบจ าลอง Technology Acceptance Model (TAM 2) 
ของ Venkatesh & Davis (2000) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์
ของการยอมรับหรือปฎิเสธการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นกรอบการศึกษา รวมถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เตรียมการเรียนการสอนง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และช่วย
จัดระเบียบชั้นเรียนออนไลน์ให้สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น 
 
2. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับกูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) Google Classroom เป็นบริการฟรี
ส าหรับสถานศึกษาที่ใช้ G Suite for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ โดยมีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา 
โดยครูสามารถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรง หรือแชร์รหัสเพ่ือให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ สร้างส าเนาเอกสาร
ส าหรับสั่งงานนักเรียนแต่ละคน และส่งงานให้กับชั้นเรียนได้ ตรวจ และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ รวมทั้งนักเรียนสามารถตรวจสอบงานที่ได้รับในชั้นเรียน          
ดูคะแนนของตนเอง แชร์แหล่งข้อมูล หรือตอบค าถามในสตรีมได้ (Google, 2560) 

แนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model 
:TAM) เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ปัจจัย 
คือ 1. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 3. ทัศนคติที่ดีต่อการใช้
งาน 4. พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน และ 5. การใช้งานจริง (Davis, 1989) ต่อมามีการพัฒนา 
แบบจ าลอง TAM 2 ขึ้น โดยไม่มีปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน แต่ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงปัจจัยการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ประกอบด้วย กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อสังคม (บรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย และ

 
 

ภาพลักษณ์) และกลุ่มเฉพาะของระบบ (ความเกี่ยวข้องกับงาน คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ และผลลัพธ์
ที่สามารถพิสูจน์ได้) (Venkatesh & Davis, 2000)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการยอมรับนวัตกรรม เช่น กฤษตฌา พรหมรักษา และ
คณะ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์เพื่อการเรียนการสอน 
กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับ     
กูเกิลแอปส์เพ่ือการเรียนการสอนฯ อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ ด้านความคาดหวังในความพยายาม   
ด้านอิทธิพลของสังคม ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ด้านแรงจูงใจ ด้านความบันเทิง 
และด้านความเคยชิน โดยแนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์เพ่ือการเรียนการสอนฯ คือ 
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนักศึกษา เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการท างานให้เกิดการยอมรับกูเกิลแอปส์เพื่อการเรียนการสอน และธีระ กุลสวัสดิ์ (2557) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การยอมรับอีเลิร์นนิ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา” พบว่า 
การใช้อีเลิร์นนิ่ง มาจากความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง และการรับรู้การควบคุม พฤติกรรมการใช้      
อีเลิร์นนิ่ง โดยมีข้อเสนอแนะว่าระบบอีเลิร์นนิ่งควรพัฒนาให้มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ส่งเสริมให้
นิสิตเห็นถึงประโยชน์ของการใช้อีเลิร์นนิ่ง ซึ่งจะท าให้นิสิตมีเจตคติที่ดี และมีความตั้งใจในการใช้งาน  
อีเลิร์นนิ่งเพิ่มขึ้น น าไปสู่การใช้งานอีเลิร์นนิ่งมากขึ้น  
 จากการศึกษาข้อมูล แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้น ามาสร้างกรอบแนวคิด
ในงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom  
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประชากร คือ อาจารย์ประจ าที่มีสถานะเป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย     
ราชภัฎนครสวรรค์ ทั้ง 5 คณะ จ านวน 280 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ จ านวน 198 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าต ารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

การรับรู้ประโยชน์ของ Google Classroom (X1) 
- ภาพลักษณ ์
- อิทธิพลทางสังคม 
- ความเกีย่วข้องกับงาน 
- คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ 
- ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ 

 

พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom (X3) 

การยอมรับการใช้  
Google Classroom (Y) 

การรับรู้ถึงความง่ายของ Google Classroom (X2) 
- ความคาดหวังในการพยายามใช้งานเทคโนโลยี 
- ความเป็นมิตรกบัผู้ใช้งาน 
- สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการใช้งานเทคโนโลยี 
- การฝึกอบรม 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom  
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประชากร คือ อาจารย์ประจ าที่มีสถานะเป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย     
ราชภัฎนครสวรรค์ ทั้ง 5 คณะ จ านวน 280 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ จ านวน 198 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าต ารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

การรับรู้ประโยชน์ของ Google Classroom (X1) 
- ภาพลักษณ ์
- อิทธิพลทางสังคม 
- ความเกีย่วข้องกับงาน 
- คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ 
- ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ 

 

พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom (X3) 

การยอมรับการใช้  
Google Classroom (Y) 

การรับรู้ถึงความง่ายของ Google Classroom (X2) 
- ความคาดหวังในการพยายามใช้งานเทคโนโลยี 
- ความเป็นมิตรกบัผู้ใช้งาน 
- สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการใช้งานเทคโนโลยี 
- การฝึกอบรม 

 
 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์การสอน คณะที่สังกัด ประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การรู้จักและใช้งาน 
Google Classroom และความสมัครใจในการน า Google Classroom ไปใช้ในการเรียนการสอน  
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเด็นที่ต้องการวัดคือ 1. การรับรู้ประโยชน์ของ Google 
Classroom (perceived usefulness) 2. การรับรู้ความง่ายของ Google Classroom (perceived 
ease of use) 3. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom (behavioral intention) และ   
4. การน า Google Classroom มาใช้งานจริง (use behavior/ user adoption) 
  ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom 
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 4.2 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) มีผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน จากนั้นตรวจวัดค่าความสอดคล้อง
ของเนื้อหาในเครื่องมือกับเนื้อหาที่ต้องการวัดจากการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Concurrence : IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,2547)  
 4.3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้ เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือแล้ว ไปทดสอบ      
(Try out) กับอาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ภายหลังทดลองใช้น ามาหาคุณภาพรายข้อ 
ได้แก่  ค่าอ านาจจ าแนก (Discriminations) โดยหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected Item – Total Correlation) คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น
บวกและมีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไปและหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach,1990) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.959 โดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน   
9 ข้อ ส่วนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้  Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลักษณะข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน    
31 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom 
ลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ  และการแจกแจงความถี่  ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลการยอมรับในการใช้ Google 
Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใช้สถิติเชิงอนุมาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
และวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่วนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ 
Google Classroom วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏนครสวรรค์ โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล และน าเสนอเป็นข้อความบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาที่
ค้นพบ 
 
5. ผลการศึกษา 
 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้  Google 
Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 198 คน แสดง
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3  
มีอายุระหว่าง 31- 35 ปี ร้อยละ 44.6 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท ร้อยละ 85.1              
มีประสบการณ์การสอนน้อยว่า 6 ปี ร้อยละ 47.6 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 25 
โดยมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ปี ร้อยละ 95.2 ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก  Google 
Classroom ร้อยละ 54.8 และไม่เคยใช้ Google Classroom ร้อยละ 80.4 แต่มีความสมัครใจที่จะ
น า Google Classroom ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 79.8  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลการยอมรับในการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์ สรุปผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังตารางที่ 1 
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ราชภัฏนครสวรรค์ โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล และน าเสนอเป็นข้อความบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาที่
ค้นพบ 
 
5. ผลการศึกษา 
 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้  Google 
Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 198 คน แสดง
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3  
มีอายุระหว่าง 31- 35 ปี ร้อยละ 44.6 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท ร้อยละ 85.1              
มีประสบการณ์การสอนน้อยว่า 6 ปี ร้อยละ 47.6 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 25 
โดยมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ปี ร้อยละ 95.2 ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก  Google 
Classroom ร้อยละ 54.8 และไม่เคยใช้ Google Classroom ร้อยละ 80.4 แต่มีความสมัครใจที่จะ
น า Google Classroom ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 79.8  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลการยอมรับในการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์ สรุปผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความคิดเห็นต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประเด็นที่ต้องการวัด 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดับของ 
การยอมรับ 

1. การรับรู้ประโยชน์ของ Google Classroom 
-ภาพลักษณ ์
-อิทธิพลทางสังคม 
-ความเกี่ยวข้องกับงาน 
-คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได ้
-ผลลัพธ์ทีส่ามารถพิสูจนไ์ด ้

3.49 
3.26 
3.39 
3.50 
3.55 
3.55 

1.18 
1.12 
1.17 
1.19 
1.16 
1.19 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

2. การรับรู้ถึงความง่ายของ Google Classroom 
-ความคาดหวังในการพยายามใช้งานเทคโนโลย ี
-ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน 
-สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้งานเทคโนโลย ี
-การฝึกอบรม 

3.41 
3.24 
3.37 
3.36 
3.59 

1.22 
1.20 
1.12 
1.27 
1.20 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 

3. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom 3.63 1.17 มาก 

4. การน า Google Classroom มาใช้งานจริง 3.48 1.20 ปานกลาง 

สรุปรวม 3.73 1.16 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินพบว่า การยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยสรุปรวมทั้งหมดมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73, 
S.D=1.16) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นการรับรู้ประโยชน์ของ Google Classroom มี
การยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 แต่ปัจจัยย่อยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับในระดับมาก เรียงล าดับได้ 3 ล าดับ ดังนี้ 1.คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก Google 
Classroom คือ สามารถตรวจและแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และจัดเก็บ
งานที่มอบหมายให้นักศึกษาได้อย่างเป็นระเบียบ 2.ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้  คือ Google 
Classroom สามารถสร้างรายวิชาและเพ่ิมเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตแยกตามรายวิชา และตรวจสอบ
การส่งงานของนักศึกษาในแต่ละครั้งที่มอบหมายได้ และ 3.ความเกี่ยวข้องกับงาน คือ Google 
Classroom มีประโยชน์และเพ่ิมช่องทางในการพัฒนาการเรียนการสอน มีความสามารถครบถ้วนใน
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการรับรู้
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ถึงความง่ายของ Google Classroom มีการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 แต่ปัจจัยย่อยท่ีส่งผลต่อการยอมรับในระดับมาก คือ การฝึกอบรม ซึ่งช่วยให้
สามารถใช้งาน Google Classroom ได้ หากมีคนให้ค าแนะน าหรือความช่วยเหลือ ท าให้มั่นใจในการ
ใช้งาน Google Classroom  มากขึ้น และการได้รับคู่มือปฏิบัติ/วิดีโอ/ข้อมูลจากเว็บไซต์ช่วยให้การใช้
งาน Google Classroom สะดวกและง่ายขึ้น ประเด็นพฤติกรรมความตั้งใจของ Google Classroom 
มีการยอมรับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 ซึ่งถ้าน า Google 
Classroom ไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว จะแนะน าให้อาจารย์ท่านอ่ืนใช้ด้วย และมีความตั้งใจที่จะ
น า Google Classroom ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และประเด็นการน า Google 
Classroom มาใช้งานจริง มีการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.20 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ สรุปผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
และวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดังตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom 
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  

การรับรู้
ประโยชน ์

การรับรู้ถึง 
ความง่าย 

พฤติกรรม 
ความต้ังใจ 

การน า Google 
Classroom  

มาใช้งานจริง 
การรับรูป้ระโยชน ์ 1       
การรับรู้ถึงความง่าย .622** 1     
พฤติกรรมความตั้งใจ .552** .652** 1   
การน า Google Classroom 
มาใช้งานจริง 

.786** .758** .870** 1 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้ง 3 ด้าน คือ การรับรู้ถึงความง่ายของ 

Google Classroom พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom และการรับรู้ประโยชน์ของ 
Google Classroom มีความสัมพันธ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) 
และสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้  Google Classroom ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้ง 3 ด้าน คือ การรับรู้ถึงความง่ายของ 

Google Classroom พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom และการรับรู้ประโยชน์ของ 
Google Classroom มีความสัมพันธ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) 
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ตารางที่ 3 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สมการการถดถอยพหุคูณของแต่ละตัวแปรต่อการยอมรับการ
ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ตัวแปรพยากรณ์ b SE  t p 
Constant 0.366 0.142 - 2.577* 0.011 
การรับรูป้ระโยชน์ของ Google Classroom 
(perceived usefulness) (X1) 

0.262 0.102 0.243 2.555* 0.011 
 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน Google 
Classroom (perceived ease of use) (X2) 

-0.121 0.103 
 

-0.111 
 

-1.174 0.242 

พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google 
Classroom (behavioral intention) (X3) 

0.789 0.073 0.758 10.815* 0.000 

R = 0.876, R2 = 0.767, SEE = 0.563,  F = 212.374*, Sig of F = 0.000 
* p < 0.05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า 
ปัจจัยทั้งสามมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับสูง (R = 0.876) และปัจจัยทั้งสามร่วมกันอธิบายการผันแปรของการยอมรับการใช้ Google 
Classroom ได้ร้อยละ 76.6 (R2 = 0.767) โดยที่ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของ Google 
Classroom (perceived usefulness)  และ พฤติกรรมความตั้ ง ใจจะใช้  Google Classroom 
(behavioral intention) มีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ในการเรียน
การสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังปรากฏในตารางที่ 3  โดยมีสมการการถดถอย
พหุคูณในรูปของคะแนนดิบ ดังนี้  

Y = 0.366* + 0.262*(X1) – 0.121(X2) + 0.789*(X3) 

สมการการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

ZY = 0.243*(ZX1) – 0.111(ZX2) + 0.758*(ZX3) 
 

  



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

58

 
 

6. สรุปผล และอภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีผลการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คือ 1. การรับรู้ประโยชน์ของ Google Classroom พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์
ที่ได้ คือ สามารถจัดเก็บงานที่มอบหมายได้อย่างเป็นระเบียบ ปัจจัยด้านผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ 
คือ สามารถตรวจสอบการส่งงานของนักศึกษาในแต่ละครั้งที่มอบหมายได้ และเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุก
เวลา ทุกสถานที่ ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ เสียมไหม (2554) ศึกษาการยอมรับในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้าราชการระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : ส านัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกับส านักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผลลัพธ์
ของการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government 
และสอดคล้องกับแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมตามแนวคิดของ Venkatesh & Davis, 2000 โดย
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานด้านผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งแต่ละบุคคลรับรู้ว่าผลลัพธ์ที่
ได้จากการใช้เทคโนโลยีสามารถจับต้องได้ สังเกตได้และสื่อสารได้ 2. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ 
Google Classroom พบว่า ถ้าท่านน า Google Classroom ไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ท่านจะ
แนะน าให้อาจารย์ท่านอ่ืนใช้ด้วย มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ เสียมไหม (2554) 
ศึกษาการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ กรณีศึกษา : ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยกับส านักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน และการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์อยู่ในระดับมาก 
 ปัญหา และข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom สรุปประเด็นดังนี้               
1. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้งาน Google Classroom ไว้บริการ แต่ไม่มีนโยบาย
หรือข้อบังคับที่ชัดเจนให้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษตฌา 
พรหมรักษา และคณะ(2561) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์เพ่ือการเรียนการสอน 
กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า แนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์
เพ่ือการเรียนการสอนฯ คือ ควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการใช้กูเกิลแอปส์เพ่ือการเรียนการ
สอนท่ีชัดเจน 2. อาจารย์เสนอแนะให้มีการจัดอบรม Google Classroom อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ความเข้าใจในการใช้งาน เนื่องจากอาจารย์มีทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจนต่อการใช้งาน 
Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา เหมียนคิด 
(2551) ศึกษาความพร้อมและการยอมรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
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6. สรุปผล และอภิปรายผล 
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ที่ได้ คือ สามารถจัดเก็บงานที่มอบหมายได้อย่างเป็นระเบียบ ปัจจัยด้านผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ 
คือ สามารถตรวจสอบการส่งงานของนักศึกษาในแต่ละครั้งที่มอบหมายได้ และเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุก
เวลา ทุกสถานที่ ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ เสียมไหม (2554) ศึกษาการยอมรับในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้าราชการระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : ส านัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกับส านักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ผลลัพธ์
ของการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government 
และสอดคล้องกับแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมตามแนวคิดของ Venkatesh & Davis, 2000 โดย
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานด้านผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งแต่ละบุคคลรับรู้ว่าผลลัพธ์ที่
ได้จากการใช้เทคโนโลยีสามารถจับต้องได้ สังเกตได้และสื่อสารได้ 2. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ 
Google Classroom พบว่า ถ้าท่านน า Google Classroom ไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ท่านจะ
แนะน าให้อาจารย์ท่านอ่ืนใช้ด้วย มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ เสียมไหม (2554) 
ศึกษาการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ กรณีศึกษา : ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยกับส านักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน และการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์อยู่ในระดับมาก 
 ปัญหา และข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom สรุปประเด็นดังนี้               
1. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้งาน Google Classroom ไว้บริการ แต่ไม่มีนโยบาย
หรือข้อบังคับที่ชัดเจนให้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษตฌา 
พรหมรักษา และคณะ(2561) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์เพ่ือการเรียนการสอน 
กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า แนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์
เพ่ือการเรียนการสอนฯ คือ ควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการใช้กูเกิลแอปส์เพ่ือการเรียนการ
สอนท่ีชัดเจน 2. อาจารย์เสนอแนะให้มีการจัดอบรม Google Classroom อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ความเข้าใจในการใช้งาน เนื่องจากอาจารย์มีทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจนต่อการใช้งาน 
Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา เหมียนคิด 
(2551) ศึกษาความพร้อมและการยอมรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ

 
 

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า อาจารย์ควรได้รับการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีการจัดท าคู่มือและจัดอบรมการใช้งาน พร้อมทั้งคอยให้ค าปรึกษาต่ออาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 
3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ Google Classroom  
ซึ่งจะท าให้อาจารย์และนักศึกษามีเจตคติที่ดีและมีความตั้งใจในการใช้งาน Google Classroom  
เพ่ิมข้ึน 
 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการใช้ Google 
Classroom ของอาจารย์ และนักศึกษา  

2. ควรศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ และนักศึกษาต่อการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน  

3. การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ในอนาคตควรผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือได้ผลลัพธ์ที่
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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ระบบประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชิงพื้นที่ 
ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital 

 Spatial Assessment System for Managing Environmental 
  Health of Hospital Using Green and Clean Hospital Criteria. 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study and develop a spatial assessment system for 
managing environmental health of hospital using green and clean hospital criteria. The 
study began with reviewing documents and related research. Then interviewing staff of 
the third Health Center about system requirement was conducted. Then, data was 
analyzed and designed using object-oriented principle with the Unified Modeling 
Language (UML). Next, user interface was designed and system was developed in a form 
of responsive web using Atom Text Editor HTML5, PHP แ ล ะ  CSS JavaScript and using 
QGIS for mapping. After that, the system was tested and evaluated by 30 health support 
staffs. The evaluation results showed that users were satisfied with a spatial information 
system performance at a high level with the average score of 4.59 and standard 
deviation of 0.69. This showed that the system could help to process hospital 

                                                         
 
 

 
 

environmental health assessment efficiently, accurately, fast, easy to use, as well as 
helping to manage the collection of hospital evaluation data in each area. 
 
