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วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เผยแพร่
บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม ให้เป็นที่รู้จัก และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 

3. เพ่ือเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

กองบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์อภิสิทธิ์  รัตนาตรานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

คณะกรรมการประเมินบทความ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขส าราญ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน   ดอกไธสง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ์ พวงนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กองการจัดการ 

 นางสาวภัททิยา  ตรัยที่พ่ึง 

ก าหนดการเผยแพร่ 

 ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561) และ ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม -
มิถุนายน 2562) 

เจ้าของวารสาร 

 ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส านักงาน 

 ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 โทรศัพท์ 0 2160 1265 ต่อ 301 โทรสาร 0 2160 1268  www.gen-ed.ssru.ac.th 

พิมพ์ที่ 
 ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศัพท ์0 2160 1263-4 โทรสาร 0 2160 1309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gen-ed.ssru.ac.th/
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บทบรรณาธิการ 

 วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2562) บทความวิจัยในเล่มมี 10 เรื่อง ประกอบด้วยการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ออนไลน์ ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บไซต์ (LMS) การจัดการเรียนการสอน รายวิชา GES1102 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแบบ One-Stop Service ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา การปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาความคิดเห็นของวิทยากรในกระบวนการบรรยายในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 และบริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เนื้อหาของบทความดังที่กล่าวมานี้เรียบเรียงจากผลการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีความร่วมสมัยและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะส าหรับใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่
สนใจทั่วไป 

 ส าหรับวารสารฉบับต่อไป คือ ฉบับที่ 1 ของปีที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ก าลังเปิดรับ
งานเขียนในรูปแบบบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านภาษา วารสารยังมีพ้ืนที่ให้ผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา ส่งผลงานมาให้พิจารณา
เพ่ือการตีพิมพ์วารสารยินดีเป็นสื่อกลางส าหรับการเผยแพร่ผลงาน โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพ
จากกองบรรณาธิการและพิจารณากลั่นกรอง (peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เก่ียวข้อง 

 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับท่านที่สนใจทุกท่าน 
ขอขอบคุณสมาชิกวารสารที่ได้ให้ความสนใจติดตามวารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง 
                                                                                    บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
หน้า 

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 

Online Exam System for The Office of general education and e- learning innovations 
in Suan Sunandha Rajabhat University 

 

กริชเพชร ขอนพันธ์, ทศพล ปิมปา  
  

การพัฒนาระบบการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ออนไลน์ ของ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

16 

The Development of Tablet Registration System for the Office of General Education 
and Innovative Electronic Learning 

 

บัวเงิน อยู่ระหัด, อนุสรา จันทร์ประภาส  
  
การพัฒนาเว็บไซต์ (LMS) การจัดการเรียนการสอน รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

25 

Information System Development for Learning and Teaching with Learning Resource 
Publicizing 

 

จิรายุส  อ้อมเขต, ปพิชญา  ศิลปักษา  
  
การยกระดับคุณภาพการให้บริการแบบ One-Stop Service ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

33 

Quality improvement of One- Stop Service at Office of General Education and 
Electronic Innovation, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

กันตชาติ  อินทรสร , วิมลวรรณ นาคะสันต์   
  
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศงานแผนงานและประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 42 
Development of Information Management System for Planning and Quality Assurance  
สุดาวรรณ  บุญเกิดวงษ ์, กฤษณา อารีย์  
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

50 

The Instructional Management with the Use of E-Learning Lessons in the General 
Education for undergraduate students in Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ปนัดดา  พนารินทร์ , รัตนกูล   กองผา  
  
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  ในรายวิชา GEH01102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

57 

Study the satisfaction of students towards electronic learning In the course GEH01102 
Thai society in the global context General education Suan Sunandha Rajabhat 
University 

 

ธนาธิป  พิกุลทอง , เอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล  
  
การปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

65 

Instruction Media Dissemination Process Improvement of The Office of General 
Education and Innovative Electronic Learning 

 

ทิพยรัตน์ ทัดเทียม, สุภาส อมรฉันทนากร  
  
ศึกษาความคิดเห็นของวิทยากรในกระบวนการบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 

72 

STUDY IN COMMENT OF LECTURE ABOUT IN GENERAL EDUCATION COURSES PROCESS 
IN SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY ACADEMIC YEAR 2017 
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การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Online Exam System for The Office of general education and e-learning 
innovations in Suan Sunandha Rajabhat University 

 
กริชเพชร ขอนพันธ์1, ทศพล ปิมปา2 

 
บริษัท เอนโทรนิก้า จ ากัด1 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ การประเมินประสิทธิภาพและความ

พึงพอใจของระบบสอบออนไลน์ จากเดิมนั้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการใช้งานโปรแกรม Moodle เวอร์ชั่น 1.7 ส าหรับในการสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค  โดยนักศึกษาจะสอบผ่านคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ซึ่งการที่น าระบบสอบออนไลน์มาใช้แทนการสอบด้วยเอกสาร พบข้อดี คือ สามารถระบุตัวตัว
ของนักศึกษาได้ สามารถตรวจสอบการท าข้อสอบย้อนหลังได้ และนักศึกษาสามารถทราบผลคะแนนหลังจากท า
ข้อสอบเสร็จสิ้น แต่ระบบการสอบที่ใช้งานปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง
ครบถ้วน เช่น การค้นหารายชื่อนักศึกษา การท าแบบประเมินความพึงพอใจ  และไม่สามารถเลือกข้อค าถามใน
การท าข้อสอบได้ จึงได้เกิดการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle เวอร์ชั่น 3.0 ขึ้นเพ่ือใช้
ทดแทนระบบเดิม  ท าให้ระบบสอนออนไลน์ รองรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนั้นระบบ
สอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ช่วยให้การบริหารจัดการการข้อมูลการสอบมีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ง่าย และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ระบบการสอบวัดความรู้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่สามารถ
รองรับได้ทุกระบบ ทั้งการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมรูปแบบที่ ง่ายต่อการ
ใช้งานแสดงผลการสอบที่รวดเร็ว รองรับการสอบได้เพียงพอกับนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกแก่
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดความพึงพอใจของระบบสอบออนไลน์  

โดยสรุปผลการประเมินระบบด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดย
แบ่งรายการประเมินดังนี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านการเข้าสอบ 
ความสามารถของระบบในด้านการบันทึกคะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่ ความสามารถของ
ระบบในด้านการท าข้อสอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านการเปิด – 
ปิด ระบบ และผลการประเมินความสามารถของระบบในด้านการประกาศผลการสอบอยู่ในระดับดี  

ค าส าคัญ  : ระบบสอบออนไลน์ , หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป , มูเดลิ 
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Abstract 

 The study aims to develop the online exam system; to evaluate the teaching efficiency 
and online system satisfaction.  Previously, the Office of General Education and Electronic 
Learning Innovation employed Moodle 1.7 version for mid-term and final tests via computer in 
the computer lab or their own tablets.  Actually, the advantage of this method was that: the 
student’s identity was actively identified; the test could be traced back; and the test result was 
immediately shown after finishing the test.  However, the system cannot respond to the entire 
needs of students, such as the name list exploration, satisfaction survey, and the test cannot 
be optionally selected.  As a result, Moodle 3.0 version has been developed to fix those 
problems.  The new version can manage the test system data to be more convenient, faster, 
more practical, and more efficient.  Specifically, this can well serve all needs of students: the 
test can be done via tablet as well as PC; the operation system is easier; the test result is shown 
faster; the supporting staffs can work conveniently. As a result, this can boost the satisfaction. 
 In conclusion, the system, according to the evaluation, can serve the needs of students 
and staffs.  The topics which are rated at the very high level are the test entry, the test score 

record, the test taking, the opening and closing system; meanwhile, test result announcement 
is at the high level.  
  
Keywords : online test, General Education courses, Moodle 
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บทน า 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มีภารกิจที่ส าคัญคือ จัดการ
เรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  ซึ่งในแต่ละภาคเรียนเปิดสอนจ านวน 
16 รายวิชา และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ประมาณ 8,000 คน เนื่องจากมีนักศึกษาจ านวน
มากที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ภาคเรียน ท าให้ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนมากมาย อาธิเช่น ระบบ E-
learning ระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 
ระบบสอบออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงที่สุด 
 ปัจุบันระบบสอบออนไลน์ ส านักวิชาการ
ศึกษาทั่วไปฯ พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรม Moodle 
เวอร์ชั่น 1.7 ใช้ส าหรับในการสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย
นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส อ บ ผ่ า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
ห้องปฏิบัติ การคอมพิว เตอร์  และสอบผ่ าน
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ซึ่งการที่น าระบบ
สอบออนไลน์มาใช้แทนการสอบด้วยเอกสาร พบ
ข้อดี  คือ สามารถระบุตัวตนของนักศึกษาได้  
สามารถตรวจสอบการท าข้อสอบย้อนหลังได้ และ
นักศึกษาสามารถทราบผลคะแนนหลังจากท า
ข้อสอบเสร็จสิ้น แต่ระบบสอบที่ใช้งานปัจจุบันยัง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้
อย่างครบถ้วน เช่น การค้นหารายชื่อนักศึกษา การ
ท าแบบประเมินความพึงพอใจ  และไม่สามารถ
เลือกข้อค าถามในการท าข้อสอบได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาตามที่กล่าว
ไปในข้างต้น จึงพัฒนาระบบสอบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Moodle เวอร์ชั่น 3.0 ขึ้นเพ่ือใช้ทดแทน
ระบบเดิม  ท าให้ระบบสอนออนไลน์ หมวด

รายวิชาศึกษาทั่วไป รองรับและตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้งาน นอกจากนั้นระบบสอบ
ออนไลน์ที่ พัฒนาขึ้นใหม่นี้ช่วยให้การบริหาร
จัดการการข้อมูลการสอบมีความสะดวก รวดเร็ว 
ใช้ง่ายง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
แนวทางการศึกษา 

  แนวทางการศึกษาครั้งนี้ได้จากแนวคิด
ข อ ง  แ น ว คิ ด ข อ ง ก ลู ลิ เ อ ล มิ โ น 
(Guglielmino,1977) ซึ่งกล่าว ว่าบุคคลที่มีความ
พร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง นั้นต้องมี
ความพร้อมในการเรียนรู้  8 ประการดังนี้คือ (1) 
การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (2) อัตมโนทัศน์ใน
การเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (3) การริเริ่มและ
อิสระในการ เรียนรู้ (4) ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตน (5)  ความรักในการเรียน (6) 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (7) การ มองอนาคตในแง่
ดี / ก า ร ต้ อ ง ก า รก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต  (8) 
ความสามารถในการ ใช้ทั กษะ พ้ืนฐานด้ าน
การศึกษาและ ทักษะในการแก้ปัญหา ดังนั้นความ
พร้อมในการเรียนรู้ โดยการชี้น าตนจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีโดยการน าการจัดการเรียน การสอนระบบ
ออนไลน์ที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถ ท าให้ผู้เรียน
เกิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Selfdirected 
learning) และเป็นการเรียนการสอนที่ สามารถ
เน้นความต้องการของผู้ เรียนโดยมีผู้ เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง (learner-centered) 

  Moodle (Cole, J., & Foster, H. (2007)) 
ม า จ า ก  ค า ว่ า  Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment เป็น Course 
Management System (CMS) หรือ ระบบจัดการ 
เ รี ย นก า รสอน  ( LMS)  แบบ  Open Source 
Software ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ 
ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่
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ผู้สอน กับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ได้ อีกทั้ง เป็น software ที่ท างานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต แบบ Web Service โดยใช้  CGI 
Script ร่ ว ม กั บ  Database Technology เ ก็ บ
ข้อมูลการใช้งานไว้ที่ Web Server แล้วให้สิทธิ์ผู้ใช้ 
ซึ่งมีสถานะต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน หรือ
ผู้เรียน เข้ามาใช้งาน เปรียบเสมือนรวบรวมแหล่ง
ความรู้ทั้งหมดมา รวมกันไว้ท าให้ทุกคนสามารถ
เข้าใช้-งานร่วมกันได้ ส าหรับผู้สอน การสร้าง
รายวิชาบน Moodle นั้น สามารถใช้เครื่องมือที่มี
อยู่ ใน Moodle สร้างเนื้อหา และกิจกรรมใน
รายวิชาได้ เช่น แหล่งข้อมูลแบบ หน้าเว็บเพจ 
แหล่งข้อมูลแบบไฟล์หรือเว็บไซต์ และ กิจกรรม
แบบทดสอบ เป็นต้น การใช้งาน Moodle จะเป็น
การใช้งานผ่านเว็บไซต์ตาม URL ที่ผู้แล ระบบได้
ลงทะเบียนไว้ 

1) ระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป ส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 H0 : µ ≤ 3.51     
H1 : µ > 3.51  

2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การใช้งานระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับดีข้ึนไป  

 H0 : µ ≤ 3.51     
H1 : µ > 3.51  

หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่  
สามารถค านวณได้จากสูตร 

  

  

 เมื่อ  (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 

  คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า    
คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดการ
กระจายซึ่งใช้กับจ านวนข้อมูลจ านวนไม่มากนัก
และนิยมใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งค านวนส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ดหมวดหมู่  
(Ungrouped Data) ได้ดังนี ้

สูตร S.D. =  

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X1 คือ ข้อมูล (i = 1,2,3…N) 

 คือ มัชฌิมเลขคณิต 
 N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาเรื่อง “พัฒนาระบบสอบ
ออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการ
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์” มีผลดังนี้ 

  ผลการพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ หมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือใช้ทดแทนระบบเดิม  ท าให้ระบบสอน
ออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป รองรับและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนั้น
ระบบสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ช่วยให้การ
บริหารจัดการการข้อมูลการสอบมีความสะดวก 
รวดเร็ว ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
แสดงรายละเอียดของระบบดังนี้ 
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1. ส่วนของนักศึกษา 
1. เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชา

ศึกษาทั่ ว ไป ส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
(www.exam1.ssru.ac.th)  
เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฎจอภาพ ดังรูปภาพที่ 1 
แสดงหน้าหลักระบบ ซึ่งจะมีส่วน ค าอธิบายวิธีการ
และขั้นตอนในการสอบ, ปฏิทิน, ส่วนการกรอก 
Login เข้าสู่ระบบสอบ 
 

 
รูปภาพท่ี 1 หน้าหลัก 

1.2 หน้าหลักเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2 

 
รูปภาพท่ี 2 หน้าหลัก เมื่อนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ 

1.3 หน้าจอเข้าสู่การสอบ ดังภาพที่ 3 

 
รูปภาพท่ี 3 หน้าหลัก เมื่อนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ 

1.4 หน้าจอการท าข้อสอบ ดังภาพที่ 4 

 

รูปภาพท่ี 4 หน้าจอการท าข้อสอบ 

1.5 หน้าจอเมื่อเสร็จสิ้นการท าข้อสอบ ดังภาพที่ 5 

 
 

รูปภาพท่ี 5 หน้าจอเมื่อเสร็จสิ้นการท าข้อสอบ 
 

1. ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
1.1 เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชา

ศึกษาทั่ ว ไปส านั กวิ ชาการศึ กษาทั่ ว ไปและ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(www.exam1.ssru.ac.th)  เมื่อเข้าสู่ ระบบจะ
ปรากฎจอภาพ ดังรูปภาพที่ 1 แสดงหน้าหลัก
ระบบ ซึ่งจะมีส่วนค าอธิบายวิธีการและขั้นตอนใน
การสอบ , ปฏิทิน, ส่วนการกรอก Login เข้าสู่
ระบบสอบ 
 

 
รูปภาพที่ 1 หน้าหลัก 

http://www.exam1.ssru.ac.th/


วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

12 
 

 1.2 หน้าหลักเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 
2 

 

รูปภาพท่ี 2 หน้าหลัก เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ 

 

 1.3 หน้าตั้งค่ารายวิชา ดังภาพที่ 3 

 
รูปภาพท่ี 3 หน้าตั้งค่ารายวิชา 

 1.4 หน้าตั้งค่าข้อสอบ ดังภาพที่ 4-5 

รูปภาพท่ี 4 หน้าตั้งค่ารายวิชา 

 
รูปภาพท่ี 5 หน้าตั้งค่ารายวิชา 

 1.5 หน้ารายงานผลการท าข้อสอบ ดังภาพที่ 6 

 
รูปภาพท่ี 6 หน้ารายงานผลการท าข้อสอบ 

    ผลการประเ มินความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้งานระบบ จากการพัฒนา
ระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวน 434 คน ท าการประเมินแบบ
ออนไลน์ โดยใช้ Google Form ที่ เป็นเครื่องมือ
ในการส ารวจ และสอบถามข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา สามารถสรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นได้
ดังนี้ 

   เพศ  ผลการวิ เคราะห์พบว่ามี เพศชาย 
จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 และพบว่ามี
เพศหญิง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 434 คน 
  อายุ ผลการวิเคราะห์พบว่าอายุช่วง 18-
20 ปี มี จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 และ
พบว่าอายุช่วง 21-23 ปี มีจ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 434 คน 
  ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า
ชั้นปีที่ 1 มี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 
พบว่าชั้นปีที่ 2 มี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.8 พบว่าชั้นปีที่ 3 มี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.0 และพบว่าชั้นปีที่ 4 มี จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 434 คน 
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  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้ระบบ โดยแบ่งรายการประเมิน
ดังนี้ ผลการประเมินระบบมีความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .683) ผลการ
ประเมินเนื้อหาข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกัน 
เชื่อถือได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .838) ผลการ
ประเมินระบบครอบคลุมครบถ้วนตรงต่อการของ
ผู้ใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .736) ผลการประเมินการ
จัดวางรูปแบบในระบบง่ายต่อการอ่านและการใช้
งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .839) ผลการประเมินสี
พ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .791) ผลการประเมินขนาด
ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงามอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .838) ผลการ
ประเมินความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ
ข้อมูลต่างๆอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .816) ผลการ
ประเมินเมนูต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศใช้งานได้
ง่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .806) ผลการประเมินมี
คู่มือช่วยเหลือในการใช้งานได้เข้าใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .810) ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการใช้งานระบบอยู่ ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .819) 

 ผลการวิจัยพบว่า ระบบสร้างสรรค์ความรู้
ผ่านเว็บ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู้  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประกอบด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้แก่ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออฟไลน์ มีการสอนในชั้นเรียน

ปกติ  การสอนชี้ แนะการปฏิบัติ งาน การให้
ค าแนะน าปรึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มี
การเรียนรู้จากบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง การเรียนรู้จาก
การมอบหมายงาน การเรียนรู้จากชุมชน และมี
กระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การด าเนินงาน 
การวัดและประเมินผล และการปรับปรุงการสอน 

สรุปผล 
 ผลการวิจัยพบว่าระบบสอบออนไลน์ 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
โดยอาจารย์ผู้ สอนรายวิชาศึกษาทั่ ว ไป และ
บุคลากรของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จ านวน 
30 คน ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 
ด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้าน
ที่ 2 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านที่ 3 ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ด้านที่ 4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้งานระบบ โดยนักศึกษาปริญญา
ตรี ที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 434 
คน ซึ่ งมี ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้ระบบค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก ระบบช่วยในการบริหารจัดการข้อสอบได้
รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังช่วยใน
การบริหารจัดการจัดการสอบวัดความรู้  ให้มี
กระบวนการที่ชัดเจน ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
รวมไปถึงช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการได้มาก
ขึ้น ระบบช่วยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้
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เป็นอย่างดี ง่ายต่อการค้นหา การวิเคราะห์รายงาน
ต่างๆ ที่ต้องการได ้

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ หมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ น ามาใช้ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับความร่วมมือ จาก
ผู้บริหาร หัวหน้าและบุคลากรทุกคน ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีระบบสอบออนไลน์ หมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนา
เวอร์ชั่น เพ่ือให้รองรับต่อการใช้งานที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ สะดวก ปลอดภัย ง่ายและรวดเร็ว
ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้ง
ร ะ บ บ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.ex.ssru.ac.th และนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า 1 นักศึกษา
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สามารถสอบ
วัดความรู้ผ่านระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป ส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพ 
รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุมในการใช้บริการ 
  2 บุคลากรของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบ
สนับสนุนการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มีระบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการใช้บริการ 
การจัดการคลังข้ อมูลในแต่ละรายวิชา การ
ประมวลผลคะแนน การวิเคราะห์ข้อสอบเบื้องต้น
ได้อย่างครบถ้วน สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้
แบบทันเวลา และทุกสถานที่ 

3 ทีมผู้บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายงานผลการ
วิเคราะห์คะแนนสอบได้ได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการพัฒนาระบบสอน
ออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการ
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์ได้ข้อสรุปที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

  1.บุคลากรต้องเรียนรู้กระบวนการการ
บริหารจัดการ การให้บริการด้านการจัดสอบวัด
ความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป แก่นักศึกษา อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ น่า
ประทับใจ 

2 ใช้ระบบสอบออนไลน์ หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความรวดเร็ว ความ
ถูกต้องครบถ้วน และปลอดภัยของข้อมูล 
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การพัฒนาระบบการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ออนไลน์ ของ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

The Development of Tablet Registration System for the Office of General 
Education and Innovative Electronic Learning 

 
บัวเงิน อยู่ระหัด1 , อนุสรา จันทร์ประภาส2 

 
บริษัท กันตนา มูฟวี่ทาวน์ จ ากัด1 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการแบบ One Stop Service ที่เน้นการ
ให้บริการนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) โดยรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ในครั้งก่อน จากนั้นพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพ
พลิเคชัน (Web Application) เขียนด้วยภาษา ASP.NET (C#) ท าระบบหลังบ้านด้วยฐานข้อมูล Microsoft 
SQL Server และออกแบบระบบให้ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ จากนั้นทดลองใช้กับการรับลงทะเบียน ระบบสามารถ
บริหารจัดการการให้บริการนักศึกษาได้ล่วงหน้า มีระบบลงทะเบียนรับและระบบสนับสนุนการจัดการคิวรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ของนักศึกษาแบบออนไลน์ และระบบบันทึกข้อมูลสรุปผลการ
ให้บริการแบบทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง และให้ผู้ใช้ระบบประเมินระดับความพึงพอใจพบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ใช้งาน จ านวน 385 คน เฉลี่ยคิดเป็น 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  
ค าส าคัญ  :  การให้บริการนักศึกษา, เว็บแอพพลิเคชัน, ระบบออนไลน์, รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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Abstract 
 The study aims to develop one stop service system with the focus on picking-up tablet 
of students; and to survey the satisfaction level of the service receivers.   The tools used for 
collecting data are picking-up tablet registration system and satisfaction evaluation form.  The 
system is developed in the form of web application, with ASP.Net (C#) language and backing 
database with Microsoft SQL server, which can be accessed by all types of equipment.  The 
system can offer service in advance, accept and support cueing process online, and summarize 
all service providing – fast and accurate. According to satisfaction survey from 385 students, 
who enrolled the GE courses, the score was at the average value of 4 . 7 0  and standard 
deviation value of 0.53. 
Keywords :  service to students, web application, online system, general education courses 
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บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิต สามารถผลิต
สินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการได้มากขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริการและบริหาร
จัดการข้อมูลในการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการน า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน 
(Web Application)  ที่ ให้ บริ การและบริ ห า ร
จัดการข้อมูลผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ เล็ง เห็น
ความส าคัญในการน า อุปกรณ์ เทคโนโลยีมา
สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
จึงมนีโยบายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
เข้ารับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) 
โดยมอบหมายให้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ
ให้บริการนักศึกษา ในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Tablet)  จากหน่วยงาน ซึ่ งต้อง
ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ก าหนดวัน-
เวลา พร้อมทั้งแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้พร้อมส าหรับการให้บริการนักศึกษา 
จากการให้บริการที่ผ่านมาได้ เกิดปัญหาการ
ให้บริการที่ใช้ระยะเวลานาน จ านวนที่มาติดต่อรับ
บริการแต่ละวันไม่เท่ากัน เกิดการรอคอยในการรับ
บริการ การเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ ไม่
ครบถ้วน ท าให้ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารใหม่อีกครั้ง รวมถึงการจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ในแต่ละวันต้อง
ใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมาก และไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอนในการให้บริการนักศึกษาในแต่ละวัน 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องจัดท าเองด้วย
ระบบเอกสาร ส าหรับเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้

ล งบันทึกรับ เครื่ องคอมพิว เตอร์ ชนิดพกพา 
(Tablet) นักศึกษาต้องเขียนชื่อและข้อมูลของ
ตนเองจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้า และเกิด
การรอคิวที่ยาวขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีระบบบันทึกข้อมูล
สารสนเทศเกี่ ยวกับการให้บริการรับ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ที่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูล และเรียกดูรายงานผลการ
ให้บริการได้แบบทันเวลา 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้การพัฒนาระบบ
การลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) ออนไลน์ โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพ
พลิ เคชัน (Web Application)  ที่ เขียนขึ้นด้วย
ภาษา ASP.NET (C#) บริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้วย Microsoft SQL Server และออกแบบระบบ
ให้ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ
นักศึกษาแบบออนไลน์ ที่สามารถบริหารจัดการ
การให้บริการนักศึกษาได้ล่ วงหน้ า  มี ระบบ
ลงทะเบียนรับ มีระบบสนับสนุนการจัดคิวรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) และมี
ระบบบันทึกข้อมูล สรุปผลการให้บริการแบบ
ทันเวลา (real time)  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Tablet) ออนไลน์ ของส านักวิชา
การศึ กษาทั่ ว ไปและนวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบให้บริการจุด One Stop Service ที่เน้นการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ที่ ม า ติ ด ต่ อ รั บ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) และเพ่ือศึกษา
ระดบัความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ที่มาใช้บริการ ซึ่ งส่งผลให้การบริการมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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ต่อการให้บริการของหน่วยงานมากขึ้น (ปรียากร 
วงศอนุตรโรจน, 2535) 

2. รายละเอียดของการศึกษาทดลอง 

2.1. แนวทางการศึกษา 

ร ะบ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร 
( Management Information Systems)  ( MIS)  
เป็นระบบที่มีกลุ่มข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ที่
มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือการด าเนินงานขององค์กร 
สนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดการและการ
ตัดสินใจในองค์กร โดยจะต้องมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประมวลผล และจะต้องใช้อุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมร่วมกับผู้ใช้ในการจัดท า
สารสนเทศ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎา
พร ยุทธนวิบูลชัย , 2549) การใช้ งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ สามารถใช้ได้ตั้งแต่
ระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และระหว่างหน่วยงาน 
ระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการช่วยให้ผู้ ใช้
สารสนเทศสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ยุ่งยาก 
และซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการต้ องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ (ไพรบูลย์ เกรียติ
โกมล และณัฏฐ์พันธ์ เขจรนันท์, 2551) ดังต่อไปนี้ 

1 .  ข้ อมู ลสารสน เทศ ได้ แก่  ข้ อมู ล
รายละเอียดที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการระดับ
ย่อย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

2 .  อ งค์ ก ร แล ะกา รบริ ห า ร จั ด ก า ร 
โดยทั่วไปต้องประกอบด้วยบุคลากร โครงสร้างการ
บริหารงานองค์กร เพ่ือแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนตาม
ภาระงานต่างๆ 

3. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ซึ่งรวมถึงซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่เชื่อมโยง

ระบบเหล่านี้เข้าด้วยกันเพ่ือการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

Web Application คือโปรแกรมที่อยู่ใน 
web server ที่ ค อ ย ใ ห้ บ ริ ก า ร สิ่ ง ที่ ร้ อ ง ข อ
(Request) จากทาง client ผ่าน protocol HTTP 
ซึ่งจะแสดงผลที่ร้องขอในรูปของ HTML page 
ผ่านทางบราวเซอร์ซึ่งก็คือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราใช้
บริการอยู่นั่นเอง ซึ่ง Web Application สามารถ
ตอบสนองความคิด Distributed Processing ได้
ในระดับหนึ่งก็คือ การแบ่งการประมวลผลไว้ที่ฝั่ง
Client แ ล ะฝั่ ง  Server แ ล ะมั ก จ ะ มี ก า ร ใ ช้
ฐานข้อมูล (database) ควบคู่กับการท า Web 
Application ไปด้วย (ธนากร อุยพานิชย์ และ
เสถียร จันทร์ปลา, 2553)  

ในการวิจัยครั้งนี้น า โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ (Web Application) มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Tablet) ออนไลน์ ของส านักวิชา
การศึ กษาทั่ ว ไปและนวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 

กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา (Tablet) ออนไลน์ ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จะ
ใช้ แนวทา งของการ พัฒนาซอฟต์ แ ว ร์ ด้ ว ย
แบบจ า ล อ งน้ า ต ก  ( Water Fall Model)  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักที่ส าคัญ คือ การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ และการทดสอบระบบ ซึ่งโมเดลนี้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาระบบให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
มุ่งเน้นการใช้เทคนิคการค้นหาความต้องการจาก
ผู้ ใช้ก่อนการพัฒนาระบบจริง (Aiamsiriwong, 
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2012) 1) การการวิเคราะห์ระบบ เริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการบริการ  วิเคราะห์ปัญหา
เกิดขึ้น และความต้องการในการให้บริการรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) 2) การ
ออกแบบระบบประกอบด้วย การออกแบบ
ฐานข้อมูล  การออกแบบระบบหน้ าจอการ
ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) ของผู้ใช้บริการและหน้าจอการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล ของผู้ดูแลระบบ เงื่อนไขในการ
ก าหนดสถานะการลงทะเบียน สถานะการรับ
เครื่อง รวมถึงการตั้งค่าและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
3) การพัฒนาระบบเป็นการพัฒนาตามที่ ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้ 4) การทดสอบระบบ 
เป็นการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการ
ท างาน และทดสอบการใช้งานจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ มีความสะดวกในการใช้งาน 
มีความครบถ้วนของเนื้อหา สามารถแสดงข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง มีความเร็วในการประมวลผลข้อมูล มี
การออกแบบที่ เหมาะสมทันสมัย การทดสอบ
ระบบจะจ าลองการใช้งานจริงในการลงทะเบียนรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตั้งค่า
ระบบก่อนการเปิดรับลงทะเบียนจริงด้วยสถาน
การณืที่แตกต่างกัน และการประเมินจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลที่ ได้จากการวิ เคราะห์ฟังก์ชันการ
ท างาน ซึ่งจะได้ ฟังก์ชันที่ส าคัญ 2 กลุ่มคือ 1) 
ฟังก์ชันของการลงทะเบียน การค้นหาแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน การตรวจสอบสถานะการรับ และการ
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เรียกว่าส่วนของผู้ใช้ 
(User) และ 2) ฟังก์ชันของการบริหารจัดการ
ข้อมูล การน าเข้าข้อมูลทั่วไปของผู้รับมีสิทธิ์รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) การ
ก าหนดช่วงวันที่เปิดลงทะเบียน ก าหนดวันที่เข้า
รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) การ

ก าหนดสิทธิ์ ของพนั ก งาน  การยก เลิ กกา ร
ลงทะเบียน การยืนยันการรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Tablet) และการเรียกดูรายงานต่างๆ 
ที่เรียกว่าส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 การออกแบบและพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) ออนไลน์ นั้น จะพัฒนาในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชัน (Web Application) ทีเ่ขียนขึ้นด้วย
ภาษา ASP.NET (C#) ในการจัดท าระบบ ร่วมกับ
การใช้ Microsoft SQL Server เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บข้อมูล พร้อมยังออกแบบระบบให้ใช้ได้
ทุ ก อุปกรณ์  (Responsive Design)  ด้ วย  และ
น าเสนอกระบวนการท างานในรูปแบบผังงานภาพ
การลงทะเบียนของผู้ใช้ (User) แสดงดังภาพที่ 1 
และผั ง งานภาพรวมของระบบผู้ ดู แลระบบ 
(Admin) แสดงดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 1 ผังงานภาพการลงทะเบียนของผู้ใช้ 
(User) 
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ภาพที่ 2 ผังงานภาพรวมของระบบผู้ดูแลระบบ 
(Admin) 

การท างานของระบบจะเน้นในส่วนของ
การลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet)  เ พ่ือให้นักศึกษากรอกข้อมู ลบันทึก 
ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้ลงทะเบียน 
พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารในการเข้ารับเครื่อง
ดังหน้าจอในภาพที่ 3-6 

 

ภาพที่ 3 เริ่มการลงทะเบียน 

 

ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลการลงทะเบียน 

 

ภาพที่ 5 ตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียน 

 

ภาพที่ 6 พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน 
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ส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นส่วนของระบบที่
พัฒนาขึ้นช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการการ
ให้บริการนักศึกษาได้ล่วงหน้า ทั้งนี้ยังสนับสนุน
การสรุปผลการให้บริการเพ่ือน าเสนอผู้บริหารได้
แบบทันเวลา (real time) ระบบที่พัฒนาขึ้นรองรับ
การใช้งานทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บแอ๊พ
พลิเคชั่น (web Application) 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอการจัดการข้อมูล 

 

ภาพที่ 9 หน้าจอการตั้งค่าข้อมูลนักศึกษาที่มีสิทธิ์
รับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) 

 

ภาพที่ 10 หน้าจอยืนยันการรับคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา (Tablet) 

 

ภาพที่ 11 รายงานข้อมูล 

การประเมินระบบ เพ่ือเป็นการทดสอบ
ระบบที่น าเสนอ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวน 385 คน ท าการประเมินแบบ
ออนไลน์ โดยใช้ Google Form ที่ เป็นเครื่องมือ
ในการส ารวจ และสอบถามข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา สามารถสรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นได้
ดังนี้ แสดงรายลัเอียดผลการประเมินรายข้อได้ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่  1 สรุปผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

 S.D การ
แปล
ผล 
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1. ระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) มีความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.63 .568 ดีมาก 

2. ความครบถ้วนของเนื้อหา
ในระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพกพา 
(Tablet) 

4.64 .561 ดีมาก 

3. ระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) สามารถแสดง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4.64 .587 ดีมาก 

4. ความเร็วในการ
ประมวลผลข้อมูล 

4.64 .597 ดีมาก 

5. ขนาดและสีของตัวอักษร
ภายในระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) 

4.65 .590 ดีมาก 

6. ระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) มีรูปแบบท่ี
ทันสมัย 

4.65 .584 ดีมาก 

7. ระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) มีประโยชน์ต่อ
ท่าน 

4.67 .565 ดีมาก 

8. ระบบลงทะเบยีนรับ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) มีความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.66 .582 ดีมาก 

9. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ในความเร็วในการ
ตอบสนองของระบบ
ลงทะเบียนรบัคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Tablet) มาก
น้อยเพียงใด 

4.66 .576 ดีมาก 

10. ความพึงพอใจโดยรวม
ท่านมีความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบลงเบียนรบั
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) ในระดับใด 

4.70 .533 ดีมาก 

 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
โดยรวมของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบจ านวน 
385 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.5 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับมากจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 มี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับปาน
กลางจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 มีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับน้อยจ านวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 และมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับน้อยที่สุดจ านวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ดังนั้นสรุปได้ว่านักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิด
เป็นร้อยละ 93.08 

4.สรุปผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาระบบการลงทะเบียนรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ออนไลน์  
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้ว่า ระบบที่ถูก
พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิ เคชัน (Web 
Application) ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา ASP.NET (C#) 
ในการจัดท าระบบ ร่วมกับการใช้ Microsoft SQL 
Server เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล ที่
ส า ม า ร ถ รอ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ได้ ทุ ก อุ ป ก ร ณ์   
(Responsive Design) มีระบบที่ท าให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา (Tablet) ได้ล่วงหน้าแบบออนไลน์ ผ่าน
เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( web Application)  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทุกที่ ทุกเวลาและสามารถจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ
รายละเอียดในระบบลงทะเบียนได้ พร้อมทั้ง
สามารถมีก าหนดการเพ่ือรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Tablet) ได้ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่
สามารถบริหารจัดการระบบให้บริการลงทะเบียน
รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ของ
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นักศึกษาได้ล่วงหน้า สามารถบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการนักศึกษา การออกรายงานแบบรายวัน 
หรือสรุปรายงานการให้บริการนักศึกษาได้แบบ
ทันเวลา (real time) และช่วยลดระยะเวลาการ
ให้บริการนักศึกษาได้เร็วขึ้นด้วยระบบการจัดคิว
ของนักศึกษา และระบบสแกนบาร์โค้ดเพ่ือบันทึก
ข้อมูลการรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(Tablet) ทั้งนี้ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ให้บริการนักศึกษา เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการ
ให้บริการนักศึกษาที่มีข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ผู้บริหาร
สามารถเรียกดูสรุปผลการให้บริการแบบทันเวลา 
(real time) มีความถูกต้อง และสนับสนุนผู้บริหาร
ในการวางแผนงานและสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างนวัตกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการนักศึกษาได้อย่าง
สูงสุด 
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ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บไซต์ (LMS) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กับคุณภาพชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นด้านในการเข้าใช้ระบบเรียนรู้และท ากิจกรรมผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายในทุกสถานการณ์
และความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองและประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นด้านความสะดวก
ในการเข้าใช้งานความเร็วการแสดงผล (ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื้อหาการเรียน เอกสารประกอบการบรรยายและ
วีดีโอทบทวนบทเรียน) รองรับการท ากิจกรรม ผ่านอุปกรณ์ได้ง่าย และถูกต้อง  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นด้าน
ความน่าสนใจของเว็บไซต์ ได้แก่ เมนูฟังก์ชัน ตัวอักษร กราฟิก 

การพัฒนาระบบใช้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Simple 
Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie & Morgan) จ านวน 322 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 
2,000 คน 

ผลงานวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System) สามารถใช้
งานได้หลากหลายอุปกรณ์และสะดวกต่อทุกสถานการณ์ ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนการสอน การ
ทบทวนบทเรียน การสืบค้นข้อมูล การจัดกิจกรรมประจ าหน่วยได้ระดับมากหลังจากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ 
LMS ตามความคิดเห็นที่ต่ ากว่าระดับปานกลางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
เรียนการสอนแล้ว 

ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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Abstract 

The purposes of the development of GES1102  Course Management for Science 
and Quality of Life, General Education Course, Suan Sunandha Rajabhat University, include to 
develop the GES1102 Course Management for Science and Quality of Life, which can be used 
with various devices, such as smart phones, and tablets, and to enable the students to gain 
information, do homework, and access documents and video for convenient, speedy, up- to-
date and efficient revision. 