Keywords: Assessment System, Environmental Health Management, Green and Clean    
               Hospital, environmental Criteria, Spatial Hospital. 
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environmental health assessment efficiently, accurately, fast, easy to use, as well as 
helping to manage the collection of hospital evaluation data in each area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำส ำคัญ : ระบบประเมิน , การจัดการอนามัย ส่ิงแวดล้อม , โรงพยาบาลสีเขียวและสะอาด ,  
             เกณฑ์มาตรฐานส่ิงแวดล้อม, โรงพยาบาลเชิงพื้นท่ี. 

 
1. บทน า 
          ต้ังแต่อดีตมนุษย์นั้นต้องกำรสถำนพยำบำลเพื่อกำรดูแลรักษำสุขภำพจำกควำมเจ็บป่วย สำเหตุจำก
อุบัติเหตุ โรคภัย และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ไม่ว่ำมนุษย์จะอยู่ท่ีไหน สถำนท่ีอย่ำงไร โรงพยำบำลจะถูก
สร้ำงขึ้น เพื่อให้บริกำรรักษำสุขภำพของมนุษย์ เมื่อได้รับควำมเจ็บป่วย จำกส่ิงแวดล้อมภำยนอก
โรงพยำบำลจึงถือเป็นหนึ่งสถำนท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ เพรำะมนุษย์ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรดูแล
รักษำสุขภำพ และควำมปลอดภัยต่อชีวิต โรงพยำบำลจึงเป็นศูนย์รวมในกำรให้บริกำรมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภำพ
แข็งแรงปรำศจำกโรคภัย และมีชีวิตท่ีดี ในแต่ละวันมนุษย์ด ำเนินชีวิตในกำรท ำงำน กำรหำอำหำร และกำรท ำ
กิจกรรม ต่ำง ๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอำจท ำให้ได้รับอันตรำยจำกกำรประกอบอำชีพและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  
ท่ีส่งผลต่อร่ำงกำย ดังนั้นโรงพยำบำลจึงเป็นสถำนท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อมนุษย์ เพรำะโรงพยำบำลจะมีกำร
ให้กำรดูแลและรักษำสุขภำพให้กับผู้ท่ีเจ็บป่วยและผู้ได้รับบำดเจ็บจำกอันตรำยต่ำง ๆ เกิดจำกส่ิงแวดล้อมท้ังท่ี
เป็นภัยธรรมชำติ ภัยจำกกำรด ำเนินชีวิตและจำกสัตว์ร้ำยต่ำง ๆ โรงพยำบำลจึงจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำม
สะอำด เมื่อมีผู้คนเข้ำมำใช้บริกำรรักษำสุขภำพเป็นจ ำนวนมำก จึงมีกำรป้องกันในเรื่องควำมสะอำดภำยใน
โรงพยำบำลในหลำย ๆ ด้ำน และมีกำรรณรงค์ให้ช่วยกันรักษำควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมของ
โรงพยำบำลให้มีควำมสะอำดและปลอดภัยจำกส่ิงต่ำง  ๆ(โสภำ รัตนวรรณ, 2554) 
          กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบทำงด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ และกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกำรมี สุขภำพท่ีดีของประชำชน เพื่อให้ช่วยกันรักษำ
ควำมสะอำดภำยในโรงพยำบำลอย่ำงมีควำมถูกต้อง จึงมีกำรรณรงค์ให้ประชำชนช่วยกันตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรสุขำภิบำลภำยในโรงพยำบำล และช่วยกันรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมสะอำด ส่งเสริมให้
ประชำชนร่วมกันปรับปรุงสภำพแวดล้อมท้ังภำยในโรงพยำบำล และบริเวณโดยรอบของโรงพยำบำลให้มี
ควำมสะอำดตำมหลักสุขำภิบำล รวมท้ังกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับอนำมัยควำมสะอำด และให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมภำยในโรงพยำบำล เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้ เพื่อศึกษำและพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัย

ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital โดยกำรศึกษำเริ่มจำกกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสำรรวมถึงงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จำกนั้นท ำกำรสัมภำษณ์โดยสอบถำมข้อมูลควำม
ต้องกำรของระบบจำกเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์อนำมัยท่ี 3 แล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำท ำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบ
โดยหลักกำรเชิงวัตถุด้วย UML จำกนั้นท ำกำรออกแบบ User Interface แล้วน ำผลจำกท่ีได้ไปพัฒนำ
ระบบในรูปแบบเว็บ Responsive โดยใช้โปรแกรม Atom Text Editor ภำษำ HTML5, PHP และ 
CSS JavaScript และใช้ QGIS ในกำรท ำแผนท่ี จำกนั้นน ำไปทดลองใช้ และท ำกำรประเมินระบบกับ
ผู้ใช้จ ำนวน 30 คน ผลกำรประเมินพบว่ำ ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก
ท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียท่ี 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 ซึ่งแสดงว่ำระบบนี้สำมำรถช่วยใน
กำรประมวลผลกำรประเมินอนำมัยส่ิงแวดล้อมโรงพยำบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน รวมทั้งช่วยในกำรจัดกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินระดับโรงพยำบำลในแต่ละพื้นท่ี 
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environmental health assessment efficiently, accurately, fast, easy to use, as well as 
helping to manage the collection of hospital evaluation data in each area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำส ำคัญ : ระบบประเมิน , การจัดการอนามัย ส่ิงแวดล้อม , โรงพยาบาลสีเขียวและสะอาด ,  
             เกณฑ์มาตรฐานส่ิงแวดล้อม, โรงพยาบาลเชิงพื้นท่ี. 

 
1. บทน า 
          ต้ังแต่อดีตมนุษย์นั้นต้องกำรสถำนพยำบำลเพื่อกำรดูแลรักษำสุขภำพจำกควำมเจ็บป่วย สำเหตุจำก
อุบัติเหตุ โรคภัย และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ไม่ว่ำมนุษย์จะอยู่ท่ีไหน สถำนท่ีอย่ำงไร โรงพยำบำลจะถูก
สร้ำงขึ้น เพื่อให้บริกำรรักษำสุขภำพของมนุษย์ เมื่อได้รับควำมเจ็บป่วย จำกส่ิงแวดล้อมภำยนอก
โรงพยำบำลจึงถือเป็นหนึ่งสถำนท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ เพรำะมนุษย์ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรดูแล
รักษำสุขภำพ และควำมปลอดภัยต่อชีวิต โรงพยำบำลจึงเป็นศูนย์รวมในกำรให้บริกำรมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภำพ
แข็งแรงปรำศจำกโรคภัย และมีชีวิตท่ีดี ในแต่ละวันมนุษย์ด ำเนินชีวิตในกำรท ำงำน กำรหำอำหำร และกำรท ำ
กิจกรรม ต่ำง ๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอำจท ำให้ได้รับอันตรำยจำกกำรประกอบอำชีพและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  
ท่ีส่งผลต่อร่ำงกำย ดังนั้นโรงพยำบำลจึงเป็นสถำนท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อมนุษย์ เพรำะโรงพยำบำลจะมีกำร
ให้กำรดูแลและรักษำสุขภำพให้กับผู้ท่ีเจ็บป่วยและผู้ได้รับบำดเจ็บจำกอันตรำยต่ำง ๆ เกิดจำกส่ิงแวดล้อมท้ังท่ี
เป็นภัยธรรมชำติ ภัยจำกกำรด ำเนินชีวิตและจำกสัตว์ร้ำยต่ำง ๆ โรงพยำบำลจึงจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำม
สะอำด เมื่อมีผู้คนเข้ำมำใช้บริกำรรักษำสุขภำพเป็นจ ำนวนมำก จึงมีกำรป้องกันในเรื่องควำมสะอำดภำยใน
โรงพยำบำลในหลำย ๆ ด้ำน และมีกำรรณรงค์ให้ช่วยกันรักษำควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมของ
โรงพยำบำลให้มีควำมสะอำดและปลอดภัยจำกส่ิงต่ำง  ๆ(โสภำ รัตนวรรณ, 2554) 
          กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบทำงด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ และกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกำรมี สุขภำพท่ีดีของประชำชน เพื่อให้ช่วยกันรักษำ
ควำมสะอำดภำยในโรงพยำบำลอย่ำงมีควำมถูกต้อง จึงมีกำรรณรงค์ให้ประชำชนช่วยกันตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรสุขำภิบำลภำยในโรงพยำบำล และช่วยกันรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมสะอำด ส่งเสริมให้
ประชำชนร่วมกันปรับปรุงสภำพแวดล้อมท้ังภำยในโรงพยำบำล และบริเวณโดยรอบของโรงพยำบำลให้มี
ควำมสะอำดตำมหลักสุขำภิบำล รวมท้ังกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับอนำมัยควำมสะอำด และให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมภำยในโรงพยำบำล เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้ เพื่อศึกษำและพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัย

ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital โดยกำรศึกษำเริ่มจำกกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสำรรวมถึงงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จำกนั้นท ำกำรสัมภำษณ์โดยสอบถำมข้อมูลควำม
ต้องกำรของระบบจำกเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์อนำมัยท่ี 3 แล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำท ำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบ
โดยหลักกำรเชิงวัตถุด้วย UML จำกนั้นท ำกำรออกแบบ User Interface แล้วน ำผลจำกท่ีได้ไปพัฒนำ
ระบบในรูปแบบเว็บ Responsive โดยใช้โปรแกรม Atom Text Editor ภำษำ HTML5, PHP และ 
CSS JavaScript และใช้ QGIS ในกำรท ำแผนท่ี จำกนั้นน ำไปทดลองใช้ และท ำกำรประเมินระบบกับ
ผู้ใช้จ ำนวน 30 คน ผลกำรประเมินพบว่ำ ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก
ท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียท่ี 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 ซึ่งแสดงว่ำระบบนี้สำมำรถช่วยใน
กำรประมวลผลกำรประเมินอนำมัยส่ิงแวดล้อมโรงพยำบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน รวมทั้งช่วยในกำรจัดกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินระดับโรงพยำบำลในแต่ละพื้นท่ี 

 

 
 

ของประชำชนทุกคน ให้มีควำมใส่ใจในเรื่องสุขภำพ และสำมำรถสร้ำงอนำมัยส่ิงแวดล้อมท่ีดีกับตัวเองโดยเริ่มให้
ควำมรู้กับประชำชนต้ังแต่ในระดับพื้นฐำน และขยำยผลไปสู่อนำมัยควำมสะอำดของโรงพยำบำลในระดับต่อไป 
(วีระศักด์ิ สืบเสำะ และวีระพงษ์ หำญรินทร์, 2558) ทำงกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขมีระบบกำร
ประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมหลักอนำมัยส่ิ งแวดล้อมในรูปแบบ
กระดำษแล้วบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม excel ซี่งระบบนี้สำมำรถช่วยในกำรประเมินได้
ระดับหนึ่ง ยังไม่มีประสิทธิภำพ 
        จำกปัญหำท่ีเกิดขึ้นและควำมก้ำวหน้ำของเว็บเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนำระบบกำร
ประเมินกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบนี้จะช่วยในกำร
ประเมินเกณฑ์ควำมสะอำดในโรงพยำบำลตำมหลักอนำมัยส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้โรงพยำบำลเป็นสถำนท่ีมีกำรดูแลสุขภำพและควำมสะอำดท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นอันตรำย
จำกส่ิงต่ำง ๆ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีสุขภำพท่ีแข็งแรงไม่มีโรคภัยและมีชีวิตท่ียั่งยืน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับโรงพยาบาลสะอาด  

โรงพยำบำลสะอำด หมำยถึง โรงพยำบำลท่ีมีกำรดูแลจัดกำรส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีควำมปลอดภัย 
และมีกำรดูแลควำมสะอำดภำยในสถำนท่ีให้บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีสุขภำพท่ีดี มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ส่ิงปฏิกูล น้ ำเสีย และส่ิงสกปรก เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและปรำศจำกเช้ือโรค (ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม, 
2555) ดังนั้นในกำรจัดระดับของโรงพยำบำลสะอำดจีงต้องมีเกณฑ์ในกำรประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับพื้นฐำน ระดับดี และระดับดีมำก ตำมหลักสุขำภิบำลของโรงพยำบำล 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสุขาภิบาลในโรงพยาบาล  

กำรสุขำภิบำลในโรงพยำบำล หมำยถึง กำรจัดกำร และควบคุมดูแลท่ีพักหรือภำยในโรงพยำบำล
ให้สะอำดถูกสุขลักษณะ โดยจัดกำรให้ถูกต้องตำมกำรสุขำภิบำล เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจำกกำรเกิด
อุบัติเหตุ กำรเกิดโรคระบำดในบริเวณท่ีพักของโรงพยำบำล และผู้ท่ีเข้ำมำใช้บริกำรด้วย  (วีระศักด์ิ 
สืบเสำะ และวีระพงษ์ หำญรินทร์, 2556) ในกำรศึกษำนี้ได้น ำหลักกำรจัดกำรสุขำภิบำลของโรงพยำบำล 
เช่น กำรป้องกันอุบัติเหตุในท่ีพัก และกำรควบคุมและป้องกันกำรเกิดโรคติดต่อในท่ีพักผู้ป่วย มำใช้เป็น
แนวทำงในกำรประเมินโรงพยำบำลตำมหลักสุขำภิบำล   
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับเว็บแอปพลิเคชัน 
 เว็บแอปพลิเคชัน ประกอบขึ้นด้วยค ำสองค ำ คือค ำว่ำ เว็บ กับแอปพลิเคชัน มีควำมหมำยดังนี้ เว็บ คือ
ส่ือในกำรแสดงข้อมูลท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งนอกจำกจะใช้งำนได้ตำมพื้นฐำนแสดงข้อมูลได้โทรศัพท์แล้ว ยัง
ท ำงำนได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกเป็นส่ือท่ีใช้ในกำรเก็บและแสดงข้อมูลได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ 
เข้ำถึงง่ำย สะดวกและกำรท ำงำนท่ีรวดเร็ว ปัจจุบันมักใช้ท ำหน้ำท่ีได้หลำยอย่ำงในกำรติดต่อแลกเปล่ียน
ข่ำวสำรกับคอมพิวเตอร์ แต่ส ำหรับแอปพลิเคชัน หมำยถึง ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เพื่อช่วยกำรท ำงำนของผู้ใช้ 
(User) โดยแอปพลิเคชันจะต้องมี ส่ิงท่ีเรียกว่ำ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็น
ตัวกลำงกำรใช้งำนต่ำง ๆ (วรฤทธิ์ วงรุจินันท์ และคณะ, 2556)  
          ปัจจุบันเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับส่ือ
อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี เช่น เว็บไซต์ บนมือถือ แท็บเล็ต โดยเว็บหรือส่ืออินเทอร์เน็ตจะช่วยตอบสนองควำม
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ต้องกำรของผู้บริโภค อีกท้ังยังสนับสนุนให้ผู้สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตหรือส่ือ
ได้ใช้ง่ำยยิ่งขึ้นในปัจจุบันเว็บ หรือเว็บแอปพลิเคชันจึงเหมำะส ำหรับธุรกิจ และองค์กรต่ำงๆในกำรเข้ำถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยำยกำรให้บริกำรแสดงข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์สะดวกใช้ง่ำย และสำมำรถใช้ได้
ทุกท่ีทุกเวลำ  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักการประเมิน  
 กำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรท่ีท ำต่อเนื่องจำกกำรวัดผล ช่วยในกำรตัดสินใจ สรุปผล เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมหรือหำคุณค่ำของคุณลักษณะ และพฤติกรรมอย่ำงมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม 
(มลิวัลย์ ผิวครำม, ม.ป.ป.)  
 กำรประเมินผลแสดงให้เห็นว่ำเมื่อมีกำรวัดผลแล้วจะได้รำยละเอียดหลำย ๆ ด้ำน แล้วน ำผล
ท้ังหลำยมำพิจำรณำ หรือท่ีเรียกว่ำประเมินผลผลกำรประเมินจะถูกต้องเหมำะสมเพียงใดย่อมข้ึนกับผล
ของกำรวัดเป็นประกำรส ำคัญท้ังกำรวัดผล และกำรประเมินผลจึงสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม
กำรวัดผล และกำรประเมินผลยังมีลักษณะรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกัน (มลิวัลย์ ผิวครำม, ม.ป.ป.) 
 2.5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิมลรัตน์ ภูผำสุข (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องสภำพและปัญหำกำรใช้เกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ กำรประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภำพส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลชุมชน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
ผู้เช่ียวชำญเกณฑ์ประเมิน คุณภำพส่ิงแวดล้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจัง 
หวัดกำฬสินธุ์ 13 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึก และแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรพัฒนำเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน  ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทำงกำรในกำรประเมิน
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน (ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข, 
2557) จำกกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบนี้ 