Research methodologies include the use of GES1 1 0 2  Course Management for 
Science and Quality of Life developed by using Moodle v. 2.5, and a questionnaire to find out 
users’  satisfaction of the GES1102  Course Management.  Samples include 2 , 0 00  students 
registering to study the course GES1102, Science and Quality of Life.  

The research findings point out that the development of the Learning Management 
System can be used with variety of devices, and better support the learning management, 
lesson revision, information retrieval, and unit activities including a developed course website 
with the increase in efficiency in learning management and learning support. 

keywords : Learning Management System, General Education, Program, Moodle 
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1.  บทน า  
ส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ

นวั ตกรรมการ เ รี ยนรู้ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เป็ น
หน่วยงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลั ก สู ต ร วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป  เ พ่ื อมุ่ ง พัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกและพลเมือง
ไทยตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) จัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างการเข้าชั้นเรียน 
การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ และ
การใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบและการก ากับตนเองในการ
เรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หลักสูตรอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คือ มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี วิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่ถือว่า
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นบัณฑิตเพราะเป็นส่วน
ที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ในภาพรวม นโยบายของส านักวิชา
การศึกษาทั่ ว ไปและนวัตกรรมการ เรี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ชั้นเรียน โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปให้กับนักศึกษา  

รายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จาก
การน าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
(Learning Management System) ที่พัฒนาด้วย

โปรแกรมมูเดิ้ล เวอร์ชั่น 1.9 (Moodle v.1.9) มา
ให้บริการแก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ซึ่งลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่ วไป ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 322 คน จากกลุ่มประชากร จ านวน 2,000 
คน การใช้ระบบของนักศึกษาในการทบทวน
บทเรียน การสืบค้นข้อมูล การท ากิจกรรมประจ า
หน่วย ยังพบว่าการแสดงผลของระบบบนเครื่องมือ
สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) 
อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) นั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร 
พบปัญหาในการ Login เข้าใช้งานระบบยาก การ
ท ากิจกรรมประจ าหน่วย หรือการศึกษาต าราและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนระบบยังไม่สะดวก และ
การแสดงผลของข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ประจ ารายวิชาในรูปแบบภาพที่มีขนาดใหญ่ หรือ 
วีดีโอ (VDO) ยังไม่รองรับการแสดงผลบนเครื่องมือ
สื่อสารทีมีขนาดเล็ก ท าให้ภาพ หรือ วิดีโอ (VDO) 
บางส่วนขาดหายไปจากหน้าจอ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรับข้อมูลข่าวสาร การปรับมุมมองการ
แสดงผล และส่งผลให้การสื่ อสารเกิดความ
ผิดพลาดได ้

ดั งนั้ นทา งคณะผู้ วิ จั ย จึ ง เ ล็ ง เ ห็ นถึ ง
ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รส อนออน ไ ล น์  ( Learning 
Management System) เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป สนับสนุน
การศึกษาด้วยตนเองผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น 
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) อุปกรณ์แท็บเล็ต 
(Tablet) ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  รายละเอียดการทดลอง  
2.1.  แนวทางการศึกษา 

กิ ต ติ พ งษ์   พุ่ มพว ง  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของ  LMS (Learning Management 
System)  คือ ระบบจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

28 
 

ส าคัญ ส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ 
ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ ข้อมูลบทเรียน 
ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ระบบจ ัดการข ้อม ูล
ผู ้เรียน ระบบเครื ่องมือช่วยจัดการสื ่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การ
สื่อสาร Chat e-Mail Webboard รวมไปถึงการเก็บ
ล ารองข้อมูล และการรายงานผล เป็นต้น  

ชั ย ว รั ตน์   ไ ชยพจน์ พ านิ ช   ได้ ใ ห้
ความหมายของ LMS ว่าเป็นซอฟท์แวร์บริหาร
จัดการรายวิชาที่รวบรวมเครื่องมือ ซึ่งออกแบบไว้
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน  ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วย
สนับสนุนผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม คือ ผู้เรียน (Student)  
ผู้ ส อ น  ( Instructor)  เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ะ เ บี ย น
( Registration)  แ ล ะ ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ
(Administrator) ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิ
ในการเข้าใช้ที่จัดหาไว้ให้จะมีความแตกต่างกันไป
ตามแต่การใช้งานของแต่ละกลุ่ม 

ดังนั้นสรุปได้ว่า Learning Management 
System หรือ LMS เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ
การบริหารการเรียน ในรูปแบบ e-Learning เพ่ือ
จัดการกับการใช้คอร์สแวร์ (Courseware) ใน
รายวิชาต่างๆ ระหว่างผู้สอน (Instructors) ผู้เรียน 
(Learners)   เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Registrator) 
และผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยออกแบบ
ระบบเพ่ือเป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ บริหารจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมือ
อ านวยความสะดวก เช่น โปรแกรมจะท าหน้าที่ 
ตรวจสอบการเข้ามาใช้บทเรียน เนื้อหา กิจกรรม
ต่าง ๆ ตารางเรียน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง
สนทนา กระดานถามตอบ การท าแบบทดสอบ 
เป็นต้น และองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การเก็บ

บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บน
ระบบเพ่ือผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ติดตาม
และประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้น า ระบบจัดการเรียน
การสอนออน ไลน์  ( Learning Management 
System) เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สนับสนุนการศึกษาด้วย
ตนเองผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ 
(Smart Phone) อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ท าให้
เ กิ ดความสะดวก รวด เร็ ว  ทั นสมั ย  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2.  กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ขั้ น ต อ น ใ น

การศึกษา การน าระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Learning Management System) ที่
พัฒนาด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล เวอร์ชั่น 2.5 (Moodle 
V.2.5) มาให้บริการแก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ซึ่ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนา
ระบบผู้ พัฒนาใช้ ระเบียบวิธีวิจั ยโดยใช้กลุ่ม
ประชากรนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชี วิ ต  ด้ วยวิ ธี การสุ่ มแบบแบ่ งกลุ่ ม  ( Simple 
Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie & 
Morgan) จ านวน 322 คน จากกลุ่มประชากร
ทั้งหมด 2,000 คน ได้แก่ 

1) เว็บไซต์ 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
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ภาพที่ 1  หน้าแรกของเว็บไซต์รายวิชา ges1102 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
โปรแกรมมูเดิล้ เวอร์ชั่น 1.9 (Moodle v.1.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  หน้าแรกของเว็บไซต์รายวิชา ges1102 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

โปรแกรมมูเดิ้ล เวอร์ชั่น 2.5 (Moodle v.2.5) 

3.  ผลและการอภิปราย  
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการ 

จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอนด้ ว ย ร ะบบ  Learning 
Management System ประกอบไปด้วย 3 ด้าน
ด้วยกัน คือ ด้านการเข้าใช้ระบบ  ด้านความ
สะดวกในการเข้าใช้งาน และด้านความน่าสนใจ
ของเว็บไซต์ ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
กลุ่มตัวอย่างได้ก าหนด หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอน 
แบบ  LMS (Learning Management System) 
ได้ดังนี ้

1.  ความคิดเห็นด้านการเข้าใช้
ระบบ  สามารถสรุปได้ดังนี้  

1.1  สามารถเรียนรู ้และท า
ก ิจ ก ร ร ม ผ ่า น เ ค รื ่อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์ 
โทรศัพท์ม ือถ ือ  แท็บ เล ็ต ได ้ท ุกสถานการณ์  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับ (X̅= 4.06, S.D. = 0.64) มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

1.2  สามารถเรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเองและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจในระดับ (X̅= 
4.15, S.D. = 0.57) มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2.  ด้านความสะดวกในการใช้งาน
เว็บไซต์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2 .1   การ  Login เ ข ้า ระบบ 
LMS ท าได้สะดวกรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีระดับความพึงพอใจในระดับ (X̅= 4.23, S.D. = 
0.60) มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2 . 2   ก า ร แ ส ด ง ผ ล  ข่ า ว
ประชาสั ม พันธ์  เนื้ อหาการ เ รี ยน  เอกสาร
ประกอบการบรรยายและวีดีโอทบทวนบทเรียน
ครบถ้วน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความพึง
พ อ ใ จ ใ น ร ะ ดั บ  ( X̅=  4. 12, S. D.  =  0. 69) 
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2.3  รองรับการท ากิจกรรม
ประจ าหน่วย ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ดี กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจในระดับ 
(X̅= 3.49, S.D. = 1.15) มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 
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2.4  มีความถูกต้องและใช้งาน
ได้ง่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความพึง
พอใจในระดับ (X̅= 4.09, S.D. = 0.67) มีความพึง
พอใจในระดับมาก 

3.  ด้านความน่าสนใจในการใช้
งานเว็บไซต์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1  เมนูและฟังก์ชันการใช้งาน
มีความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับ (X̅= 3.44, S.D. = 1.25) มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

3.2  การออกแบบตัวอักษรและ
กราฟิกมีความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ระดับความพึงพอใจในระดับ (X̅= 3.97, S.D. = 
0.84) มีความพึงพอใจในระดับมาก 

3.3  สัดส่วนหน้าจอมีความ
เหมาะสมและสวยงาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ระดับความพึงพอใจในระดับ (X̅= 3.99, S.D. = 
0.85) มีความพึงพอใจในระดับมาก 

4.   ความพึงพอใจของระบบใน
ภาพรวม  

4.1  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับ (X̅= 3.95, S.D. = 0.24) มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

ซึ่งโดยสรุปแล้ว การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ รายวิชา ges1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต โปรแกรมมูเดิ้ล เวอร์
ชั่ น  2 . 5  ( Moodle v. 2. 5)  Learning 
Management System ความพึงพอใจของระบบ
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning 
Management System) 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ 
 
 SD 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ความคิดเห็นด้านการด าเนินการ   
1.1 สามารถเรียนรู้และท า
กิจกรรมผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ตได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา 4.06 0.64 มาก 
1.2 สามารถเรียนรูไ้ดด้้วย
ตนเองและมปีระโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน 4.15 0.57 มาก 
2. ด้านความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์  
2.1 การ Login เข้าระบบ 
LMS ท าได้สะดวกรวดเร็ว 4.23 0.60 มาก 
2.2 การแสดงผล ข่าว
ประชาสมัพันธ์ เนื้อหาการ
เรียน เอกสารประกอบการ
บรรยายและวดีีโอทบทวน
บทเรียนครบถ้วน 4.12 0.69 มาก 
2.3 รองรับการท ากิจกรรม
ประจ าหน่วย ผ่านเครื่องมือ
สื่อสารไดด้ ี 3.49 1.15 ปานกลาง 
2.4 มีความถูกต้องและใช้งาน
ได้ง่าย 4.09 0.67 มาก 
3. ด้านความนา่สนใจในการใช้งานเว็บไซต์  
3.1 เมนูและฟังก์ชันการใช้งาน
มีความเหมาะสม 3.44 1.25 ปานกลาง 
3.2 การออกแบบตัวอักษรและ
กราฟิกมีความเหมาะสม 3.97 0.84 มาก 
3.3 สัดส่วนหน้าจอมคีวาม
เหมาะสมและสวยงาม 3.99 0.85 มาก 
ความพึงพอใจของระบบใน
ภาพรวม  3.95 0.24 มาก 
 
หมายเหตุ: เกณฑ์การ
ประเมินค่าเฉลี่ย   

ค่าเฉลี่ยนระดับ 4.51-5.00 
มีความพึง
พอใจมาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยนระดับ 3.51-4.50 
มีความพึง
พอใจมาก 
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ค่าเฉลี่ยนระดับ 2.51-3.50 
มีความพึง
พอใจปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยนระดับ 1.51-2.50 
มีความพึง
พอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยนระดับ 1.00-1.50 
ไม่มีความ
พึงพอใจ 

 
สรุปผล  

การวิจัยระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Learning Management System) เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร า ย วิ ช า  GES1102 
วิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา
ด้วยตนเองผ่านเครื่องมือสื่อสาร หลากหลาย
อุปกรณส์รุปได้ว่า  

1.  นักศึกษาสามารถใช้งานเว็บไซต์
กับอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทุกสถานที่ ทุก
เวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.   ระบบจัดการ เรี ยนการสอน
ออนไลน์ (Learning Management System) มี
ประสิทธิภาพในการ สนับสนุนอาจารย์และผู้ช่วย
สอนในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการ
สอน การทบทวนบทเรียน การสืบค้นข้อมูล การ
จัดกิจกรรมประจ าหน่วยของแต่ละรายวิชาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3.  ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ มีเว็บไซต์
รายวิชาที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนการเรียนการสอน หมวด
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ที่มีประสิทธิภาพระดับมาก 

เอกสารอ้างอิง  
กิตติพงษ์ พุ่มพวง.  ความหมายของ LMS.  

สืบค้นจาก: 
http://www.moe.go.th/moe/th/

news/detail.php?NewsID=9872&
Key=news_research 

คู่มือการใช้งานระบบ RMUTI LMS.  ส าหรับผู้สอน 
โดยแผนกงาน :  อี เ ลิ ร์ นนิ่ ง และ
เทคโนโลยีการศึกษา มทร.อีสาน 

เครซี่และมอร์แกน.  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่และมอร์แกน.  สืบค้นจาก:  
https://sites.google.com/site/bb
24559r/khnad-khxng-klum-
tawxyang-thi-hemaa-sm 

ชัยว ัฒน์ จ ิวพานิชย์ และชัยว ัฒน์ วารี .   การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้  
LMS Moodle.  เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 

ชัยรัตน์ ไชยพจน์พานิช.  ความหมายของ LMS.  
สืบค้นจาก: 
http://www.moe.go.th/moe/th/
news/detail.php?NewsID=9872&
Key=news_research 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิด
และด า เนิ นการหลั กสู ตรระดับ
ปริญญา.  ในระบบการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. 2548. 

ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์.  การศึกษาความคิดเห็น
และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ e-Learning ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาการ
คอมพิวเตอร์.  A study of opinion 
and satisfaction of e-Learning in 
English for Computer Science 
course. 

สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์,  ณมน จีรังสุวรรณ.  
การศึกษาการออกแบบเว็บไซต์สา

https://sites.google.com/site/bb24559r/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm
https://sites.google.com/site/bb24559r/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm
https://sites.google.com/site/bb24559r/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm
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หรับการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมและชุมชน A study the web 
design for coordinate the 
academic services of the 
community and society.  
วิ ท ย า ลั ย เ ซ า ธ์ อี ส ท์ บ า ง ก อ ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   

เอกภพ อินทรภู่, ไพฑูรย์ ศรีฟ้า.  การพัฒนาระบบ
การสร้ า งสรรค์ ความรู้ ผ่ าน เว็บ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อมรเทพ เทพวิชิต.  Moodle 1.9.9.  ศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, 
มทส. 
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การยกระดับคุณภาพการให้บริการแบบ One-Stop Service ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Quality improvement of One-Stop Service at Office of General 
Education and Electronic Innovation, Suan Sunandha Rajabhat 

University 
 

กันตชาติ  อินทรสร1 , วิมลวรรณ นาคะสันต์2  

 
บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จ ากดั1 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 
 

บทคัดย่อ 
การให้บริการแบบ One-Stop Service หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในจุดให้บริการ
เดียว ทางส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา การบริการที่ดี
ส่งผลดีต่อหน่วยงาน จุดให้บริการ One-Stop Service เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 
08.00 - 18.30 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งปัญหาที่พบคือในหนึ่งวันจะมีนักศึกษามา
ติดต่อ ณ จุดให้บริการ One-Stop Service เป็นจ านวนมาก ท าให้นักศึกษาเสียเวลา 5 - 10 นาที ในการ
ติดต่อและรับทราบข้อมูล ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยเรื่อง ยกระดับคุณภาพการให้บริการแบบ 
One-Stop Service ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และ ประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการมากยิ่งขึ้น 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งการประเมินระดั บความ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ พอใจ
มากที่สุด พอใจมากพอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ 88 จึงเกิดกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ 
One-Stop Service ของส านักวิชาการศึกษา ทั่วไปฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ขึ้น เพ่ือให้การให้บริการมี
ประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน โดยมีแบบฟอร์มของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้  
1. การขอสอบภายหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป 2. การขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 3. การยื่น
ใบลาป่วยหรือลากิจ 4. การขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 5. การขอรหัสผ่านเข้าระบบ e-
Learning และ ระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 6. การยื่นค าร้องทั่วไป และหลังจากได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว ท าให้นักศึกษาที่มาติดต่อมีจ านวนลดลง เนื่องจากทางส านักฯ เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ
นักศึกษาหลายช่องทาง ดังนี้ แฟนเพจส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯและ เว็บไซต์รายวิชา นักศึกษาสามารถ
ศึกษาขั้นตอนการรับบริการได้ที่เว็บไซต์ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และ ณ จุดให้บริการ เพ่ือทราบ
กระบวนการและข้ันตอนก่อนการมารับบริการ ท าให้ลดเวลาการติดต่อ สะดวกมากยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ : การให้บริการ, ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป 
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Abstract 

One-Stop Service refers to the combination of all related services in one place 
by submitting the service to one another section so that the services will be completed 
in one service point.  However, due to the large number of students coming for services 
at One-Stop Service, it takes a student 5-10 minutes to obtain the complete service. The 
research entitled the quality enhancement of One- Stop Service, the Office of General 
Education and Innovative Electronic, Suan Sunandha Rajabhat University, is, therefore, 
conducted.  The research purpose is to find out the operation process of providing more 
convenient, speedy, up-to-date and impressive services to the students. A 5-rating scale 
questionnaire is used as research tool to find out the students’  satisfaction of One-Stop 
Service, the Office of General Education and Innovative Electronic Learning. The research 
findings reveal the total students’  satisfaction of the services provided at One- Stop 
Service at high level with average mean scores at 4.38 or 88 percent, and the operational 
process for the personnel at One- Stop Service, the Office of General Education and 
Innovative Electronic Learning, Suan Sunandha Rajabhat University with the purposes of 
increasing the efficiency of the services and reducing the operational errors. The process 
includes 6 forms; 1. Request for taking exam after date due, 2. Request for taking re-exam, 
3.  Request for sick leave or business leave, 4.  Request for checking the learning results, 
5. Request for password of e-learning and the learning result monitoring and following up 
system, and 6.  General request form.  In addition, the service improvement leads to the 
declining number of students coming for services due to the additional service channels 
including Fan-page of GE and Course Websites.  The availability of steps for obtaining 
services at GE websites and at Service point enables the students to be aware of the 
process and steps of services in advance before coming to the service point, and this 
results in the reduction of time consumption at the service point and the increase of the 
service speed.  

Keywords : One-Stop Service, Quality, Enhancement 
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 1. บทน า 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองโลก และพลเมืองไทย ตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างการเข้าชั้นเรียน การใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้
โครงงานเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความ
รับผิดชอบและการก ากับตนเองในการเรียนรู้ วิชา
ศึกษาทั่วไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักสูตร
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี คือมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิ ต ให้ มี ค ว ามรอบรู้ ทั้ ง ภ าคทฤษฏี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้
เป็นอย่างดี วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่ถือว่าส าคัญ
อย่างยิ่งต่อความเป็นบัณฑิตเพราะเป็นส่วนที่ช่วย
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ภาพรวม นโยบายของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
และนวั ต ก ร รมกา ร เ รี ย น รู้ อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน โดย
กา รน า น วั ต ก ร รมและ เทค โน โลยี ม า ใช้ ใ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้กับนักศึกษา  

ส านักฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้
ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์
ของนั กศึ กษา  การบริ การที่ ดี ซึ่ ง ส่ งผลดี ต่ อ
หน่วยงาน การบริการมีลักษณะเฉพาะ 5 ประการ 
ดังนี้ 1. ความไม่มีตัวตน (Intangibility) บริการไม่
สามารถมองเห็นจับต้องและสัมผัสไม่ได้ (abstract) 
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก 
ลิ้น ผิวหนัง บริการไม่สามารถแบ่งแยกเป็นชิ้น
เหมือนสินค้าได้ เช่น หากจะซื้อน้าหอม ผู้ซื้อย่อม
จับขวดน้าหอมมาทดลองฉีดได้ดมกลิ่นได้ หรือซื้อ

เป็นขวดได้ 2. ความแยกจากกันไม่ได้ ระหว่างผู้
ให้บริการและลูกค้าผู้รับบริการ ( Inseparability) 
ในช่วงเวลาการให้บริการนั้น เช่น บริการนวดแผน
โบราณ ผู้นวดและลูกค้าจะต้องอยู่พร้อมกัน ณ 
สถานที่ที่ให้บริการ ในการตรวจรักษาแพทย์และ
คนไข้จะต้องอยู่ที่เดียวกัน ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถ 
แยกจากกันได้ในช่วงเวลาที่ให้บริการนั้น 3. การ
เก็บรักษาไม่ได้ (Perish ability) การบริการต้อง
อาศัยคนในการให้บริการเป็นส าคัญ ดังนั้น หากไม่
มีลูกค้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง 
พนักงานที่ให้บริการก็จะว่างงาน ( idle) เกิดการ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใดๆ 4. ความต้องการที่ ไม่
แน่นอน(Fluctuating Demand) ความต้องการใช้
บริการของลูกค้าขึ้นลงอยู่เสมอ การให้บริการนั้น
ลูกค้านั้น จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการจะมากหรือ
น้อยต่างกันขึ้นกับช่วงเวลาในแต่ละวัน 
วันในต้นสัปดาห์หรือท้ายสัปดาห์ รวมทั้งฤดูกาล 
เช่น ที่สาขาของธนาคาร ช่วงพักกลางวันจะมีลูกค้า
มาใช้บริการมากกว่าช่วงบ่าย ช่วงวันจันทร์และวัน
ศุกร์จะมีลูกค้าฝากถอนเงินมากกว่าช่วงวันอ่ืนๆ ใน
สัปดาห์ 5. ความแตกต่างของการบริการในแต่ละ
ค รั้ ง  ( Variability or Heterogeneity)  ค ว า ม
แตกต่างในด้านคุณภาพในการให้บริการ เนื่องจาก
บริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการให้บริการ
เ ป็ น ส่ ว น ใ หญ่  ( Labor Intensive)  ซึ่ ง ก า ร ที่
พนักงานจะยิ้มหรือไม่ จะให้บริการด้วยจิตใจอย่าง
แท้จริงหรือไม่ ต้องขึ้นกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งใน
ด้านร่างกายและจิตใจ เช่น พนักงานคนหนึ่ง เมื่อ
วานนี้ให้บริการดีมาก ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย
ลูกค้าเป็นอย่างดี แต่วันรุ่งขึ้นพนักงานคนเดียวกัน
อาจถูกร้องเรียนว่าบริการไม่ดี ไม่ยิ้มแย้ม พูดจาไม่
ไพเราะ สาเหตุเนื่องมาจากพนักงานคนนั้นไม่ได้
นอนหลับอย่างเต็มอ่ิมเพราะต้องดูแลลูกสาววัย
หนึ่งปี ที่ป่วยเป็นไข้หวัดตลอดคืนที่ผ่านมา (ชัย
สมพล ชาวประเสริฐ , 2549) 

งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงาน
ด้านต่างๆ เช่น  งานการให้บริการจุดบริการ
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เบ็ดเสร็จ งานจัดการเรียนการสอน การใช้งาน
เว็บไซต์รายวิชา การส่งโครงงานประจ ารายวิชา 
การสอบวัดความรู้ การแก้ไขผลการเรียน การขอ
หนังสืออนุญาตท ากิจกรรมนอกสถานที่ เป็นต้น 
จุดให้บริการ One-Stop Service เปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.30 น. 
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. และมีการ
เพ่ิมช่องทางการรับบริการของนักศึกษา ผ่านทาง 
แฟนเพจส านักฯ และเว็บไซต์รายวิชา ในหนึ่งวันจะ
มีนักศึกษามาขอรับบริการวันละ 30 - 50 คน ซึ่ง
ปัญหาที่พบคือ 1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบริการตอบ
ข้อซักถามได้ทันที 2. รายละเอียดกิจกรรมแต่ละ
รายวิชาไม่ เหมือนกัน 3. เกณฑ์การให้คะแนนแต่
ละรายวิชาแตกต่างกัน และ  4.  ขั้นตอนการ
ให้บริการแต่ละประเภทไม่ เป็นไปในทิศทาง
เดี ยวกัน  ถ้ าบริ กา รดีผู้ รั บบริ การ เกิดคว าม
ประทับใจ ซึ่งการบริการเหล่านี้ถือเป็นภารกิจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยเรื่อง
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแบบ One-Stop 
Service ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และ ประทับใจแก่ผู้มาขอรับ
บริการมากยิ่งขึ้น โดยการท าวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา
รูปแบบและกระบวนการ การให้บริการแบบ One-
Stop Service แ ล ะ  ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ One-Stop Service 

 
2. วิธีการวิจัย 

2.1. แนวทางการศึกษา 
On- Stop Service ห ม า ย ถึ ง  ก า ร

ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยการน างานทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมารวมให้บริการในจุด
เดียวเพ่ือท าให้การบริการเกิดความรวมเร็ว สะดวก 
กระชับ ถูกต้อง และประหยัดเวลาในการรับบริการ 
ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันหรือเสร็จในจุด
บริการเดียว และครอบคลุมงานในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ ซึ่งโดยปกติแล้ว One Stop Service นี้
จะเป็นจุดให้บริการที่มีทั้งแบบที่เป็นของเอกชน
และแบบเป็นของรัฐ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่
รวดเร็ว มาที่ เดียวได้รับบริการครบทุกอย่ าง  

ตัวอย่างของ One-Stop Service เช่น      
1. ศูนย์บริการ One-Stop Service ของกรมการ
จัดหางาน ที่รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว  
2. ศูนย์บริการ One-Stop Service ของบริษัท
โทรศัพท์มือถือ ที่ให้บริการครบทุกรูปแบบในจุด
เดียว เช่น การจดทะเบียนเบอร์ใหม่ การยกเลิก
บริการ การช าระค่าบริการ การรับแจ้งปัญหาการ
ใช้งานและการรับซ่อมเครื่อง เป็นต้น 
3. ศูนย์บริการ  One Stop Service ของบริษัท
รถยนต์ ที่ให้บริการทั้งขายและบริการแบบครบ
วงจรในที่เดียว One-Stop Service เป็นรูปแบบ
บริการที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางชนิดหนึ่งที่
สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วน ประหยัดทั้ง
เวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งต่อตัวผู้มารับบริการเอง
รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการด้วย 

ในการวิจัยครั้งนี้ น าการให้บริการแบบ 

จุด เดียว เบ็ด เสร็จ  มาเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาการยกระดับคุณภาพการให้บริการแบบ 

One-Stop Service ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป

และนวัตกรรมการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน า

รูปแบบการให้บริการมาก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ One-Stop Service 

2.2. กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 

กระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ 
One-Stop Service ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ โดยที่กระบวนการปฏิบัติงาน
จะหมายถึง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละงาน 
มีระบบงานที่ ชัด เจน ซึ่ งประกอบไปด้วย  1. 
กระบวนการหลัก  2.  วิธีการ  3.  ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 4. ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละงาน 
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ซึ่ งท าให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและลด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน โดยมีแบบฟอร์มของ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป 1. ขั้นตอนการขอสอบ
ภายหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป 2. ขั้นตอนการขอ
แก้ไขผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 3. ขั้นตอน
การยื่นใบลาป่วยหรือลากิจ 
4. ขั้นตอนการขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 5. ขั้นตอนการขอรหัสผ่านเข้าระบบ 
e-Learning และระบบตรวจสอบและติดตามผล
การเรียน 6. ขั้นตอนการยื่นคาร้องทั่วไป 
ขั้นตอนการให้บริการ One-Stop Service ส าหรับ
นักศึกษา 1. แบบฟอร์มของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไป 1. ขั้นตอนการขอสอบภายหลังรายวิชา
ศึกษาทั่วไป  2. ขั้นตอนการขอแก้ไขผลการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 3. ขั้นตอนการยื่นใบลาป่วย
หรือลากิจ 4. ขั้นตอนการขอตรวจสอบผลการ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  5.   ขั้นตอนการขอ
ร หั ส ผ่ า น เ ข้ า ร ะบ บ  e- Learningแ ล ะ ร ะบ บ
ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 6. ขั้นตอนการ
ยื่นค าร้องทั่วไป โดยการน าแบบสอบถามแจกกลุ่ม
นักศึกษาตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม แล้ว
ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้  จึ งน าข้อมูลที่ ได้ จาก
แบบสอบถามมาท าการด าเนินการค านวณหาค่า
ทางสถิตให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยน และ
ร้อยละ โดยจะใช้โปรแกรในการค านวณหาค่าคือ 
Microsoft Excel  
  
3. ผลและการอภิปราย 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ รั บบริ การต่อการให้บริ การของ
หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษา บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ 
ศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียง ที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจาปี
การศึกษา พ.ศ.2559 เ พ่ือน าข้อมูลที่ ได้ จาก

ผู้รับบริการมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ และ
น าผลประเมินมาจัดทาแผนพัฒนา / ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการ และสร้างความ
พึงพอใจกับผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น โดยได้ท าการ
สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯ ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับ
บริการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะ โดยมีผู้รับบริการ
ตอบแบบสอบถามจ านวน  500 คน แบ่งเป็น
อาจารย์ผู้สอนร้อยละ 13 นักศึกษา ร้อยละ 80 
และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 7 โดยผู้รับบริการใช้บริการ 
ณ จุดบริการ One-Stop service มากที่สุด ร้อย
ละ 48 ใช้บริการผ่านโทรศัพท์ / อีเมล ร้อยละ 32 
ใช้บริการเว็บบอร์ด หรือ Facebook ร้อยละ 12 
ใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืนๆ ร้อยละ 6 และใช้
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ  3 
ตามล าดับ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิด
เป็นร้อยละ  88 ซึ่ งแสดงรายละเ อียดผลการ
ประเมินสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ ได้
ดังตารางที่  1 และ แสดงรายละเอียดผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของสานักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ ได้ดัง
ตารางที*่2**  
ตารางที่ 1 สรุปผลการตอบแบบประเมินด้าน
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ 
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ตารางที่*2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯ 
 

 

 

 

 
 
4. สรุป 

จากการศึกษาการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแบบ One-Stop Service ส านักวิชาการ
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้ข้อสรุปที่สาคัญดังต่อไปนี้ 

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-
Stop Service หมายถึง การน างานที่ให้บริการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่
เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที
หรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว 
โดยมีจุดประสงค์เ พ่ือให้การให้บริการมีความ
รวดเร็วขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการขอใช้บริการที่
พบคือ จุดให้บริการ  One stop service ไม่มีที่
รองรับการเขียน หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และ 
จุดบริการ One stop service ไม่สะดวกต่อการ
ติดต่อสื่อสารแบบพบหน้า ระหว่างเจ้าหน้าที่ ซึ่งท า
ให้เกิด ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
และเปรียบเทียบผลกระทบก่อนและหลังในการ
ยกระดับ 
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คุณภาพการให้บริการแบบ One-Stop Service 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยจ าแนกเป็นหัวข้อได้ดังนี้  ผลกระทบต่อผู้
ให้บริการ ก่อนการยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
1. รับเอกสารจ านวนมาก ณ จุดให้บริการ One-
Stop Service  
2. เสียเวลาในการแจ้งขั้นตอนการรับบริการให้แก่ผู
รับบริการ 
ผลกระทบต่อผู้ รับบริการ ก่อนการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ 
1. ใช้เวลาในการรับบริการเป็นเวลานาน 
2. ต้องมาติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง 

รูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ มีได้หลายรูปแบบที่ส าคัญ คือ รูปแบบที่ 
1 การน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน เป็นการน างานหลายขั้นตอนที่
ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่
ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ ช่วย
ลดระยะเวลาของการให้บริการให้น้อยลง กล่าวคือ 
แทนที่จะมีการส่งต่องานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการ
เดินทางของเอกสารระหว่างหน่วยงานมาก ก็เป็น
การน าเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ท างานรวมอยู่ที่จุดเดียวกันเพ่ือให้การส่งต่องาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันที รูปแบบที่ 2 กระจาย
อ านาจมาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการกระจายอ านาจไป
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้
ที่ท าหน้าที่ให้บริการแทนทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่
เพียงคนเดียวท าหน้าที่ให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด 
ซึ่งรูปแบบนี้จะแตกต่างจากรูปแบบแรก คือ ขณะที่
รูปแบบแรกนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงาน
ยังให้บริการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ เพียงแต่น า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา
ท างานให้บริการรวมอยู่ ณ สถานที่เดียวกัน แต่
รูปแบบนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเดียวที่ท า
หน้าที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งหมด โดยใช้

วิธีการให้หน่วยงานอ่ืนๆ กระจายอ านาจมาให้ 
เพ่ือให้ประชาชนไม่ต้อง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลาย
คน ตัวอย่างของรูปแบบนี้ เช่น การให้บริการของ
ธนาคาร เป็นต้น รูปแบบที่ 3 การปรับปรุงและ
ออกแบบใหม่ในการให้บริการ รูปแบบนี้อาจใช้
วิธีการปรับลดหรือยุบรวมขั้นตอน (Reprocess) 
หรือการสร้างใหม่ (Redesign) ด้วยการน าแนวคิด
ต่อไปนี้มาใช้ ได้แก่ 3.1 แนวคิดของการปรับปรุง
ง า น ใ ห้ ง่ า ย  ( Work Simplification)  ที่ ใ ห้
ความส าคัญต่อหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ การ
ขจัด (Eliminate) การรวม (Combine) การจัดการ
ใหม่ (Rearrange) 3.2 แนวคิดการรื้อปรับระบบ 
(Reengineering) น าเสนอโดย ไมเคิล แฮมเมอร์ 
และเจมส์ แชมปี้ (Michael Hammer and James 
Champy) ที่ให้ความส าคัญกับการน าคิดใหม่ขั้น
พ้ืนฐาน (Fundamental) มีการออกแบบธุรกิจ
ใหม่อย่างใหญ่ (Dramatic) แบบถอนรากถอนโคน
หรือปฏิวัติ (Radical) โดยมองครอบคลุมธุรกิจทั้ง
ระบบ (Entire Business System) ให้ความส าคัญ
ต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ คือ ต้นทุน 
คุณภาพ เงินลงทุน การบริการ และความรวดเร็ว
ในการด าเนินงาน ในรูปแบบที่สามนี้จะมีความ
แตกต่างจากในสองรูปแบบแรก คือขณะที่สอง
รูปแบบแรกยังคงขั้นตอนและวิธีการการให้บริการ
แบบเดิมไว้ ขณะที่รูปแบบนี้จะเน้นหาทางปรับปรุง
ขั้นตอนเดิมที่มีอยู่หรือออกแบบใหม่เ พ่ือให้ มี
ประสิทธิภาพของการให้บริการเพ่ิมขึ้น เช่น ตัดลด
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกไป ยุบรวมขั้นตอนให้มา
เป็นขั้นตอนเดียวกัน การออกแบบขั้นตอนและ
วิธีการให้บริการแบบใหม่ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม 
รูปแบบที่  4 การสามารถให้บริการผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของการน าแนวคิดการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service มาใช้ เพียงแต่
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่ประชาชนเผชิญหน้า
เห็นโดยตรง ผู้รับบริการสามารถติดต่อกับเว็บไซท์
ที่ หน่ วยงานที่ ให้บริ การ ได้ จั ดท าขึ้ นมาตาม
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กระบวนการและวิธีการที่ก าหนดไว้จนกระทั่ง
บริการแล้วเสร็จ 