อุไร จเรประพำฬ และสำยฝน เอกวรำงกูร (2559) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน ประชำชนในชุมชนบ้ำนศำลำบำงปู อำจำรย์ และ
นักศึกษำพยำบำล มหำวิทยำลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยแนวค ำถำมกึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับควำมต้องกำรทีมสุขภำพเพื่อจัดท ำระบบแบบสอบถำมทุน
ทำงสุขภำพของชุมชน และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีกำรส ำรวจข้อมูล GPS ภำคสนำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสนทนำ กลุ่มวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรศึกษำ พบว่ำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชนท่ี
กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรเป็นข้อมูลคุณลักษณะท่ีสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ ช่ือ สุกล อำยุ ศำสนำ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ ภำวะสุขภำพ ผลจำกกำรวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
น ำแนวคิดระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อไปใช้ในกำรระบุพิกัดเมื่อประเมินควำมสะอำดของโรงพยำบำล
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของโรงพยำบำลสะอำด 
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ต้องกำรของผู้บริโภค อีกท้ังยังสนับสนุนให้ผู้สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตหรือส่ือ
ได้ใช้ง่ำยยิ่งขึ้นในปัจจุบันเว็บ หรือเว็บแอปพลิเคชันจึงเหมำะส ำหรับธุรกิจ และองค์กรต่ำงๆในกำรเข้ำถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยำยกำรให้บริกำรแสดงข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์สะดวกใช้ง่ำย และสำมำรถใช้ได้
ทุกท่ีทุกเวลำ  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักการประเมิน  
 กำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรท่ีท ำต่อเนื่องจำกกำรวัดผล ช่วยในกำรตัดสินใจ สรุปผล เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมหรือหำคุณค่ำของคุณลักษณะ และพฤติกรรมอย่ำงมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม 
(มลิวัลย์ ผิวครำม, ม.ป.ป.)  
 กำรประเมินผลแสดงให้เห็นว่ำเมื่อมีกำรวัดผลแล้วจะได้รำยละเอียดหลำย ๆ ด้ำน แล้วน ำผล
ท้ังหลำยมำพิจำรณำ หรือท่ีเรียกว่ำประเมินผลผลกำรประเมินจะถูกต้องเหมำะสมเพียงใดย่อมข้ึนกับผล
ของกำรวัดเป็นประกำรส ำคัญท้ังกำรวัดผล และกำรประเมินผลจึงสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม
กำรวัดผล และกำรประเมินผลยังมีลักษณะรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกัน (มลิวัลย์ ผิวครำม, ม.ป.ป.) 
 2.5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิมลรัตน์ ภูผำสุข (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องสภำพและปัญหำกำรใช้เกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ กำรประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภำพส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลชุมชน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
ผู้เช่ียวชำญเกณฑ์ประเมิน คุณภำพส่ิงแวดล้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจัง 
หวัดกำฬสินธุ์ 13 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึก และแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรพัฒนำเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน  ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทำงกำรในกำรประเมิน
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน (ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข, 
2557) จำกกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบนี้ 

อุไร จเรประพำฬ และสำยฝน เอกวรำงกูร (2559) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน ประชำชนในชุมชนบ้ำนศำลำบำงปู อำจำรย์ และ
นักศึกษำพยำบำล มหำวิทยำลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยแนวค ำถำมกึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับควำมต้องกำรทีมสุขภำพเพื่อจัดท ำระบบแบบสอบถำมทุน
ทำงสุขภำพของชุมชน และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีกำรส ำรวจข้อมูล GPS ภำคสนำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสนทนำ กลุ่มวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรศึกษำ พบว่ำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชนท่ี
กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรเป็นข้อมูลคุณลักษณะท่ีสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ ช่ือ สุกล อำยุ ศำสนำ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ ภำวะสุขภำพ ผลจำกกำรวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
น ำแนวคิดระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อไปใช้ในกำรระบุพิกัดเมื่อประเมินควำมสะอำดของโรงพยำบำล
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของโรงพยำบำลสะอำด 

 

 
 

นฤมล มิ่งขวัญ (2559) ท ำกำรศึกษำและพัฒนำเรื่อง ระบบประเมินส้วมสำธำรณะผ่ำนเว็บแอป
พลิเคชันแบบ Responsive ผู้ ศึกษำท ำกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนส้วมสำธำรณะ
ระดับประเทศผ่ำน Web แบบ Responsive ซึ่งสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยในกำร
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนส้วมสำธำรณะ ส ำหรับผู้ประเมินในพื้นท่ีประเมินเกณฑ์มำตรฐำนส้วม
สำธำรณะระดับประเทศ เพื่อให้ทรำบผลและเกิดกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย ผลจำกกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
น ำแนวคิด Responsive web ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบฯ เพื่อใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบ Responsive 
web ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และSmartPhone เพื่อให้สะดวกในกำรดูข้อมูลและกำร
ประเมินโรงพยำบำลได้อย่ำงรวดเร็ว 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในกำรศึกษำนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีท่ีใช้ระบบ 
โดยระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & 
Clean Hospital มีหัวข้อในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษำรวบรวมข้อมูลเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรบ้ำนสะอำดและเกณฑ์ในกำรประเมินของ
โครงกำรบ้ำนสะอำดจำกหนังสือคู่มือโครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ จำกเอกสำรงำนวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และจำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ  

2) สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีของอนำมัยท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีรับผิดชอบกำรระบบประเมินกำร
จัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital            

3) ท ำกำรวิเครำะห์ระบบด้วย UML โดยใช้แผนภำพ Use Case Diagram และ Sequence 
Diagram ท ำกำรออกแบบระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และ Adobe Photoshop 
cs6  

4) ด ำเนินกำรพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ี
ต ำม เก ณ ฑ์  Green & Clean Hospital ใน รู ป แ บ บ เว็ บ แ บ บ  Responsive โด ย ใช้ โป รแ ก ร ม 
Dreamweaver CS6 และจะใช้ MySQL เป็นฐำนข้อมูล ใช้ภำษำ HTML PHP และ CSS ในกำรเขียน
โปรแกรม และใช้ Quantum GIS ในกำรแสดงพื้นท่ีของโรงพยำบำลท่ีถูกประเมิน  

5) น ำไปทดลองใช้และท ำกำรประเมินระบบกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital ส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีได้ทดลองใช้ และเก็บรวบรวม
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจประสิทธิภำพระบบต่อผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน โดยทดสอบกับเจ้ำหน้ำท่ี
จ ำนวน 30 คน   

6) จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิง
พื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital 
 
4. ผลการด าเนินการวิจัย 

ผลกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิง
พื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital Responsive  แบ่งรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
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     4.1 ผลการศึกษาระบบงานและความต้องการ  
จำกกำรรวบรวมข้อมูลกรมอนำมัยพบว่ำกำรประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐำน 

ระดับดี และระดับดีมำก ตำมหลักสุขำภิบำลของโรงพยำบำล โดยมีเงื่อนไขกำรผ่ำนเกณฑ์ประเมิน โดย
แบบประเมินโรงพยำบำลสะอำด มีรำยละเอียดของกำรประเมินรวมท้ังส้ิน 14 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับสุขลักษณะโดยท่ัวไป มี 10 ข้อ แยกเป็นประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ลักษณะ
ของโรงพยำบำลและบริเวณโดยรอบ ห้องน้ ำ ห้องส้วม ห้องพักผู้ป่วย โรงอำหำร  น้ ำอุปโภค บริโภค กำร
จัดกำรมูลฝอย กำรจัดกำรน้ ำเสียในโรงพยำบำล  กำรควบคุมสัตว์และแมลงพำหะน ำโรค สำรเคมีและ
ควำมปลอดภัย ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับ พฤติกรรมสุขอนำมัยในโรงพยำบำลมี  2 ข้อ ได้แก่  1) ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและหลังกำรขับถ่ำยทุกครั้ง และ 2) ใช้ช้อนกลำงเมื่อรับประทำนอำหำรร่วมกัน ส่วนท่ี 
3 เก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมมี  2 ข้อ ได้แก่ 1) เข้ำร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมหรือมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์พัฒนำโรงพยำบำล/ชุมชน 
และ 2) โรงพยำบำลก่อปัญหำอันตรำยหรือมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน และโรงพยำบำล
ใกล้เคียง  

ผลกำรศึกษำศึกษำควำมต้องกำรของระบบงำนใหม่ คือน ำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน กำรเพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล สืบค้นข้อมูล เป็นต้น เพรำะเทคโนโลยีสมัยนี้ 
ใช้งำนง่ำย สะดวกและรวดเร็ว และยังสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจ ำนวนมำก ระบบงำนใหม่ท่ีพัฒนำขึ้น
จะแยกผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ จัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี เอกสำร 2) ผู้ใช้ระบบ / 
เจ้ำหน้ำท่ีกรมอนำมัย มีสิทธิ ในกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital  ดูผลกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำล
ตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital  ในขอบเขตหน่วยงำนของศูนย์อนำมัยนั้น ๆ  ผู้ใช้งำนระบบ
สำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนทำงหน้ำจอเว็บได้เลย เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จส้ินแล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน
ฐำนข้อมูล สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด ในกำรพัฒนำระบบนี้ ผู้วิจัยได้น ำเทคโนโลยีในกำรท ำเว็บไซต์
แบบ Responsive เข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบ เพรำะเว็บเทคโนโลยีแบบ Responsive นี้สำมำรถเข้ำใช้
งำนได้กับทุกขนำดหน้ำจอ 

จำกกำรศึกษำและพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital  ได้น ำระบบงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกรมอนำมัยมำวิเครำะห์และออกแบบ
ตำมควำมต้องกำร โดยท ำเป็นสัญลักษณ์หรืออธิบำยด้วยภำพต่ำง ๆ 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML  

กำรออกแบบระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม ของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital แบ่งรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1) Use Case Diagram ดังแสดงใน
ภำพท่ี 1  2)  Sequence Diagram ดังแสดงในภำพท่ี 2 

Use Case Diagram แสดงภำพรวมของระบบกำรประเมินโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ควำม
สะอำดของโรงพยำบำล สำมำรถแสดงรำยละเอียดของ Use Case Diagram ภำพรวมของระบบ 
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     4.1 ผลการศึกษาระบบงานและความต้องการ  
จำกกำรรวบรวมข้อมูลกรมอนำมัยพบว่ำกำรประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐำน 