เทคนิคการให้บริการแบบ Service Mind 
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มี 6 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดแต่หัวข้อดังนี้ 1. ปรับปรุงและศึกษา
ความต้องการของผู้รับบริการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ผู้ให้บริการควรปรับปรุงและศึกษาความ
ต้ อ งการของผู้ รั บบริ ก า รการ ให้ บ ริ ก า รอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้การบริการมีคุณภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีจานวน
เพ่ิมข้ึน ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ ณ 
จุด One-Stop Service จะต้องมีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในเรื่องที่ให้บริการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพ่ือให้งาน
เป็นไปตามระบบหรือขั้นตอน ซึ่งท าให้งานเกิด
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด น้ อ ย ล ง แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ง า น มี
ประสิทธิภาพ 2. ต้อนรับด้วยความจริงใจและเป็น
กันเอง ต้อนรับ ผู้ให้บริการต้องต้อนรับด้วยใบหน้า
ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความ
เอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ สร้างความเป็นกันเอง 
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็น
มิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยา
ท่าทางหรือน้าเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง เช่น กรุณา
รอสักครู่นะครับ (ค่ะ) เป็นต้น 
การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็ว
หรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง เป็นคนที่รักในงาน
บริการ ผู้ ให้บริการจะมีความเข้ า ใจและให้
ความส าคัญต่อผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นที่
จะช่วยเหลือผู้รับบริการ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดีด้วย 3. เน้นการรับฟังและค้นหาความ
ต้องการ เน้นการรับฟัง ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟัง
ด้วยความอดทนขณะที่ผู้รับบริการพูดไม่ควรแสดง
อาการที่ไม่พอใจออกมา ควรสบตากับผู้รับบริการ
เป็นระยะๆ พร้อมแสดงกิริยาตอบรับเช่นการพยัก
หน้ารับทราบหรือยิ้มให้ การค้นหาความต้องการ ผู้
ให้บริการต้องรู้จักสอบถามความต้องการของผู้มา
รับบริการและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้
มารับบริการ 4. เสนอความช่วยเหลือ การเสนอ

ความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการ ด้วยการให้ข้อมูลต่างๆ 
ที่ถูกต้องชัด เจนหรือความช่วยเหลือ อ่ืนๆ ที่
สามารถด าเนินการได้โดยมุ่งให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุด 5. อธิบายขั้นตอนต่างๆอย่าง
ตั้งใจ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและสามารถสื่อสาร
ให้กับผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็นและ
เข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจใน
ขั้นตอนต่างๆและประทับใจในการบริการ         6. 
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  ผู้
ให้บริการต้องทาการประเมินผลการให้บริการและ
สรุปผลการให้บริการทั้งนี้เพื่อจะได้นาผลจากการ 
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ทางส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และให้บริการนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเป็นจ านวน
มาก จึงได้ พัฒนาบุคลากรให้มี  Service Mind 
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและคุณภาพ
ในการให้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า (ต่อนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ท่าน และหน่วยงานอ่ืนๆ, ผู้ร่วมงาน) ในครั้งนี้ ท า
ให้มีมาตรฐานของห้องเรียนในการจัดการเรียนการ
สอน สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มีแนวทางในการพัฒนาห้องเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน สานักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ รวมไปถึงท าให้ทราบถึงความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่ ว ไปของส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศงานแผนงานและประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 
Development of Information Management System for Planning and Quality 

Assurance 
 

สุดาวรรณ  บุญเกิดวงษ์1 , กฤษณา อารีย2์ 
 

บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด1    
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากระบวนการจัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  2) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 3) เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ของผู้บริหารและบุคลากร 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผู ้ว ิจ ัยดำเน ินศ ึกษากระบวนการจัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพ ของส านักวิชาการศ ึกษาท ั่วไป (แบบเดิม) และน ามาวิเคราะห ์ปัญหา อ ุปสรรค และหาแนวทางแก ้ไข 
จากกระบวนการเดิม เพ่ือพ ัฒนากระบวนการจ ัดการและต ิดตามข้อมูลสารสนเทศงานประก ันคุณภาพ ของ
สำนักวิชาการศ ึกษาท ั่วไปฯ จัดหมวดหมู่ ตามฝ่ายงานที่ร ับผิดชอบ 5 ฝ่าย ดังนี้ 1) ระบบสารสนเทศฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 2) ระบบสารสนเทศฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 3) ระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริการการศึกษา 4) ระบบสารสนเทศฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 5) ระบบสารสนเทศฝ่ายวิจัย
และพ ัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 6) จัดทำคู ่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันค ุณภาพ และฝึกอบรม
การใช้ งานแก ่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ ่าย และบุคลากร 7) ติดตาม ประเมินผลการใช้งานของผู้บริหาร หวัหน้าฝ ่าย 
และบุคลากร 8) นำไปใช้ตามแนวทางจัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกันค ุณภาพของสำน ักวิชา
การศ ึกษาทั่วไปฯ โดยผู้วิจัยได้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 30 คน 
โดยแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว่าผู ้ใช้งานระบบ ม ีความพ ึงพอใจต ่อการใช ้งานระบบโดยรวมอยู ่ในระด ับมาก (ค ่าเฉลี่ย
เท ่าก ับ 4.40 และค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.498) โดยม ีผลประเม ินรายข ้อด ังนี้ ผู ้ใช ้ระบบม ีความพ ึง
พอใจต ่อระบบสามารถทำการเพ ิ่ม ลบและแก ้ไขข ้อม ูล (ค ่าเฉลี่ยเท่าก ับ 4.63 และค่าส ่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.490) มีความพ ึงพอใจต่อความง่ายในการเร ียกใช้งานระบบอยู ่ในระด ับมากที ่ส ุด (ค ่าเฉลี ่ย
เท ่าก ับ 4.53 และค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.507) ม ีความพ ึงพอใจ ต ่อความปลอดภ ัยในการเข ้าถ ึง
ข ้อม ูลของผู ้ใช ้ในแต ่ละระด ับ อยู ่ในระด ับมาก (ค ่าเฉลี ่ยเท ่าก ับ 4.47 และค ่า ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
0.507) ม ีความพ ึงพอใจต ่อความเหมาะสมของการกำหนดส ิทธิ์การใช ้งานในแต่ระด ับอยู ่ในระด ับมาก 
(ค ่าเฉลี ่ยเท ่าก ับ 4.43 และค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.504) ม ีความพ ึงพอใจต ่อ ระบบสามารถจ ัดการ
ฐานข ้อม ูล ได ้ถ ูกต ้อง รวดเร ็ว อยู ่ในระด ับมาก (ค ่าเฉลี ่ยเท ่าก ับ 4.43 และค ่าส ่วน เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
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0.504) ม ีความพ ึงพอใจต ่อระบบสำรองข ้อม ูลอยู ่ในระด ับมาก (ค ่าเฉลี ่ยเท ่าก ับ 4.43 และค ่าส ่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.504) ม ีความพ ึงพอใจความเหมาะสมในการออกแบบหน ้าจออยู ่ในระด ับมาก 
(ค ่าเฉลี ่ยเท ่าก ับ 4.33 และค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.546) ม ีความพ ึงพอใจต ่อความช ัดเจนของ
ข้อความท ่ีแสดงบนจอภาพอยู ่ในระดับมาก และมีความพ ึงพอใจต่อความเร ็วในการประมวลผลของระบบอยู่ ใน
ระดับมาก (ค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค ่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.466) 
 
ค าส าคัญ  การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ , ระบบสารสนเทศงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ , ปฏิทินกิจกรรม 

 Abstract 

The purposes of the study entitles The Development of Information Management 
System for Planning and Quality Assurance include threefold; to develop the process of 
information management and follow-up for planning and quality assurance, the Office of 
General Education and Innovative Electronic Learning, Academic Year 2014, to improve the 
information systems for quality assurance, and to evaluate the administrators’ and personnel’s  
satisfaction of the use of Information systems for quality assurance.  Research methodologies 
and data collection include the development of information systems for quality assurance of 
the Office of GE with 3 parts; 1)  the publicized information, namely About Me, Organization 
Structure, Personnel, Report and Brochure, News Forum, Download, and Online Evaluation 
Form, which can be accessed by general users without logging in at SSRU main page, 2) 
Information database system of quality assurance, which can be accessed by only those with 
username and password eligible to add, delete, correct the information as specified.  For the 
user’ s convenience, the system is categorized into 5 divisions –  General Administration, 
Planning – Budgeting – Quality Assurance, Education Service, Student and Cultural Affairs, and 
Research and Innovation Development, and 3)  the Calendar of Events Management System, 
the Office of GE.  Samples include 30 administrators and personnel, and a questionnaire is 
used to find out the samples’  satisfaction of the Information System for Quality Assurance 
together with their comments with the purposes of using the findings as guidelines for better 
improvement and development of the system.  The research findings reveal that the total 
level of the users’  satisfaction of the system is in high level.  In terms of item analysis, the 
satisfaction of the system ease of use is in highest level followed by the satisfaction of the 
system’s security in the data access which is in high level.  
 
Keywords :  Development of Information Management System, Information Systems for 
Planning and Quality Assurance, Quality Assurance Database, Calendar of Events 
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1. บทน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท า
กรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-
2574) ที่จะมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะนานาชาติ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาได้กาหนดกรอบความสาเร็จในช่วง 5 
ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ที่ ว่ า 
“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart 
Archetype University of the Society) ”  โ ด ย
ความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์คือ รักษาความเป็น
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด 
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย 
(แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561) 
ทั้งนี้สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ พร้อมทั้งเพ่ือขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ขององค์กรต่อไป เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยระบบคุณภาพ และขับเคลื่อนการ
ด า เนินงานตามพันธกิจขององค์กรให้บรรลุ
เป้ าหมาย พร้อมทั้ งตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (แผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561สา
นักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ,2561) ทั้งนี้ส านักวิชา
การศึ กษาทั่ ว ไปและนวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ โดยฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ
ประกันคุณภาพได้ ด า เนินการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกของบุคลากร และผู้บริหาร ใน
ก า รด า เ นิ น ง า นแ ล ะบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล 
สารสนเทศ ของสานัก รวมถึงการก ากับและ
ติดตามการท างานด้านการประกันคุณภาพ และ
สามารถสื่ อสารและประสัมพันธ์ข่ าวสารใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น พบว่าบุคลากรยัง
ไม่ได้น าระบบไปใช้งานอย่างจริงจริง และไม่มี
กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน และไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันร่วมกันในทุกฝ่าย ท าให้การ
ประสานงานและการร้องขอข้อมูลล่าช้า ส่งผลให้
การด าเนินงานล่าช้า และผู้บริหารไม่สามารถ
เรียกดูข้อมูล หรือรายงาน 

 ผลการด า เนินงานได้ทันที  จึ งมีการ
วิเคราะห์กระบวนการเดิม ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการให้
สามารถด าเนินงานได้จริง โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานมาสนับสนุนการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงกระบวนการให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ ให้สามารถสื่อสาร ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล
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ด้านแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพ 
ของสานักวิ ชาการศึกษาทั่ ว ไ ปฯ ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยผ่านระบบ
สารสนเทศแบบออนไลน์ 

2. วิธีการวิจัย 

 2.1.แนวทางการศึกษา  

ส าน ักว ิชาการศ ึกษาทั ่วไปและนวัตกรรม
การเร ียนรู ้อ ิเล ็กทรอน ิกส์ ได ้เล ็งเห ็นความสำค ัญ
ในการพ ัฒนาค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการองค ์กร
ด ้วยระบบค ุณภาพ พร ้อมทั ้งเพ ื ่อข ับเคลื ่อนผล
การดำเน ินงาน ประจำป ีงบประมาณ 2561 ตาม
แผนปฏิบ ัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่
สอดคล้องกับนโยบายและ ยุทธศาสตร ์ของ
มหาวิทยาล ัยราชภัฏสวนส ุน ันทา เพ ื่อใช้เป ็น
แนวทางในการดำเน ินงานขององค ์กรต ่อไป เพ ื ่อ 
ส ่งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการองค ์กรด ้วยระบบ
ค ุณภาพ และข ับเคลื ่อนการดำเน ินงานตามพ ันธ
ก ิจขององค ์กรให้ บ รรล ุเป ้าหมาย พร ้อม ทั ้ง
ตอบสนองนโยบายของมหาว ิทยาล ัยตามแผน
ย ุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (แผนย ุทธศาสตร ์ระยะ 5 
ป ี(พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบ ัต ิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำน ักวิชาการศึกษา
ทั่ว ไปฯ ,2561) สำน ักว ิชาการศ ึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเร ียนรู  ้อ ิเล ็กทรอน ิกส์  โดยฝ ่าย
แผนงาน งบประมาณและประก ันค ุณภาพได ้
ดำเนินการพ ัฒนาระบบสารสนเทศงานประก ัน
ค ุณภาพ เพ ื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ของบ ุคลากร และผู ้บร ิหาร ในการดำเน ินงานและ
บร ิหารจ ัดการข ้อม ูลสารสนเทศ ขอส าน ัก รวมถ ึง
การก าก ับและต ิดตามการทำงานด ้านการประก ัน
ค ุณภาพ และสามารถสื่อสารและประส ัมพ ันธ์ 
ข ่าวสารในป ีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั ้น พบว ่า

บ ุคลากรย ังไม ่ได ้นำระบบไปใช ้งานอย ่างจร ิงจร ิง 
และไม ่มีกระบวนการดำเน ินงานที ่ช ัดเจน และไม ่
ม ีการแลกเปลี ่ยนข ้อม ูลก ันร ่วมก ันในท ุกฝ ่าย ทำให ้
การประสานงาน และการร ้องขอข ้อม ูลล ่าช้า 
ส ่งผลให ้การดำเน ินงานล ่าช้า และผู ้บร ิหารไม ่
สามารถเร ียกด ูข ้อม ูล หร ือรายงาน 

ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีการพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลสารสนเทศงานแผนงานและประกัน
คุณภาพเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ((ที่มา 
: ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์) 

 2.2.กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 

ผู ้ว ิจ ัย ดำ เน ินการศ ึกษากระบวนการ
จัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพ ของส านักวิชาการศ ึกษาท ั่วไป (แบบเดิม) 
และน ามาวิเคราะห์ ปัญหา อ ุปสรรค และหาแนว
ทางแก ้ไข จากกระบวนการเดิม เ พ่ือพ ัฒนา
กระบวนการจ ัดการและต ิดตามข้อมูลสารสนเทศ
งานประก ันคุณภาพ ของสำนักวิชาการศ ึกษาท ั่วไป
ฯ จัดหมวดหมู่ ตามฝ่ายงานที่ร ับผิดชอบ 5 ฝ่าย 
ดังนี้ 1) ระบบสารสนเทศฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) 
ระบบสารสนเทศฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 3) ระบบสารสนเทศฝ่ายบริการ
การศึกษา 4) ระบบสารสนเทศฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 5) ระบบสารสนเทศฝ่ายวิจัยและ
พ ัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 6) จัดทำคู ่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานประกันค ุณภาพ และ
ฝึกอบรมการใช้ งานแก ่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ ่าย และ
บุคลากร 7) ติดตาม ประเมินผลการใช้งานของ
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ ่าย และบุคลากร 8) นำไปใช้ตาม
แนวทางจัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศงาน
ประกันค ุณภาพของสำน ักวิชาการศ ึกษาทัว่ไปฯ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานการวิจัย
และสมมติฐานทางสถิติหาค่าเฉลี่ย เลขคณิต 
(Mean) ค่าเฉลี่ยเลขคณ ิตของข้อมูลที่ไม่ได ้แจก
แจงความถี ่สามารถ คำนวณได้จากสูตร 

เมื่อ    (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต

 คณิต  คือ ผลบวกของข้อมูลทุก
ค่า   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด

2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดการ
กระจายซึ่งใช้กับจำนวนข ้อมูลจำนวนไม ่มากนัก
และนิยมใช ้กันโดยทั่วไป ซึ่งคำนวณส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ของคะแนนที่ ไม่ ได้ จั ดหมวดหมู่  
(Ungrouped Data) ได ้ดังนี้ 

สูตร S.D. =  
เมื่อ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X1  คือ ข้อมูล (i = 1,2,3…N) 

 คือ มัชฌิมเลขคณิต 
N คือ จำนวนขอ้ม ูลทั้งหมด 

 

3. ผลและการอภิปราย 

   จากการศึกษาเรื่อง “การพ ัฒนาระบบ
จ ัดการข ้อม ูลสารสนเทศงานแผนงานและประก ัน
ค ุณภาพ”ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยได้เนินการ  
1) ผลการพ ัฒนากระบวนการจัดการและติดตาม
ข ้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

โดยศึกษาการดำเน ินการทบทวนกระบวนการ
จ ัด กา ร แล ะต ิด ต าม ข ้อ ม ูล ส า ร สน เท ศ งา น 
ประก ันคุณภาพ สำนักว ิชาการศ ึกษาทั่ ว ไปฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2) วิเคราะห์ 

ปัญหา อ ุปสรรค และหาแนวทางแก ้ไข จาก
กระบวนการเดิม ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ 1. สำรวจ
แผนการดำ เ น  ิน ง า น ป ร ะ จำ ป  ี ส ำนั กวิ ชา
การศ ึกษาทั่วไปฯ 2 .จ ัดทำตารางต ิดตามผลการ
ด า เนินงานตามแผนปฏิบัติ  และแผนปฏ ิบ ัต ิ
ราชการ (กพร.)ประจำปี ในร ูปแบบไฟล์ Excel 
และ แฟ ้มเอกสาร 3.จ ัดเก ็บผลการดำเน ินงาน
ตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ และแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ 
(กพร.) ประจำปี จากการรายงานผลการดำเน ิน
โครงการผ ่านระบบe-office ของผู ้ร ับ ผ ิดชอบ
โครงการ ในเครื่ อ งคอมพ ิว เตอร ์ส ่ วนบุคคล 4 .
ส ร ุป ผลการดำ เน ิน งานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
และแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ (กพร.)ประจำปี จาก
การรายงานผลการดำเน ินโครงการผ ่านระบบ e-
office ของผู้รับผิดชอบโครงการ 5 .สร ุปผลการ
ดำเน ิน งานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ
แผนปฏ ิบ ั ติ 6.รายงานผลการด าเนินงานรายงาน
ผู้บริหารคณะกรรมการบร ิหารสำน ักและกอง
นโยบายและแผนร า ย ง า น ค ณะกร ร ม ก า ร
อำนวยการส าน ัก (ท ุกไตรมาส) ราชการ (กพร.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7 .จ ัด เก ็บสร ุป
รายงานผลการด าเนินงาน ในแฟ ้มเอกสาร และ
เครื่องคอมพ ิวเตอร์ส่วนบุคคล 3) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพ ส านักวิชาการ
ศึกษาทั่วไปฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผลการด าเนินงานดังนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพ ของส านักวิชา
การศึกษา ทั่วไปฯ โดยจัดหมวดหมู่ ตามฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 5 ฝ่าย ดังนี้ 1) ระบบสารสนเทศฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 2) ระบบสารสนเทศฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และประกันคุณภาพ 3)  ระบบ
สารสนเทศฝ่ ายบริการการศึกษา 4)  ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม และ 5) ระบบสารสนเทศฝ่ายวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกของบุคลากร และ
ผู้บริหาร ในการด าเนินงานและบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ ของส านัก รวมถึงการก ากับและ
ติดตามการทางานด้านการประกันคุณภาพ และ
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สามารถสื่อสารและประสัมพันธ์ข่าวสารได้เป็น
อย่างดี นั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนด
สิทธิ์การใช้งานระบบให้เฉพาะรายบุคคล และตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในฝ่าย ดังนี้  