ระดับดี และระดับดีมำก ตำมหลักสุขำภิบำลของโรงพยำบำล โดยมีเงื่อนไขกำรผ่ำนเกณฑ์ประเมิน โดย
แบบประเมินโรงพยำบำลสะอำด มีรำยละเอียดของกำรประเมินรวมท้ังส้ิน 14 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับสุขลักษณะโดยท่ัวไป มี 10 ข้อ แยกเป็นประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ลักษณะ
ของโรงพยำบำลและบริเวณโดยรอบ ห้องน้ ำ ห้องส้วม ห้องพักผู้ป่วย โรงอำหำร  น้ ำอุปโภค บริโภค กำร
จัดกำรมูลฝอย กำรจัดกำรน้ ำเสียในโรงพยำบำล  กำรควบคุมสัตว์และแมลงพำหะน ำโรค สำรเคมีและ
ควำมปลอดภัย ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับ พฤติกรรมสุขอนำมัยในโรงพยำบำลมี  2 ข้อ ได้แก่  1) ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและหลังกำรขับถ่ำยทุกครั้ง และ 2) ใช้ช้อนกลำงเมื่อรับประทำนอำหำรร่วมกัน ส่วนท่ี 
3 เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมมี  2 ข้อ ได้แก่ 1) เข้ำร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมหรือมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์พัฒนำโรงพยำบำล/ชุมชน 
และ 2) โรงพยำบำลก่อปัญหำอันตรำยหรือมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน และโรงพยำบำล
ใกล้เคียง  

ผลกำรศึกษำศึกษำควำมต้องกำรของระบบงำนใหม่ คือน ำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน กำรเพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล สืบค้นข้อมูล เป็นต้น เพรำะเทคโนโลยีสมัยนี้ 
ใช้งำนง่ำย สะดวกและรวดเร็ว และยังสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจ ำนวนมำก ระบบงำนใหม่ท่ีพัฒนำขึ้น
จะแยกผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ จัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี เอกสำร 2) ผู้ใช้ระบบ / 
เจ้ำหน้ำท่ีกรมอนำมัย มีสิทธิ ในกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital  ดูผลกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำล
ตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital  ในขอบเขตหน่วยงำนของศูนย์อนำมัยนั้น ๆ  ผู้ใช้งำนระบบ
สำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนทำงหน้ำจอเว็บได้เลย เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จส้ินแล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน
ฐำนข้อมูล สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด ในกำรพัฒนำระบบนี้ ผู้วิจัยได้น ำเทคโนโลยีในกำรท ำเว็บไซต์
แบบ Responsive เข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบ เพรำะเว็บเทคโนโลยีแบบ Responsive นี้สำมำรถเข้ำใช้
งำนได้กับทุกขนำดหน้ำจอ 

จำกกำรศึกษำและพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital  ได้น ำระบบงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกรมอนำมัยมำวิเครำะห์และออกแบบ
ตำมควำมต้องกำร โดยท ำเป็นสัญลักษณ์หรืออธิบำยด้วยภำพต่ำง ๆ 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML  

กำรออกแบบระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม ของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital แบ่งรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1) Use Case Diagram ดังแสดงใน
ภำพท่ี 1  2)  Sequence Diagram ดังแสดงในภำพท่ี 2 

Use Case Diagram แสดงภำพรวมของระบบกำรประเมินโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ควำม
สะอำดของโรงพยำบำล สำมำรถแสดงรำยละเอียดของ Use Case Diagram ภำพรวมของระบบ 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1 Use Case Diagram แสดงภาพรวมระบบ 

 
Sequence Diagram ระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ี

ตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital ดังแสดงในภำพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 Sequence Diagram ภาพรวมของระบบ 

 
4.3 ผลการพัฒนาระบบการติดตามผลการประเมินผ่านเว็บแบบ Responsive ผู้วิจัยได้พัฒนำให้

ระบบให้สำมำรถใช้งำนได้กับทุกบรำวเซอร์ และรองรับทุกขนำดหน้ำจอกำรใช้งำน เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกสบำยให้กับผู้ใช้งำน โดยมีผู้ใช้งำนท่ัวไปท่ีสำมำรถเข้ำมำใช้งำนในกำรหำควำมหมำย ควำมรู้ต่ำง ๆ 
และได้ก ำหนดช่ือผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนผู้ใช้งำน เพื่อก ำหนดสิทธิ์และขอบเขตของผู้ใช้งำน โดยระบบนี้ได้
แบ่งผู้ใช้งำนออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบมีหน้ำท่ีจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี และจัดกำรข้อมูลโรงพยำบำล ผู้ดูแลระบบจะต้อง
ล็อกอินเข้ำสู่ระบบก่อนเพื่อเป็นกำรยืนยันตัวตน เมื่อล็อกอินเข้ำสู่ระบบได้แล้วผู้ดูแลระบบสำมำรถเพิ่ม 
ลบ แก้ไขข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี และข้อมูลโรงพยำบำลได้ ก ำหนดรหัสผ่ำนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยเพื่อให้
เจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยมีสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนระบบในส่วนของผู้ใช้งำน 

2. เจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยมีหน้ำท่ีจัดกำรข้อมูลกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลตำมก่อนเพื่อท่ีจะได้เป็นกำรยืนยันตัวตนว่ำมีสิทธิ์เข้ำใช้งำนได้จริง เมื่อเข้ำสู่ระบบได้แล้ว
เจ้ำหน้ำท่ีอนำมัย ก็มีสิทธิ์ท่ีจะ เพิ่มข้อมูลกำรประเมินได้ และยังสำมำรถดูรำยงำนผลกำรประเมินใน
หน่วยงำนนั้น ๆ ได้  

3. ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถเข้ำดูรำยงำนกรำฟสถิติประจ ำปี ดูรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ดูผลกำรประเมิน
กำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital ได้แต่ในกำรเข้ำดูแต่ละครั้งผู้อ ำนวยกำรต้องล็อกอินเข้ำสู่ระบบทุกครั้งเพื่อเป็นกำรระบุตัวตนว่ำ
มีสิทธิ์เข้ำใช้ระบบได้  

ผลกำรพัฒนำชองระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ดังแสดงในภำพท่ี 3 – 9 
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ภาพท่ี 2 Sequence Diagram ภาพรวมของระบบ 
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หน่วยงำนนั้น ๆ ได้  
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ผลกำรพัฒนำชองระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ดังแสดงในภำพท่ี 3 – 9 

 

 
 

- หน้ำจอในส่วนของผู้ใช้งำน  
 

 
ภาพท่ี 3 การออกแบบหน้าจอหลักของเว็บแอปพลิเคชัน 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอการให้ความรู้แก่ผู้ใช ้ทั่วไป 
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ภาพท่ี 5 การออกแบบหน้าจอหลัก Login ของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพท่ี 6 ออกแบบหน้าจอการประเมินกรอกรายละเอียด 

 

 
ภาพท่ี 7 หน้าจอการประเมิน 
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ภาพท่ี 5 การออกแบบหน้าจอหลัก Login ของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพท่ี 6 ออกแบบหน้าจอการประเมินกรอกรายละเอียด 

 

 
ภาพท่ี 7 หน้าจอการประเมิน 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 8 หน้าจอการดูผลการประเมิน 

 
 

 
ภาพ 9 แผนที่แสดงผลการประเมินความสะอาด 

 
4.3 ผลการประเมินระบบการติดตามผลการประเมินผ่านเว็บแบบ Responsive เมื่อพัฒนำ

ระบบเสร็จก็น ำระบบไปให้ผู้ใช้งำนทดลองใช้และท ำกำรประเมินผล ผลท่ีได้จำกกำรประเมินควำมพึง
พอใจประสิทธิภำพของระบบจ ำนวน 30 คน พบว่ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในประสิทธิ ภำพของ
ระบบอยู่ในระดับมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.59 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.69 ดังแสดงใน ตำรำงท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบฯ 

5 4 3 2 1 X ผลลัพธ์ SD

1.1 ความสามารถในการเรียกใช้งานฐานข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
1.2 ความสามารถของระบบในการเพ่ิมข้อมูล 17 13 0 0 0 4.46 มาก 0.5
1.3 ความสามารถของระบบในการแก้ไขข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
1.4 ความสามารถของระบบในน าเสนอข้อมูล 11 19 0 0 0 4.36 มาก 0.49

2.1 ความถูกต้องของการท างานระบบในภาพรวม 17 13 0 0 0 4.56 มากท่ีสุด 0.5
2.2 ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
2.3 ความถูกต้องของระบบในการแก้ไขข้อมูล 19 11 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49
2.4 ความถูกต้องของระบบในการน าเสนอข้อมูล 18 12 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49

3.1 ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
3.2 ความง่ายในการกรอกข้อมูล ไม่ซับซ้อน 20 10 0 0 0 4.66 มากท่ีสุด 0.48
3.3 ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 27 3 0 0 0 4.9 มากท่ีสุด 0.3
3.4 ความง่ายในการแก้ไขข้อมูล 23 7 0 0 0 4.77 มากท่ีสุด 0.43
3.5 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 17 13 0 0 0 4.57 มากท่ีสุด 0.5
3.6 ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนหน้าจอ 16 14 0 0 0 4.53 มากท่ีสุด 0.5
3.7 ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5

4.1 ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 13 17 0 0 0 4.43 มาก 0.5
4.2 ความเร็วในการเรียกแสดงข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
4.3 ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
4.4 ความเร็วในการเพ่ิมข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
4.5 ความเร็วในการแก้ไขข้อมูล 14 16 0 0 0 4.46 มาก 0.5

5.1 ควบคุมสิทธ์ิผู้ใช้อย่างถูกต้อง 22 8 0 0 0 4.7 มากท่ีสุด 0.47
5.2 การก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เข้าใช้ระบบ