กำหนดสิทธิ ์ Username Password การใช้งาน

ระบบ admin xxxxxx xxxxxx จัดการระบบ
สารสนเทศ 
ในภาพรวม 

ผู้บริหาร/หัวหน้า 
สำนักงาน 

xxxxxx xxxxxx ดูข้อมูลระบบ

สารสนเทศงาน

ประก ันค ุณภาพ

ท้ังหมด 

หัวหน้าฝา่ย/

บุคลากร 

(5 ฝ่าย) 

xxxxxx Xxxxxx - จัดการข ้อมูล
สารสนเทศเฉพาะ
ฝ่าย 
- ดูข้อมูล
สารสนเทศได้ท ุก
ฝ่าย ไม่สามารถลบ 
หร ือ แก ้ไขข ้อมูลได้  3. ด าเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้  1) ข้อมูล
สารสนเทศที่ เผยแพร่  ประกอบ  ด้วยข้อมูล
หน่ ว ย ง าน  (About me)  โ ค ร งสร้ า งองค์ ก ร 
( Organizations Structure)  ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร 
(Personnel)  ร ายงานและ เอกสาร เผยแพร่  
(Report and brochure)  ข่ าวประชาสัม พันธ์  
( News forum)  แ ล ะ บ ริ ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด 
(Download) และแบบประเมิน ออนไลน์ ซึ่ ง
ผู้ใช้งานระบบทั่วไป สามารถดูรายละเอียดทั้งหมด
โดยไม่ต้อง Log in ได้ที่ หน้าหลักของเว็บไซต์ 
(http://www.ge-plan.ssru.ac.th) ดังภาพที่ 3-5 

 
หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ 

 

หน้าจอข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ ของระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพ 

2) ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ งานประกัน
คุณภาพ ระบบจะก าหนดสิทธิ์ ให้ผู้ที่มีชื่อผู้ ใช้  
(Username) และรหัสผ่าน (password) เท่านั้น 
ที่สามารถเข้าไปบริหารจัดการระบบได้ โดย
สามารถจัดการ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล สารสนเทศ 
ได้ตามที่ระบบก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้ใช้งาน 

3) ระบบจัดการปฏิทินกิจกรรมของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯ แสดงให้ผู้บริหารและบุคลากรได้
ทราบกันอย่างทั่วถึง แสดงรายละเอียดได้ดังภาพ 

 

หน้าจอปฏิทินกิจกรรม ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ 

และด าเนินการผลการทดสอบระบบโดยประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ ของผู้บริหารและบุคลากร 
จ านวน 30 คน พบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจ ต่อการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.498) โดยมีผลประเมินรายข้อดังนี้ 
ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบสามารถท าการ
เพ่ิม ลบและแก้ไขข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.490) มีความพึง
พอใจต่อความง่ายในการเรียกใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507) มีความพึงพอใจ ต่อ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละ
ระดับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ
ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507) มีความพึง
พอใจต่อความเหมาะสมของการก าหนดสิทธิ์การใช้
งานในแต่ระดับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.504) มี
ความพึงพอใจต่อ ระบบสามารถจัดการฐานข้อมูล 
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.504) มี
ความพึงพอใจต่อระบบส ารองข้อมูลอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.504) มีความพึงพอใจความเหมาะสม
ในการออกแบบหน้าจออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.546) มีความพึงพอใจต่อความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบนจอภาพอยู่ในระดับมาก  และมี
ความพึงพอใจต่อความเร็วในการประมวลผลของ
ระบบอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.466)  
(เว็บไซต์ (http://www.ge-plan.ssru.ac.th/) 
 
สรุป  

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า การพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลสารสนเทศงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ ผู้วิจัยได้น าผลมาพัฒนากระบวนการ
จัดการและติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพ ของส านักวิชาการวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ได้รับการ

ปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดพ้ืนที่การ
จัดเก็บเอกสารของส านักงาน ระบบสามารถเพ่ิม
ไฟล์เอกสาร/รายงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อย่าง
ไม่จ ากัดและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง
ของทุกฝ่าย ใน กรณีที่บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
นั้นๆ ลาออก หรือ เปลี่ยนต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการของแต่ละฝ่ายได้ ระบบยังสามารถ
รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ลามารถเรียกใช้ งาน
ระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา  

บทเรียนที่ได้รับสรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้ทราบ
ถึงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศงาน
แผนงานและประกันคุณภาพนั้น ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจ ต่อการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.498) 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

The Instructional Management with  
the Use of E-Learning Lessons in the General Education for undergraduate 

students in Suan Sunandha Rajabhat University 
 

ปนัดดา  พนารินทร์1 , รัตนกูล   กองผา2    
 

บริษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จ ากัด1 
ส านกัวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 

บทคัดย่อ 

 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าในการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
นักศึกษาก ากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน   โดยใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 392 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า (1) ด้านการเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง นักศึกษามีความ
คิดเห็นระดับมาก ในเรื่องการออกแบบภาพ (2) ด้านเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมากในเรื่อง ภาษาท่ีเขียนในเนื้อหาสาระเข้าใจง่าย  (3) ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมากในเรื่องมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วย  (4) ด้านการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก ในเรื่องแบบทดสอบมี
ความเหมาะสม (5) ด้านปฏิสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับ
มาก ในเรื่องผู้สอนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการแก้ข้อสงสัยหรือข้อซักถามได้ทันที (6) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก ในเรื่องการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ตามต้องการ (7) ด้านปัญหาและอุปสรรคในเรียนจัดการการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง นักศึกษามีความ
คิดเห็นระดับมาก ในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอ 

 
ค าส าคัญ การจัดการเรียนการสอน ,บทเรียนอีเลิร์นนิง, รายวิชาศึกษาท่ัวไป,  
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Abstract 
 

 Office of General Education and Electronic Learning Innovation Is an educational support unit 
By teaching general education courses With a vision that aims to be a leader in learning management 
of general education courses With electronic learning innovation Teaching and learning using 
information technology media To allow students to direct self- learning Develop into an ideal Thai 
graduate. 
 The study aims to study the opinions of undergraduate students towards the instructional 
management, using e- learning lesson, for general education courses at Suan Sunandha Rajabhat 
University.   The population is 392  undergraduate students enrolling GE courses in 2017  academic 
year, applying stratified random sampling method.   A questionnaire is used for collecting data; and 
the statistical tools applied are mean and standard deviation.  

The results reveal that the opinion towards the instructional management with e- learning 
lessons overall is at a high level.  When considering individual aspects gaining the high level, the 
preparation on visual design; the content on language used; the process on unit summary; the 
evaluation on appropriate test; the interactive activity on the prompt assistance of the instructor; 
the benefit on knowledge exploration upon individual interest; and the problems and difficulties on 
the availability of computer. 

 
Keywords: instructional management, e-learning lessons, general education courses, Suan Sunandha 
Rajabhat University 
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1.บทน า 
 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น า
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้นักศึกษาก ากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนา
สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย   
 ปัจจุบันส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯได้มี
การปรั บปรุ ง ระบบการ เ รี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์   ผ่านระบบ e-Learning ในปี
การศึกษา 2559 โดยเน้นให้นักศึกษามีการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในบทเรียน        อีเลิร์นนิ่งของ
รายวิชาศึกษาทั่วไปบนเว็ปไซต์ประจ ารายวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่      อาทิ 
เอกสารประกอบการสอน สรุปสาระส าคัญ วีดิโอ
การสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และท าแบบฝึดหัด
ประจ าหน่วยการเรียน เป็นต้น เ พ่ือเป็นการ
ทบทวนเนื้อในรายวิชาศึกษาทั่วไปหลังจาการการ
ฟังบรรยาย     ในชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ ซึ่งส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปฯได้เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้กับนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ทั้งยังเป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การเรียนในบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อผู้ เรียน 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน 
อีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาต่อไป 
2.แนวทางในการศึกษา  
 อีเลิร์นนิ่ง ความหมายหรือความคิดเห็น
เ กี่ ย ว กั บ อี เ ลิ ร์ น นิ่ ง นั้ น จ ะแตกต่ า ง กั น ต า ม
ประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งมีผู้แปลความหมาย
และให้ค านิยามไว้มากมาย ดังนี้  
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน์ ) เลาหจรัสแสง 
(2545) ให้ความหมายของอีเลิร์นนิ่ ง เป็น  2 
ลักษณะ ด้วยกัน ได้แก่  
 1 )  ค ว ามหมาย โ ดย ทั่ ว ไ ป  ส า ห รั บ
ความหมายโดยทั่ ว ไป  ค าว่ า  อี เลิ ร์ นนิ่ ง  จะ
ครอบคลุมความหมายที่กว้างมาก กล่าวคือ จะ
หมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ ได้ ซึ่งใช้การ
ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ 
ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่
เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer assisted Instruction) การสอน
บนเว็บ  (Web-based Instruction)  การ เรี ยน
ออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อย
เป็นที่แพร่หลายนัก เช่น การเรียนจาก วีดิทัศน์
ตาม อัธยาศั ย  (Video on-Demand)  เป็ นต้ น
  
 2)  ความหมายเฉพาะเจาะจง  ส่ วน
ความหมายเฉพาะเจาะจงนั้น คนส่วนใหญ่เมื่อ
กล่าวถึงอีเลิร์นนิ่งในปัจจุบันจะหมายเฉพาะถึง 
การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอน
หรือการอบรม ซึ่งใช้น าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และ
เสี ย ง  โดยอาศั ย เทคโน โลยี ของ เ ว็ บ  ( Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหารวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course 
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Management System) ในการบริหารจัดการงาน
สอนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือการ
สื่อสารต่าง ๆ เช่น e-mail, web board ส าหรับ
ตั้งค าถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน หรือกับวิทยากร การจัดให้มีแบบทดสอบ 
หลังจากเรียนจบ เพ่ือวัดผลการเรียน รวมทั้งการ
จัดให้มีระบบบันทึก ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจากอีเลิร์
นนิ่งนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะ
ออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 อีเลิร์นนิ่ง หมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์ทีได้รับการออกแบบและพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้ในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) มี
การเน้นความเป็น Non-linear มีการออกแบบ
กิจกรรมซึ่งผู้ เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน 
( Interaction)  ร ว ม ทั้ ง มี แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ
แบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ
เ ข้ า ใ จ ไ ด้  โ ด ย เ นื้ อ ห า ข อ ง   e- Learning 
Courseware จ ะ มี ก า ร แ บ่ ง ไ ว้ เ ป็ น ห น่ ว ย ๆ 
(Module) เมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้ว ผู้ เรียนมี
หน้าที่ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมทั้งการสอบถามปัญหาต่าง ๆ กับเพ่ือน ๆ ร่วม
ชั้นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น
ผู้สอนอาจจะนัดหมายผู้เรียนมาพบ (ในชั้นเรียน
หรือในลักษณะออนไลน์ก็ได้) แต่ไม่ใช่เพ่ือการสอน
เสริมแบบการเรียนทางไกลในลักษณะเดิม หาก
ผู้สอนสามารถใช้เวลานั้นในการเน้นย้ าประเด็น
ส าคัญๆ ที่ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมักจะเกิดปัญหาที่
ผู้เรียนพบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก่อนที่
จะมาเข้าชั้นเรียนนั่นเอง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษา
ทั่ ว ไ ป  ส า ห รั บนั ก ศึ กษ า ร ะดั บป ริ ญ ญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาการน า
บทเรียนโดยใช้บทเรียน  อีเลิร์นนิ่งเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาว่านักศึกษามีความเห็นอย่างไรในการใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในด้านต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่เป็น
เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งต่อไป 

3. กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 20,000 
คน 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 
4.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 4 .1.1)  เ พ่ื อศึ กษาความคิด เห็ นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียน  อีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 4.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 4.2.1)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านการออกแบบบทเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
 4.2.2)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
 4.2.3)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
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 4.2.4)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านการประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
 4.2.5)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
 4.2.6)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
 4.2.7)  เ พ่ื อศึ กษาคว ามคิด เห็ น ของ
นักศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
5.สรุปผลและการอภิปรายผล 
 5.1 สรุปผล 
 5.1.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีการใช้การอินเทอร์เน็ต 3 – 5 
ชั่วโมง/วัน มีความถ่ีในการเข้าศึกษาในบทเรียนอี
เลิร์นนิ่งคอมพิวเตอร์มากที่สุดจ านวน 1-5 ชั่วโมง/
สัปดาห์ และมีจ านวนครั้งในการเข้าศึกษาบทเรียน
จ านวน 15 ครั้งข้ึนไป 

5.1.2) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งใน
รายวิชาศึกษาทั่ ว ไป ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และระดับปาน
กลาง 2 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้าน
การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รองลงมาคือด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอี
เลิร์นนิ่ง ด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ ง  ด้านการออกแบบ
บทเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์
นนิ่ง   ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ด้านปฏิสัมพันธ์การจัดการเรียน

การสอนโดย ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในเรียนจัดการการสอนโดยใช้บทเรียนอี
เลิร์นนิ่ง รายละเอียด ในแต่ละด้านดังนี้ 

1)  ด้านการออกแบบบทเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มีการออกแบบภาพ 

2) ด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ภาษาที่ เขียนใน
เนื้อหาสาระเข้าใจง่าย  

3) ด้านขั้นตอนในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการสรุป
เนื้อหาในแต่ละหน่วย  

4) ด้านการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แบบทดสอบมี
ความเหมาะสม  

5) ด้านปฏิสัมพันธ์การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้สอนให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการแก้ข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
ได้ทันที 

6) ด้านประโยชน์ที่ได้รับในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามต้องการ  

7) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียน อีเลิร์นนิ่ง ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอ  
  
 5.2. การอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นที่สามารถน ามา
อภิปรายผลดังนี้ 

5.2.1) การออกแบบและเนื้อหาบทเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์
นนิ่ง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบบทเรียนในการจัดการ
เรียนการสอน   โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งต้องมี
เนื้อหาและเทคนิคการผลิตบทเรียนให้มีความ
คมชัดสวยงามสอดคล้อง   กับเนื้อหา มีการ
ออกแบบหน้าจอให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบได้ง่าย มีการ
ออกแบบหน้าจอเนื้อหาสาระที่สอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระทันสมัยเหมาะสมเข้าใจ
ง่ายมีปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยเหมาะสมกับ
เวลาเรียนและมีความเหมาะสมกับวัยผู้เรียนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้อง ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง (2545, น. 3) กล่าวว่าความส าคัญ
ของอีเลิร์นนิ่งอยู่ที่การออกแบบ ดังนั้นแม้ว่าเนื้อหา
วิธีการ   ที่มีอยู่จะส่งผ่านระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแต่ถ้ารูปแบบไม่
น่าสนใจไม่สามารถ   ดึงความสนใจของผู้เรียนไว้
ได้  

5.2.2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น  
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิ เล็กทรอนิกส์  ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  มีการ
แนะน าการเข้าสู่บทเรียน มีการแจ้งวัตถุประสงค์ มี
การแจ้งความคิดรวบยอดในเนื้อหาการเรียน มี
แบบฝึกหัดที่สอดคล้อง   กับเนื้อหา กิจกรรมในแต่
ละบทเหมาะสม และมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละ

หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาห
จรัสแสง (2545, น. 3) กล่าวถึง การวิธีการสอนอี
เลิร์นนิ่งผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้
หลายวิธี เช่นเดียวกับการสอนในห้องเรียนโดย
จะต้องเลือกวิธีให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ มีการแนะน าการเข้าสู่บทเรียน อธิบาย
ขั้นตอนการเรียนมีการแจ้งความคิดรวบยอดใน
เนื้อหาและมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการ
เรียนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น 

5.2.3) การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีการสอบ
การวัดผลการเรียนโดยทั่วไป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนในระดับใดหรือเรียนวิธีใดก็ย่อมต้องมีการ
สอบการวัดผลการเรียนเป็น   ส่วนหนึ่งอยู่เสมอ 
การสอบวัดผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่จะท าให้การเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง    เป็นการเรียน
ที่สมบูรณ์ ซึ่งต้องมีการประเมินก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน แจ้งผลการประเมิน และแบบทดสอบ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นนี้สอดคล้องกับ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545, น. 30) กล่าวว่า
แบบฝึกหัดแบบทดสอบเป็นองค์ประกอบสุดท้าย
ของอีเลิร์นนิ่ง การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการ
โต้ตอบ กับเนื้อหาในรูปแบบของการท าแบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบความรู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1) 
การจั ด ให้ มี แบบฝึ กหั ดส าหรั บผู้ เ รี ยน  เ พ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจไว้ด้วยเสมอ ทั้งนี้ เพราะอี
เลิร์นนิ่งเป็นระบบการเรียนการสอน ซึ่งเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญดังนั้น ผู้เรียนจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีแบบฝึกหัด เพ่ือตรวจสอบว่า
ตนเองเข้าใจและรอบรู้ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง
มาแล้วเป็นอย่างดีหรือไม่ อย่างไร 2) การจัดให้มี
แบบทดสอบ ผู้ เ รี ยนสามารถอยู่ ในรู ปข อง
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนหรือหลังเรียน   
ก็ได้ ส าหรับอีเลิร์นนิ่งแล้วระบบบริหารจัดการ
รายวิชาท าให้ผู้สอนสามารถสนับสนุนการออก
ข้ อ สอบของผู้ ส อน ได้ ห ล ากหลายลั กษณะ
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นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สอนมีความสะดวกในการ
จัดการสอบได้อย่างง่ายดาย    ส่วนการประเมินผล
เป็นการน าเสนอแบบทดสอบหลังการเรียนเนื้อหา
ในแต่ละบทและเมื่อจบวิชา  บางครั้งผู้เรียนอาจจะ
ทราบผลการประเมินในทันทีท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของวิชาและผู้สอน โดยส่วนนี้อาจ  ท าแยกจาก
บ ท เ รี ย น แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ไ ป ยั ง ค ลั ง ข้ อ ส อ บ
อีเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย 
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ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       ที่
พัฒนาขึ้นโดยส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      สวน
สุนันทา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนในรายวิชา  GEH1102 
สังคมไทยในบริบทโลก ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 353 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทย
ในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สถิติที่ใช้ในการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยใน   บริบท
โลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.19 S.D.=0.87 ) 
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (    = 3.58 S.D.=0.74 ) ส่วนด้านระบบบริหารจัดการและการเข้าใช้ระบบ (    = 3.30 S.D.=0.83 ) และ
ด้านการติดต่อสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.10 S.D.=0.82 )  

ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา GEH01102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาไวไฟ 
WiFi ให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและความเร็ว
ที่เพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนั้นควรปรับปรุงระบบ e-learning  ให้มีความน่าสนใจต่อการเรียนเพ่ือการ
เรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, อาจารย์และนักศึกษา, การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์, รายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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Abstract 
The purpose of this research was to study the satisfaction of students towards 

electronic learning in GEH01102 Thai society in the global context.  General education Suan 
Sunandha Rajabhat University Developed by the Office of General Education and Electronic 
Learning Innovation Suan Sunandha Rajabhat University The population used in this research 
is undergraduate students studying in GEH1102 Thai society in the global context. 353 students 
in the second semester of the 2016 academic year General Education Statistics used in data 
analysis were mean and standard deviation. Research results can be summarized as follows: 

 Students are satisfied with electronic learning in GEH01102 courses in Thai society in 
the global context.  General education courses Suan Sunandha Rajabhat University At a 
moderate level (     = 3.19 S.D. = 0.87) classified by each side Students were satisfied with the 
overall learning efficiency at a high level (     = 3.58 SD = 0.74) while the management system 
and system access (     = 3.30 SD = 0.83) and communication in the picture Included in the 
medium level (     = 3.10 SD = 0.82)  

 Problems and suggestions of students towards electronic learning in GEH01102 Thai 
society in the global context General education Suan Sunandha Rajabhat University is the 
Office of General Education.  Should improve the information technology system to be 
effective.  Especially the internet network or WiFi Wi- Fi contract to cover all areas in Suan 
Sunandha Rajabhat University All classrooms have efficiency and sufficient speed for use.  In 
addition, the e-learning system should be improved to be more interesting to study for more 
effective learning. 

 Keywords : satisfaction, teachers and students, electronic learning, general education 
courses Suan Sunandha Rajabhat University 
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บทน า 
 ในสถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นโลกของ
สังคมแห่งความรู้ เ พ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น    
ท าให้มีการตื่นตัวในการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้น
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะปรับเปลี่ยนสังคม
ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และมี
ความเชื่อว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ 
พัฒนาและเรียนรู้ได้โดยมีเป้าหมายให้เป็นคนดี  
ค น เ ก่ ง แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542    
ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้เป็น
หลัก โดยเน้นการจัดการศึกษาที่จะต้องยึดหลัก  
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตั ว เองได้ซึ่ ง ในหมวดที่4 แนวการจัด
การศึกษามาตรา 22 ว่าด้วยเรื่อง การจัดการศึกษา
ที่จะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ   
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ โดยถือว่าผู้เรียน   
มีความส าคัญที่สุด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้นั้น        ใน
มาตรา  24 ได้ ก าหนดไว้ ว่ าสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ต้องฝึกกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือท าให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆให้เกิด
ความสมดุลและสอดแทรกคุณธรรม ค่านิยมที่ ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
และต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
และสถานที่ (คณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ 
,2545) 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน   
การสอน โดยจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าใน        การ
จัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
นักศึกษาก ากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาสู่
ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย ปัจจุบันส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯได้มีการปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนแบบอิ เล็ กทรอนิกส์  ผ่ านระบบ e-
Learning ในปีการศึกษา 2559 โดยเน้น ให้
นักศึกษามีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมบนเว็ปไซต์
ประจ ารายวิชาศึกษาทั่วไปโดยไม่จ ากัดเวลา     
และสถานที่  อาทิ เอกสารประกอบการสอน         
ส รุ ป ส า ร ะส า คั ญ  วี ดิ โ อ ก า ร ส อน  ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และท าแบบฝึดหัดประจ าหน่วย   
การเรียน เป็นต้น เพ่ือเป็นการทบทวนเนื้อใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปหลังจาการการฟังบรรยาย   ใน
ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ ซึ่งส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้
ความสามารถมาบรรยายให้กับนักศึกษา           ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งยัง เป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์       ผ่าน
ระบบ e-Learning เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อผู้เรียน     ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
สวนสุนันทาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา GEH01102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ มา พัฒนาการจั ดการ เรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา 
GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาที่ได้จากการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์   ใน
รายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เรียนในรายวิชา
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ภาค
เรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยท าการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 353 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา GEH1102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ส านักวิชา
การศึ กษาทั่ ว ไปและนวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้พัฒนาขึ้นและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเอง จากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาสร้างเป็น
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
คือ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี คณะที่ศึกษา 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานที่ท่ีใช้
อินเทอร์เน็ต ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต และ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตใน 
แต่ละครั้ง 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1.ด้านประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ 2.ด้านระบบบริหารจัดการและการ
เข้าใช้ระบบ และ3.ด้านการติดต่อสื่อสาร  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

 

 
ภาพที่ 1 ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาGEH1102 สังคมไทยใน
บริบทโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ภาพที่  2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ในรายวิชา
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา 
GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุป
ผลการวิจัยได้ว่า 

1.พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต ของ
นักศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้อินเทอร์เน็ตที่หอพัก โดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ต    ใน
แต่ละครั้งมากกว่า 5 ชั่วโมง  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา GEH01102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้าน
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนด้านระบบบริหาร
จั ดการและการ เ ข้ า ใ ช้ ร ะบบ และด้ า น ก า ร

ติดต่อสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ 3.10 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  ในรายวิชา 
GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯควรปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาไวไฟ WiFi      ให้
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ทุกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ความเร็วที่เพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนั้นควร
ปรับปรุงระบบ e-learning  ให้มีความน่าสนใจต่อ
การเรียนเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. สถานท่ีท่ีนักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
บ้าน 93 26.3 
หอพัก 139 39.3 
ห้องสมุด 49 13.8 
ร้านให้บริการอินเทอรเ์น็ต 7 1.9 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย 65 18.4 
อื่นๆ 0 0.0 

รวม 353 100.0 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

2. ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ทุกวัน 275 77.9 
4-5 ครั้ง/สัปดาห์ 56 15.8 
2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 22 6.2 
1 ครั้ง/สัปดาห์ 0 0 
น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 0 0 
อื่นๆ 0 0 

รวม 353 100.0 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

3. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยท่ีนักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้ง 
น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 7 1.9 
1-2 ช่ัวโมง 27 7.6 
3-5 ช่ัวโมง 135 38.2 
มากกว่า 5 ช่ัวโมง 185 52.4 

รวม 353 100.0 

 
1.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  

ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- สถานที่ที่นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตที่หอพักคิดเป็น 
ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 
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26 . 3  และห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รคอม พิว เตอร์ ใ น
มหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 18.4  

- ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวัน คิดเป็น
ร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ4 - 5 ครั้ง/สัปดาห์คิด
เป็นร้อยละ 15.8 และ2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 6.2  

- ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ต
ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยมากกว่า    5 
ชั่วโมงต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือใช้
อินเทอร์เน็ต 3 - 5 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
38.2 และใช้อินเทอร์เน็ต 1 - 2 ชั่วโมงต่อครั้งคิด
เป็นร้อยละ 7.6   
 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ ระดับ 

ความพึง
พอใจ  SD 

ร้อย
ละ 

1. ด้านประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
1.1 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
บทเรียนได้มากข้ึน 

3.63 0.80 72.6 มาก 

1.2 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกห้องเรียนได้ 

4.00 0.77 80.0 มาก 

1.3 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนได้
บ่อยครั้งและเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

3.98 0.70 79.6 มาก 

1.4 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษามีการเรียนรูล้่วงหน้า
ได ้

3.42 0.89 68.4 มาก 

1.5 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจในการ
เรียนมากขึ้น 

3.24 0.68 64.8 ปานกลาง 

1.6 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนและมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 

3.24 0.60 64.8 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.74 71.6 มาก 
2. ด้านระบบบริหารจัดการและการเข้าใช้ระบบ 
2.1 ระบบ e-learning เข้าใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

3.21 0.71 64.2 ปานกลาง 

2.2 การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
ท าได้สะดวก 

3.67 0.83 73.4 มาก 

2.3 ระบบ e-learning มีการออกแบบได้อย่าง
สวยงาม น่าเข้าใช้งานและน่าเรียนรู ้

3.06 0.87 61.2 ปานกลาง 

2.4 ระบบ e-learning มีการออกแบบได้อย่าง
เหมาะสมกับการใช้งาน 

3.74 0.92 74.8 มาก 

2.5 ระบบ e-learning มีการออกแบบได้อย่าง
น่าสนใจ มีทั้วตัวอักษร,สื่อมัลติมเีดีย, 
ภาพกราฟิก และวีดิทัศน์ ฯลฯ 

2.85 0.80 57.0 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.83 66.0 ปานกลาง 
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
3.1 นักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ผูส้อน
และผู้ช่วยสอนผ่านทางการเรียนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-learning ได้
สะดวก 

3.27 0.81 65.4 ปานกลาง 

3.2 นักศึกษาสามารถทราบถึงงานที่อาจารย์
มอบหมายให้ได้ตลอดเวลาแม้ไม่ไดเ้ข้าเรียน 

3.24 0.90 64.8 ปานกลาง 

3.3 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารยผ์ู้สอน
และผู้ช่วยสอนผ่านทางการเรียนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-learning ได้
ตลอดเวลาเมื่อเกิดข้อสงสัย 

2.99 0.79 59.8 ปานกลาง 

3.4 นักศึกษาสามารถพูดคุยกับเพื่อนที่เรียน
วิชาเดียวกันได้ผ่านกระดานสนทนา 

2.80 0.80 56.0 ปานกลาง 

3.5 การเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ e-
learning ช่วยให้นักศึกษาเป็นคนทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ 

3.19 0.78 63.8 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.82 62.0 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนกิส์
ด้วยระบบe-learning ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ใด 

3.19 0.87 63.8 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.87 63.8 ปานกลาง 

 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 1.ด้านประสิทธิภาพในการ

เรียนรู้ 2.ด้านระบบบริหารจัดการและการเข้าใช้
ระบบ 3. ด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1.  ด้านประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 3.58) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสาม
อันดับแรกโดยเรียงตามล าลับคือ การเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  e-learning ช่วยให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน
ได้ (    = 4.00) การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ระบบ e-learning ช่วยให้นักศึกษาทบทวนบท 
เรียนได้บ่อยครั้งและเรียนรู้ ได้ไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ (    =3.98) และการเรียนแบบอิเล็กทรอ 
นิกส์ด้ วยระบบ e- learning ช่วยให้นักศึกษา
สามารถเข้าใจบทเรียนได้มากข้ึน (  = 3.63) ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเรียนแบบอิเล็กทรอ 
นิกส์ด้วยระบบ e-learning ช่วยให้นักศึกษามี
ความสนใจในการเรียนมากขึ้นและการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e- learning ช่วยให้
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลการเรียน
ที่ดีข้ึน (   = 3.24)   
 2. ด้านระบบบริหารจัดการและการเข้า  
ใช้ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (    = 
3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดสามอันดับแรกโดยเรียงตามล าลับคือ 
ร ะบบ  e- learning มี ก า ร ออกแบบ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับการใช้งาน (    = 3.74) การดาวน์
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โหลดเอกสารประกอบการเรียนท าได้สะดวก (  = 
3.67) และระบบ e-learning เข้าใช้งานง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน (   = 3.21) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ระบบ e-learning มีการออกแบบได้อย่าง
น่าสนใจ มีทั้วตัวอักษร, สื่อมัลติมีเดีย, ภาพกราฟิก 
และวีดิทัศน์ ฯลฯ (   = 2.85)   
 3. ด้านการติดต่อสื่อสาร ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (    = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ
แรกโดยเรียงตามล าลับคือ นักศึกษาสามารถติดต่อ
กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนผ่านทางการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-learning        ได้
สะดวก (    = 3.27) นักศึกษาสามารถทราบถึง
งานที่อาจารย์มอบหมายให้ได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้
เข้าเรียน (   = 3.24) และการเรียนแบบอิเล็ก ทรอ
นิกส์ด้วยระบบ e-learning ช่วยให้นักศึกษาเป็น
คนทันสมัย ทันเหตุการณ์ (    = 3.19) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษาสามารถพูดคุยกับ
เพ่ือนที่เรียนวิชาเดียวกันได้ผ่านกระดานสนทนา   
(    = 2.80)   

โดยสรุปแล้วการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก 
หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.87    

          
อภิปรายผล 

1.พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์      ใน
รายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ      สวนสุนัน
ทา จากผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษา
ใช้อินเทอร์เน็ตที่หอพักและบ้าน         ซึ่งแตกต่าง
จากผลการวิจัยของนันทนา กิมตระกูล (2550) ที่
พบว่ านั กศึกษาส่ วน ใหญ่ ใช้ อิน เทอร์ เน็ ต  ที่
สถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าควรได้รับการ
ปรับปรุงให้มีเครือข่ายที่เสถียรเพียงพอที่นักศึกษา
จะสามารถใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่  
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต นอกเหนือจากนั้น 
ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้ง ครั้งละมากกว่า 5 ชั่วโมง 
รองลงมาคือการใช้ครั้งละ 3 - 5 ชั่วโมงจากผล   
การวิจัยแสดงถึงแนวโน้มที่ดีส าหรับการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา GEH01102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เนื่องจากนักศึกษามีความคุ้นเคย  และสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ดีแสดงว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่ อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวกลับสวนทาง  
กับความพึงพอใจในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์    
ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยในบริบทโลก 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งควรจะพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากจนถึงมากท่ีสุด แต่ผลการวิจัยกลับพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจเพียงแค่อยู่ ในระดับ   
ปานกลาง จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหา
บางอย่ า งที่ ผู้ วิ จั ยอาจจะ ไม่ ไ ด้ สอบถามแต่
จ าเป็นต้องค้นหาให้เจอเพ่ือจะทราบถึงสาเหตุของ
ปัญหานี้ เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอน
แบบ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ น ร ายวิ ช า  GEH01102 
สังคมไทยในบริบทโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนใจใน
การเรียนรู้ 

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ ในรายวิชา GEH01102 สังคมไทยใน
บริบทโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษา
ต่ า ง ก็ มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร เ รี ย น แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส าหรับด้านประสิทธิภาพในการเรียนรู้นักศึกษา   
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ในด้านระบบ
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บริหารจัดการและการเข้าใช้ระบบและด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯควร
ค านึงถึงลักษณะการใช้งานและความสามารถ
ทางการเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน         การ
ออกแบบควรค านึงถึงหลักของความสวยงาม
ประกอบกับหลักการเรียนรู้ เป็นส าคัญ รวมทั้ง  
ควรมีการเลือกสี รูปภาพ ตัวอักษรที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาบทเรียน ให้มีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ การติดต่อสื่อสารในการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์นักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์
ผู้สอนด้วยระบบ e-learning ได้สะดวก จะส่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ส านักงาน.           

(2545). พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : สคส. 

________. (2545). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545-2549 : ฉบับสรุป . กรุงเทพฯ : 
สคส. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง .  (2545) .  หลักการ
ออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ( Designing e-
Learning) .  เ ชี ย ง ใหม่  :  ส าขาวิ ชา
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

นฤมล สังข์สุนทร. (2552). พฤติกรรมและความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการเรียน
การสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง  
(e-Learning). รายงานการวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นันทินา กิมตระกูล. (2550). ความคิดเห็นที่มีต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อิน เ ต อ ร์ เ น็ ต  ( e- Learning)  ข อ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

มนทิรา พินิจจินดาพันธุ์ .  (2553) .  การศึกษา
พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อ ระบบ e-learning 
ของธนาคารกสิกรไทยจากัด มหาชน 
ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิ ต  ส าข า วิ ช า ค รุ ศ า สต ร์
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์  
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และชัยวัฒน์ วารี.(2554). การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้ าง
บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์  โ ด ย ใ ช้  LMS 
Moodle เพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาชั้นปีที่  2 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

65 
 

การปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน  
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 
Instruction Media Dissemination Process Improvement of The Office of 

General Education and Innovative Electronic Learning 
 

ทิพยรัตน์ ทัดเทียม1, สุภาส อมรฉันทนากร2 

 
บริษัท เอ็ม.เค.เอส เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด1 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาช่องทางในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีให้มีคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ในปัจจุบัน ถือว่ามี
ความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ผลิต และประกอบเข้ากับการใช้งานระบบการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องมีอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่
สูงขึ้น ก็คือ ช่องทางในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยในปัจจุบันกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบ Aculearn รุ่นที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อระบบจากบริษัท 
Multimedia Technology โดยมีลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัย โดยจัดซื้อตั้งแต่ปี 2553 โดยในปัจจุบันเป็นรุ่น
ที่ 8 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากรุ่นที่ 6 ในหลายๆด้าน โดยจุดเด่นคือความสามารถในการรองรับการรับชมสื่อการ
เรียนการสอนได้ทุกอุปกรณ์ ต่างจากรุ่นที่ 6 ที่ถูกจ ากัดว่ารองรับเฉพาะอุปกรณ์ของ Microsoft Windows 
เท่านั้น และหากมหาวิทยาลัยต้องการจะปรับปรุงระบบจากรุ่นที่ 6 เป็นรุ่นที่ 8 ต้องใช้งบประมาณหลายล้าน
บาทเพ่ือซื้อลิขสิทธ์ของระบบ แต่ในปัจจุบัน YouTube ภายใต้การด าเนินงานของ Google และเป็น พันธมิตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าเครื่องมือที่เรียกว่า YouTube Channel โดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานเครื่องมือดังกล่าวได้ฟรี โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย และผู้รับชมสามารถรับชมได้จาก
อุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดได ้

โดยสรุปผลการประเมินระบบด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดย
แบ่งรายการประเมินดังนี้  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน .507) ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านการอธิบายเนื้อหาของสื่อ และ ความสามารถของระบบ
ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .498) ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .490) ได้แก่ ความสามารถ
ของระบบในด้านช่วยกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และผลการประเมินความสามารถของระบบในด้าน
ความรู้จากสื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องทางด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .504) 

ค าส าคัญ  สื่อการเรียนการสอน , การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ , การสตรีมวีดีโอ 
 

“Abstract” 

      The Office of General Education and Electronic Learning Innovation is assigned by Suan 
Sunandha Rajabhat University to provide general education courses to undergraduate 
students.  The dissemination on instruction media is also required.  Presently, the instructional 
media of the office has been disseminated via Aculearn, under the authorized license of the 
university, since 2010 –  the original version is 6 –  being complained since it serves only 
Microsoft Windows, and the current one is 8.  Although the latest version is more practical in 
terms of viewing ability from all sorts of means, a large amount of money has to be invested 
for buying license.   At the present time, YouTube under the management of Google has 
launched a tool called YouTube Channel and SSRU can applied the tool free of charge and 
can be viewed from all means.   Thanks to the cooperation between Suan Sunandha and its 
partner - Google.     