14 16 0 0 0 4.46 มาก 0.5

6.1 ได้ระบบท่ีสามารถประเมินการจัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

10 20 0 0 0 4.33 มาก 0.48

6.2 ข้อมูลทรัพยากรทางกายภาพเชิงพ้ืนท่ีของการ
จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาล

6 24 0 0 0 4.2 มาก 0.4

7.1. ความสวยงาม/น่าสนใจ 23 7 0 0 0 4.77 มากท่ีสุด 0.43
7.2 การจัดหมวดหมู่ 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
7.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรสี และขนาด 18 7 5 0 0 4.4 มากท่ีสุด 0.77
7.4 ความเหมาะสมของโทนสี 14 16 0 0 0 4.47 มากท่ีสุด 0.5
7.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล 19 11 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49

รวม 516 349 5 0 0 4.59 มากท่ีสุด 0.69

5. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบ

6. ด้านประโยชน์

7. ด้านการออกแบบ

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านประสิทธิภาพ (Performance)

ระดับความพึงพอใจ

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านตรงความต้องการ ( Function Requirement)

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี (Function)

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)

รายการประเมิน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบฯ 

5 4 3 2 1 X ผลลัพธ์ SD

1.1 ความสามารถในการเรียกใช้งานฐานข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
1.2 ความสามารถของระบบในการเพ่ิมข้อมูล 17 13 0 0 0 4.46 มาก 0.5
1.3 ความสามารถของระบบในการแก้ไขข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
1.4 ความสามารถของระบบในน าเสนอข้อมูล 11 19 0 0 0 4.36 มาก 0.49

2.1 ความถูกต้องของการท างานระบบในภาพรวม 17 13 0 0 0 4.56 มากท่ีสุด 0.5
2.2 ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
2.3 ความถูกต้องของระบบในการแก้ไขข้อมูล 19 11 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49
2.4 ความถูกต้องของระบบในการน าเสนอข้อมูล 18 12 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49

3.1 ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
3.2 ความง่ายในการกรอกข้อมูล ไม่ซับซ้อน 20 10 0 0 0 4.66 มากท่ีสุด 0.48
3.3 ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 27 3 0 0 0 4.9 มากท่ีสุด 0.3
3.4 ความง่ายในการแก้ไขข้อมูล 23 7 0 0 0 4.77 มากท่ีสุด 0.43
3.5 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 17 13 0 0 0 4.57 มากท่ีสุด 0.5
3.6 ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนหน้าจอ 16 14 0 0 0 4.53 มากท่ีสุด 0.5
3.7 ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5

4.1 ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 13 17 0 0 0 4.43 มาก 0.5
4.2 ความเร็วในการเรียกแสดงข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
4.3 ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
4.4 ความเร็วในการเพ่ิมข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
4.5 ความเร็วในการแก้ไขข้อมูล 14 16 0 0 0 4.46 มาก 0.5

5.1 ควบคุมสิทธ์ิผู้ใช้อย่างถูกต้อง 22 8 0 0 0 4.7 มากท่ีสุด 0.47
5.2 การก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เข้าใช้ระบบ

14 16 0 0 0 4.46 มาก 0.5

6.1 ได้ระบบท่ีสามารถประเมินการจัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

10 20 0 0 0 4.33 มาก 0.48

6.2 ข้อมูลทรัพยากรทางกายภาพเชิงพ้ืนท่ีของการ
จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาล

6 24 0 0 0 4.2 มาก 0.4

7.1. ความสวยงาม/น่าสนใจ 23 7 0 0 0 4.77 มากท่ีสุด 0.43
7.2 การจัดหมวดหมู่ 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
7.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรสี และขนาด 18 7 5 0 0 4.4 มากท่ีสุด 0.77
7.4 ความเหมาะสมของโทนสี 14 16 0 0 0 4.47 มากท่ีสุด 0.5
7.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล 19 11 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49

รวม 516 349 5 0 0 4.59 มากท่ีสุด 0.69

5. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบ

6. ด้านประโยชน์

7. ด้านการออกแบบ

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านประสิทธิภาพ (Performance)

ระดับความพึงพอใจ

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านตรงความต้องการ ( Function Requirement)

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี (Function)

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)

รายการประเมิน

 
 
 

 

 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำผู้ใช้ระบบมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียท่ี 4.59 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69  ซึ่งตรงไปตำมสมมุติฐำนท่ีต้ังไว้และระบบสำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ท่ีช่วยเพิ่ม
ควำมสะดวกสบำยให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีในกำรประเมินผล ง่ำยต่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รำยงำนและแสดง
ข้อมูลบนแผนท่ี 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในกำรวิจัยเรื่องระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐำนท่ีว่ำผู้ใช้งำนระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำน
อนำมัย ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมเกณฑ์  Green & Clean Hospital มีควำมพึ งพอใจใน
ประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของ
ระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกโดยมีค่ำเฉล่ีย (  ) 4.59 และมีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
0.69 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน นั้นมีค่ำไม่เกิน 1 ซึ่งหมำยควำมว่ำคะแนนของผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีค่ำใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ผลกำรวิจัยสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นฤมล มิ่งขวัญ.(2559) เรื่อง 
ระบบประเมินส้วมสำธำรณะผ่ำนเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive ผลกำรประเมินพบว่ำผู้ใช้ระบบมี
ควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก ซึ่งแสดงว่ำระบบนี้สำมำรถช่วยในกำร
ประมวลผลกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้ นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรใช้งำนรวมท้ังช่วยในกำรจัดกำรรวบรวม
ข้อมูลผลกำรประเมินระดับหมู่บ้ำนในแต่ละพื้นท่ีได้ดี 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อมูลท่ีได้จำกผลกำรประเมินสำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุง แก้ไข ในปีถัดไป 
2) ในกำรประเมินบ้ำนสะอำดและวัดส่งเสริมสุขภำพนั้น เมื่อจะท ำกำรกรอกข้อมูลระบบจะมีช่อง
ให้ใส่ภำพถ่ำย เพื่อเป็นกำรไม่ให้ผู้ประเมินเสียเวลำในกำรย้อนไปถ่ำยภำพ ดังนั้นผู้ประเมิน
จ ำเป็นต้องมีรูปถ่ำยบ้ำนและวัดเก็บไว้ในเครื่อง 
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ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช 
Patient information management system in Upharach Health Promoting Hospital 

  
จักรพงษ์ สุยอย, ภาณุพงษ์  สิทธิจันทร์ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

Jhakapong Suyoy, Panupong Sittijun and Chanettee Pimsawan 
Information Technology, Rajabhat Mahasarakam  

 
Abstract     

This study were to develop patient information management system in Upharach 
Health Promoting Hospital and to find out patient information management system in 
Upharach Health Promoting Hospital.  The target groups used in the study are 3 Experts 
and 2 personnel of Upharach Health Promoting Hospital.  Two types of the instruments 
used in the study were patient information management system in Upharach Health 
Promoting Hospital and a quality assessment of Upharach Health Promoting Hospital. The 
statistics used for  analyzing the collected  data  were  mean,  standard  deviation. 

The results of the study were found  the patient information management system 
Upharach Health Promoting Hospital consists of two main part:  part 1 were web 
application for administrator; and part 2 were web application for user.  The patient 
information management system developed had a good quality and can be used 
appropriately.  The overall quality results of patient information management system 
Upharach Health Promoting Hospital was evaluated by 3 experts and 2 personnel, were 
at a good level (x ̅= 4.49, S.D. = 0.34).    
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บทคัดย่อ          
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอุปราช และ 2) ประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอุปราช โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
อุปราช จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช และ 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน         

ผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช มี
ส่วนประกอบในการใช้งานด้วยกัน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้งานได้จริง เป็น
การเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ ช่วยให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านอุปราช โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.19  

 
ค ำส ำคัญ:  ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,  

    บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 
บทน า           
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากความสามารถในการจัดการระบบงาน การจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ การค้นหา และการกรองข้อมูลที่ดี เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้น   
มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ความถูกต้อง ในวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์ก็เช่นกัน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้โรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ทั้งใน
การบริหารจัดการและการให้บริการ        
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีภาระหน้าที่อัน
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บทคัดย่อ          
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอุปราช และ 2) ประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านอุปราช โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
อุปราช จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช และ 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน         

ผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช มี
ส่วนประกอบในการใช้งานด้วยกัน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้งานได้จริง เป็น
การเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ ช่วยให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านอุปราช โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.19  

 
ค ำส ำคัญ:  ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,  

    บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 
บทน า           
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากความสามารถในการจัดการระบบงาน การจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ การค้นหา และการกรองข้อมูลที่ดี เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้น   
มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ความถูกต้อง ในวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์ก็เช่นกัน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้โรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ทั้งใน
การบริหารจัดการและการให้บริการ        
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีภาระหน้าที่อัน

 
 

ส าคัญยิ่งในการให้บริการประชาชนในด้านสาธารณสุข ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ในการ
ท างาน โดยมีการน าโปรแกรม HOC เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียกดูรายงานต่างๆ ผ่าน
เว็บ ส่วนการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยหรืออาจเรียกว่าผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราชครั้งแรกนั้น เบื้องต้นยังเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน
รูปแบบกระดาษ (OPD Card) ก่อน แล้วจึงมีเจ้าหน้าที่น าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการบันทึกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน
ในการกรอกข้อมูล รวมถึงใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก ข้อมูลไม่ทันสมัย อ่านลายมือไม่ออก ยากต่อการ
สืบค้น และการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนหากออกแบบ
โปรแกรมผิดพลาดหรือไม่เป็นตามมาตรฐานข้อมูล ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน ก็อาจท าให้ข้อมูล
ส าคัญหายไปจากระบบ เช่น การใช้รหัสแทนค าวินิจฉัยโรค ท าให้โปรแกรมไม่บันทึกค าวินิจฉัย ผลเสีย
คือค าวินิจฉัยของผู้ป่วยทุกรายไม่มีในระบบ หรือไม่สามารถบอกได้ว่าครั้งก่อน ผู้ป่วยเคยเป็นโรคอะไร 
มีรายละเอียดของโรคเป็นอย่างไร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาขององค์กรและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน ตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life 
Cycle หรือ SDLC นั้น จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างมี
แนวทางและเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถก าหนดความต้องการของระบบได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราชนี้ขึ้น 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจากแบบฟอร์ม
ที่เป็นเอกสารลงในระบบได้เลย เป็นการป้องกันการผิดพลาดของข้อมูล และลดเอกสารที่มีจ านวนมาก
ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูล หรือการสืบค้นข้อมูลก็ท าได้ง่าย รวมถึงการดูแนวโน้มของ
ผู้ป่วยแต่ละปี เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในองค์กร และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนได้มากท่ีสุด 

วิธีด าเนินการ          
 1. กลุ่มเป้าหมาย  

  กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ 
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช จ านวน 2 คน 

 2. ด้านระบบงาน ประกอบด้วยส่วนของการใช้งาน ดังนี้ 1) ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 2) 
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 3) ระบบบันทึกภาวะการเจ็บป่วย 4) ระบบสถิติภาวะการเจ็บป่วย 5) ระบบ
รายงาน และ 6) ระบบจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
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 3. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ในการด าเนินการประกอบด้วย 1) คอมพิวเตอร์ ที่มี 
หน่วยประมวลผลกลาง 1.6 GHz หน่วยความจ าหลัก มีความจุ 4 MB และ ฮาร์ดดิสก์ มีความจุ 40 
GB และ 2) เครื่องปริ้นเตอร์จ านวน 1 เครื่อง  

 4. ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 1) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
10 2) โปรแกรม Microsoft Office 3) โปรแกรม Microsoft Visio 4) โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 5) โปรแกรม Sublime 6) โปรแกรมภาษา PHP และ 7) ฐานข้อมูล My SQL  

5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีอยู่ 2 ชนิด ดังนี้      
  5.1 ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช 
  5.2 แบบประเมินคุณภาพระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านอุปราช   

ผลการศึกษา           
1. ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและบันทึกภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา อีกท้ังสามารถเรียกดู
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาในอดีตจนถึงในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มสถิติและรายงานข้อมูลของ
ผู้ป่วยย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยส่วนของการใช้งาน แสดงได้ดังต่อไปนี้  

1) หน้าจอเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องท าการกรอก Username และ Password  เพ่ือท า 
การเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1  แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 1  แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
 

  2)  หน้าจอหลักของระบบ เมื่อท าการเข้าสู่ระบบ จะน าไปสู่หน้าจอหลักของการใช้งาน
ซึ่งประกอบไปด้วย เมนูจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย เมนูค้นหาข้อมูลผู้ป่วย เมนูบันทึกภาวะการเจ็บป่วย เมนู
สถิติภาวะการเจ็บป่วย เมนูรายงาน และเมนูจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  แสดงหน้าจอหลักของระบบ 

 3) หน้าจอจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา เจ้าหน้าที่จะท าการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย โดยจะกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ 
โรคประจ าตัว กรุ๊ปเลือด ประวัติการแพ้ยา จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบ     
ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 
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 4)  หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ป่วย เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเก่า จะท าการค้นหาจาก     รหัส
ผู้ป่วย หรือชื่อ-สกุล จากนั้นระบบจะท าการแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้ท าการบันทึกไว้ หากพบข้อมูล   
ส่วนตัวของผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้องเจ้าหน้าสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ และสามารถเรียกดูประวัติการ
รักษาของผู้ป่วยย้อนหลังได้ ดังแสดงในภาพที่ 4  

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 

 5) หน้าจอบันทึกภาวะการเจ็บป่วย เมื่อบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท า
การบันทึกข้อมูลภาวะการเจ็บป่วย โดยบันทึกประวัติความเจ็บป่วย การตรวจร่างการ การวินิจฉัยโรค 
และข้อมูลการบริการที่ได้รับ เช่น การผ่าตัด การท าหัตถการ การให้ยา หรือการให้ค าแนะน า ดังแสดง
ในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอบันทึกภาวะการเจ็บป่วย 

 6) หน้าจอหลักสถิติภาวะการเจ็บป่วย จะประกอบไปด้วยเมนูสถิติแยกกลุ่มผู้ป่วยตามโรค
ต่างๆ ได้แก่ สถิติผู้ป่วยทั่วไป สถิติอันดับโรคที่พบบ่อย สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถิติผู้ป่วยโรคความ
ดัน สถิติผู้ป่วยโรควัณโรค และสถิติผู้ป่วยโรคไข้หวัด ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอสถิติภาวะการเจ็บป่วย 

 7) หน้าจอแสดงข้อมูลสถิติผู้ป่วย เมื่อเรียกดูสถิติของโรคแต่ละโรค ระบบก็จะแสดงจ านวน
ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทั้งหมดในแต่ละปีเป็นกราฟแท่ง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละปีมีผู้ป่วยเพ่ิม
มากขึ้นหรือลดลงต่างกันเท่าใด ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอข้อมูลสถิติผู้ป่วย 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอสถิติภาวะการเจ็บป่วย 

 7) หน้าจอแสดงข้อมูลสถิติผู้ป่วย เมื่อเรียกดูสถิติของโรคแต่ละโรค ระบบก็จะแสดงจ านวน
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอข้อมูลสถิติผู้ป่วย 

 

 

 
 

 8) หน้าจอรายงาน ประกอบไปด้วยเมนูรายงานผู้ป่วยทั้งหมด รายงานผู้ป่วยแยกกลุ่มตาม
โรคต่างๆ ได้แก่ รายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน รายงานผู้ป่วยโรคความดัน รายงานผู้ป่วยโรควัณโรค 
รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัด และรายงานผู้ป่วยประจ าปี เมื่อกดเข้าไปดูแต่ละเมนูก็จะแสดงรายละเอียด
ผู้ป่วย โรคที่เข้ารับการรักษา และข้อมูลการให้บริการ ดังแสดงในภาพที่ 8 9 และ 10  

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายงาน 

 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอรายงานโรคทั้งหมด 
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลผู้ป่วยแยกตามกลุ่มโรค 

 9) หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย รหัสพนักงาน ชื่อสกุล ต าแหน่ง Username 
Password เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทร อีเมล์ และท่ีอยู่ ดังแสดงในภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช จ านวน 2 คน โดย 
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.43 , S.D. = 0.19 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลลัพธ์ที่ได้
จากโปรแกรม (Result Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x ̅= 4.60 , S.D. = 0.06) ด้านความ
ปลอดภัย (Security Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.50, S.D. = 0.00) ด้านฟังก์ชั่นการ
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ท างานของระบบ (Functional Test)  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.45, S.D. = 0.05) และ
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.28, S.D. = 
0.27)   

 
สรุปผล  และอภิปรายผล  
   สรุปผลการศึกษา  พบว่าได้ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
อุปราช ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง ใช้เวลาในการบันทึกและสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็ว โดยระบบจะประกอบด้วยส่วนใช้งานหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ ส่วนของ
ผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง และผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลอุปราช โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.43 , S.D. = 0.19) 
          อภิปรายผล           

1. จากการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอุปราช 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความต้องการและบริบทในการท างานจริง ท าให้เข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมเติม 
ที่จะน ามาพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ และสามารถน ามาใช้งานได้จริง ท าให้การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย     
การบันทึกภาวะการเจ็บป่วย และการให้บริการรักษาผู้ป่วย เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน   
และมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาณี ศรีเจริญ, นัยนา จิตรักษ์ และคณะ (2560) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
ใน รพ.สต.นาตาหล่ิว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
การเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยน าโปรแกรม HCIS และฐานข้อมูล
โปรแกรม NCD mini มาใช้ในการบันทึกและแปรผลข้อมูล ผลที่ได้จากการศึกษา 1) ประหยัดเวลา
และประหยัดกระดาษ โดยการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 2) มีฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขต รพ.สต. บ้านนาตาหลิ่ว เจ้าหน้าที่สามารถทราบ
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และ 3) ลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล  
  2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (x ̅= 4.43 , S.D. = 0.19) ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนเป็นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
5 ขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าที่ได้รับ และการประเมิน
คุณภาพจนระบบมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ ใบศรี (2559) ท าการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นการพัฒนาระบบงานในรูปแบบโปรแกรม



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

86

 
 

ประยุกต์บนเว็บส าหรับจัดการฐานข้อมูล พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ าเภอเดิมบางนางบวช มี
ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.15 , S.D. = 0.80) 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ์ 
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH 
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ  
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา  ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด  ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature) 
    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา 
    (7) ผลการศึกษา (results)  
     (8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion) 
     (9) กิตติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี) 
     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
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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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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. 

   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.  
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