 In conclusion, the evaluation in terms of the responsiveness to the needs of system 
users is at a very high level in all items:   the description of media content; the practicality of 
the system; the support to better understand the lesson; the stimulation to further study; and 
the knowledge gained for further studying.     

Keywords : Instructional Media , Video Conference , Video Streaming 
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1.บทน า 
การจัดการศึกษารายวิชา เป็นการจัดการศึกษาที่
ความส าเร็จของการใช้หลักสูตรอยู่ที่การจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ LOs 
(Learning Outcomes) ของแต่ละรายวิชาที่ต้อง
อาศัยหลักส าคัญ คือการก าหนด LOs ลงสู่การ
เรียนรู้จากเนื้อหาสาระ กิจกรรมสถานการณ์จริง 
โดยเน้นการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เข้าด้วยกัน การแก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้ 
ขณะเดี ยวกัน เป็นการจัดการศึ กษาที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาสู่สังคมเศรษฐกิจ
ใหม่และสังคมฐานความรู้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย มี
ระบบบริหารจัดการที่ ดี  การ ใช้การจัดการ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
ดังนั้นการจัดการศึกษาด้วยสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ online จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว ครอบคลุม และต่อเนื่องซึ่งอาจใช้ทีละชนิด
หรือใช้พร้อมๆกัน เพ่ือจัดการเรียนรู้ในเรื่องและ
กิจกรรมเดียวกันโดยใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 

มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอน
ระบบรายวิชา (modularity system) มาไม่น้อย
กว่า 10 ปี ในระดับมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
คุณภาพ (quality management)  และระดับ
ปริญญาตรี สาขาการศึกษา(ครุศาสตร์ 5 ปี) และมี
ระบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ หรือ 
Large Group Instruction มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 
จนถึงปัจจุบันในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
หรือ GE (general education) ทั้งหลักสูตร  และ
ได้พัฒนามาจนเป็นมาตรฐานในการเรียนการสอน 
ระบบก่ึง online (ศึกษาด้วยตนเองผ่าน internet, 
intranet e-learning)  ผสมผสานกับเข้าเรียนใน
ชั้นเรียน  ประกอบกับศูนย์การเรียนวิชา GE และ 
e- learning มีการระบบการเรียนการสอนได้

มาตรฐาน ทั้งเอกสารคู่มือ เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน บทเรี ยนคอมพิว เตอร์  หรื อ 
courseware และสื่อต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลาและ 24 ชั่วโมง  รวมถึงศูนย์ฯ 
GE ก าลังพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้ข้อสอบแบบมาตรฐาน ผ่านระบบ 
online เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ
ประเมินตนเอง โดยไม่จ ากัดต้องเข้าชั้นเรียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยได้รับ        
การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 
2004 และ ISO 14001 : 2004 นอกจากนั้นจาก
ผลการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 ของ สม
ศ.มีผลการประเมินอยู่ในระดับเกือบดีมาก และผล
การปฏิบัติราชการ กพร. อยู่ในระดับดีในส่วนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมี
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก  จ านวน 6 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน  5 
หลักสูตร และจากรายงาน       การประเมิน
มหาวิทยาลัยสรุปจุดที่ควรพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ด้านการให้บริการวิชาการ พบมี    การบริการ
วิชาการในระดับภาควิชาและสาขายังน้อย ด้าน
หลักสูตร และการเรียนการสอน ยังไม่มีการปฏิรูป
และปรับเปลี่ยนเท่าที่ควร อาจารย์ยังติดวิธีสอน
แบบบรรยาย ขาดการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพ ขาดการท าโครงงาน 
(project–based)  ห รื อ ศึ กษ า กร ณี  ( Case –
based)  ข าดการส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนคิ ด เ ป็ น 
แก้ปัญหาเป็น คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
  จ าก เหตุ และผลที่ ก ล่ า วม าข้ า ง ต้ น 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการทดลองและมีความพร้อม
ในการสอนระบบนี้มานานกว่า 10 ปี  โดยเฉพาะ
การเรียนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปหรือ GE ทุกวิชาและ
อีกหลายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผสมผสานกับ
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การเข้าชั้นเรียน  มหาวิทยาลัยมี ERP, e-library, 
ระบบ e-books, Online Data base, e-journal 
พร้อมทั้งระบบ ICT ที่ทันสมัยและเพียงพอ อนึ่งใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารระบบ 4G และ
ระบบ ICT  ได้พัฒนาไปก้าวหน้าไปมาก   มีความ
สะดวก รวดเร็วและค่าใช้จ่ายถูกลงมาก  จนผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ผ่านระบบมือถือหรือ 
cellular/mobile phone ได้ไม่จ ากัดสถานที่และ
เวลา 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง "การ
ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน 
" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้  ที่ เหมาะสมส าหรับ GE SSRU รวมทั้ ง
ทดลองใช้ Model ที่สร้างขึ้นและค้นหาปัญหา
อุปสรรคของการใช้งาน ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา และเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วิธีการวิจัย  
2.1. แนวทางการศึกษา 

ระบบโทรศึกษา (Aculearn) เป็นบริษัทสัญชาติ
สิงคโปร์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 หรือ 18 ปีมาแล้ว 
ปัจจุบันมีส านักงานใหญ่ที่สิงคโปร์และสาขาที่กรุง
ปักกิ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาระบบด้านสื่อสารและการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบe-Learning ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ท
โฟน ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสิงคโปร์ 
อาทิ ระบบถ่ายทอดสด (Live webcasting & on-
demand) , Web conferencing, Mobile 
communication system etc.  โดยในปัจจุบัน
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ก าลังใช้งาน Aculearn เวอร์ชั่นที่ 
8.0 อยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หน้าจอระบบโทรศึกษา 

 

YouTube (ยูทูบ) เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพ
วิดีโอที่มีชื่อเสียง(www.youtube.com) โดยใน
เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป 
เปิดดูภาพวิดีโอที่มีอยู่ และแบ่งภาพวิดีโอ เหล่านี้
ให้ผู้อ่ืนชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน YouTube จะมี
ข้อมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร์สั้นๆ และคลิป
ที่มาจากรายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอ
บล็อกกิ้ง (ซึ่งเป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของ
ข้ อมู ลที่ เ ป็ นภ าพ  วิ ดี โ อ เป็ นส่ วนปร ะก อบ 
โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล่น
ถ่ายกันเอง) คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ 
YouTube ส่วนมากเป็นไฟล์คลิปสั้นๆ ประมาณ 1 
- 10 นาที ถ่ายท าโดยประชาชนทั่วไป แล้วอัพ
โหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ YouTube โดยมีการแบ่ง
ประเภทและจัดอันดับคลิปเอาไว้ด้วย โดยสถิติจาก 
Nielsen/NetRatings ซึ่งเป็นผู้น าวิจัยการตลาด
และสื่ อ อิน เตอร์ ร ะดับ โลกระบุ ว่ า  ปั จจุ บั น 
YouTube มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเดือนละ 20 ล้านคน 
นอกจากนี้ ในปี คศ. 2006 นิตยสารไทม์ ยกย่องให้
เว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลด
ไฟล์วิดีโอชื่อดัง เป็น " Invention of the Year" 
หรือรางวัลสิ่งประดิษฐ์แห่งปี อีกด้วย โดยส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนยรู้
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ มี ชื่ อ  Channel ชื่ อ  GE SSRU 
Online เปิดตัวครั้งแรกวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

ในการวิจัยครั้งนี้น า Youtube Channel 
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
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เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือน ารูปแบบการออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่ได้ ไปทดลองใช้งานใน
การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอ GE SSRU Channel 
 

2.2. กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
กระบวนการและขั้นตอนในการศึกษารูปแบบการ
ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้
ความรู้ จัดประชุมบุคลากรของส านักเพ่ือชี้แจงวัตุ
ประสงค์ และก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น โดยเน้น
การออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดประชุม
กลุ่มสมาชิกเ พ่ือหาแนวทางวิธีการ  และการ
ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน 
โดยศึกษาข้อมูลจากเว็บไซด์ที่มีชื่อเสียง และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนมาแนะน าและให้
ความรู้เรื่องการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน และ
ระบบโทรศึกษา (Aculearn) 3) การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ จัดประชุมสมาชิกกลุ่มความรู้เ พ่ือ
จัดท ากระบวนการ และขั้นตอนในการศึกษา
รูปแบบการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการ
เรียนการสอน โดยสามารถเลือกรับชมได้  2 
รูปแบบคือ การถ่ายทอดสด และรับชมบทเรียน

ย้อนหลัง 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จัด
ประชุมและอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากร
เพ่ือสร้างกระบวนการ และขั้นตอนในการศึกษา
รูปแบบการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 5) การเข้าถึง
ความรู้ สามารถเข้าถึงได้ 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ www.gen-ed.ssru.ac.th 
เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะแ อพพลิ เ ค ชั่ น ยู ทู บ  Youtube 
Channel www. youtube. com และสามารถ
ติ ด ตั้ ง แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ข อ ง ส า นั ก  GE SSRU 
Application เพ่ือรับข่าวสารต่างๆ 6) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้จัดประชุมกลุ่ม อบรมเชิง
ปฏิบัติการกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกกลุ่มและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้  กับทุกรายวิชาในหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน 7) การเรียนรู้ ด้วย
การน าต้นแบบการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน (LMS) ในรูปแบบที่ สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ จ านวน 11 รายวิชา 
และน าเว็บไซต์ไปใช้สนับสนุนในการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

3. ผลและการอภิปราย 
3.1 ผลการด าเนินงาน ผลจากการศึกษารูปแบบ
การออกแบบ และการปรับปรุงกระบวนการ
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท าให้ได้รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สามารถน าไปทดลองใช้งานจริง ได้แก่ 
1. น า GE SSRU Channel ไปใช้เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. น า Youtube มาใช้ในกระบวนการเผยแพร่การ
เรียนการสอนแบบ Realtime มาใช้สนับสนุนการ
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จัดการเรียนการสอน ตั้ งแต่ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน 
3. น ารูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบการ
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ได้ ไปพัฒนาต่อ
ยอดในการจัดท าระบบการถ่ายทอดสดการเรียน
การสอนไปยัง Application Facebook เพ่ือท า 
Live โดยเริ่มทดลองออกอากาศ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน 
3.2 ผลการทดสอบระบบ 
โดยสรุปผลการประเมินระบบด้านความสามารถ
ของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
โดยแบ่งรายการประเมินดังนี้ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .507) ได้แก่ ความสามารถของ
ระบบในด้านการอธิบายเนื้อหาของสื่อ และ 
ความสามารถของระบบในด้านความง่ายต่อการใช้
งาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .498) 
ได้ แก่  ความสามารถของระบบในด้ าน ช่ วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .490) ได้แก่  
ความสามารถของระบบในด้านช่วยกระตุ้น
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และผลการประเมิน
ความสามารถของระบบในด้านความรู้จากสื่อ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่ องทางด้ าน
การศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .504) 

สรุปผล  

จากการศึกษารูปแบบกระบวนการเผยแพร่สื่อการ
เรียนการสอน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ GE SSRU Channel ได้
ข้อสรุปที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. GE SSRU Channel เป็นรูปแบบการเผยแพร่
สื่อการเรียนการสอน สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุก
เวลา สามารถรองรับสื่อการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ 

ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น บ น อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายรูปแบบ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เหมาะ
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องได้รับการ
สนับสนุนด้าน ICT และนโยบาย Thailand 4.0  
2 .  GE SSRU Application ส า ม า ร ถ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และติดตามความ
เคลื่อนไหวของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
เหมาะส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้อง
ได้ รั บกา รสนั บสนุ นด้ าน  ICT และน โยบาย 
Thailand 4.0  
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มใหญ่ ให้กับนักศึกษาที่มี
จ านวนมากจึงท าให้การศึกษาขาดความน่าสนใจในการเรียนของผู้เรียน ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับกับสังคมใน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้น าเอาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ทรงปัญญา ศรัทธาธรรมน าสังคม และต้องการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คู่ปัญญา มีทักษะวิชาชีพ ทักษะส่วนบุคคล และมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสอดคล้องกับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเชิญวิทยากร เป็นกระบวนการเชิงนโยบายใหม่ในการจัดการเรียนการสอน หมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปดังนั้นได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มใหญ่ให้มีรูปแบบ
ที่น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ท าการทดลองเชิญ
วิทยากรที่ความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียงเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่
ดีขึ้นให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่วิทยากรผู้บรรยายทั้ง 51 
คน พบว่า คะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมีระดับคุณภาพในเกณฑ์มาก ด้านเนื้อหาและหัวข้อใน
การบรรยายจากวิทยากรในกระบวนการบรรยายในรายวิชาศึกษาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก 
ด้านการขั้นตอนการด าเนินงาน  โดยรวมมีระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มี
ระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก  

ค าส าคัญ : รายวิชาศึกษาทั่วไป, การเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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“Abstract” 

Recently, the instruction management of the Office of General Education and 
Innovation Electronic Learning, Suan Sunandha Rajabhat University is offered in the form of 
big classroom.   One main disadvantage found is the lack of attention and interest.   To be in 
line with the social situation, the university has identified the preferable qualifications of 
graduates based on the requirements of employers and in accordance with the university’ s 
motto –  “Wisdom, Ethics and Leading the Society. ”  In addition, Suan Sunandha aims to be 
the front row university of the country and of the world.   To support all those mentioned, 
the manual for GE courses has been produced and developed, including the enhancement 
on knowledge, career skills, personal skills, ethics and morality, and qualifications regarding 
Thailand Qualification Framework (TQF) – ethics and morality skill; knowledge skill; intellectual 
skill; interpersonal and responsibility skill; numeric, communication and IT skill.  

Guest lecturer presentation is one of the GE new policy strategies for instruction 
management aiming to increase the attention and interest from learners.  The trial experiment 
has been conducted by inviting famous people to help improve the instruction.   As a result, 
the learning outcome is better. According to the evaluation from 51 guest lecturers, the score 
overall is at high level.   When considering the individual aspect, the topic and content, the 
process and the service from staffs are all at high levels. 
 

Keywords : general education, big classroom instruction, Thailand Qualification Framework 
(TQF) 
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1. INTRODUCTION : การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มใหญ่ ให้กับนักศึกษาที่มีจ านวนมากจึงท าให้
การศึกษาขาดความหน้าสนใจในการเรียนของ
ผู้เรียน ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับกับสังคมในปัจจุบัน 
(หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยได้น าเอาความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตมาก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยคือ ทรงปัญญา ศรัทธาธรรมน าสังคม 
และต้องการเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับ
แนวหน้า ผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่มือการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา  
คู่ปัญญา มีทักษะวิชาชีพ ทักษะส่วนบุคคล และมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม และสอดคล้ องกับ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(คู่มือการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 2557)การ
เชิญวิทยากร เป็นกระบวนการเชิงนโยบายใหม่ใน
การจัดการเรียนการสอน หมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปดังนั้นได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพ่ิมพูน
ประสิทธิ์ภาพในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
ใหญ่ให้มีรูปแบบที่หน้าสนใจมากยิ่งขึ้น ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้มร
การเชิญวิทยากรที่ความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง
เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นให้การเรียนการสอนมี
ความหน้าสนใจมากขึ้น 
2. DETAIL EXPERIMENTAL 
      2.1.แนวทางการศึกษา 1.รายวิชาศึกษา
ทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มี
ความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็น
ผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี 2. ความคิดเห็น หมายถึง การ
แสดงออกด้าน ความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็น
ความรู้สึกเชื่อถือที่ ไม่อยู่บนความแน่นอนหรือ
ความจริง แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจบุคคล จะแสดงออก
โดยมีข้ออ้าง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือ
ปกป้องความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอย่างเป็น ผล
ของการแปลความหมายของข้อเท็จจริงซึ่งขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติประจ าตัวของแต่ละบุคคล เช่น พ้ืน
ความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อม 
และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ การแสดง
ความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ
จากคนอื่น ๆ ก็ได้ (กฤษฎี มหาวิรุฬห์ อ้างถึงใน รัฐ
กานต์ สุขสว่าง, 2538, หน้า 7) 
 
     2.2. กระบวนการและขั้นตอนการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในรูปแบบเดิมขาดความหน้าสนใจจากผู้เรียน
จึงท าให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มใหญ่ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น โดย
การเชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์การสอนด้านนั้นมาให้ความรู้นอกเหนือการ
หนังสือ เอกสารการสอนเดิม โดยมีการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอน 1. การใช้แบบสอบถาม  เพ่ือ
ต้องการทราบความคิดเห็น  ซึ่งสามารถกระท าได้
ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถาม
อิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ  2. การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการวัดความ
พึงพอใจทางตรง  ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่
ดีจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง  3. การสังเกต  เป็นวิธีวัด
ความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา 
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ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน  จ านวน  16 
รายวิชาในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2560 ได้แก่
กลุ่มวิชาภาษา รายวิชา GEL0101 การใช้ภาษาไทย 
,รายวิชา GEL0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และการสืบค้น ,รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน ,รายวิชา 
GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน ,กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชา GEH0101 
สุนทรียภาพกับชีวิต ,รายวิชา GEH0102 สังคมไทย
ในบริบทโลก ,รายวิชา GEH0201 การพัฒนาตน ,
รายวิชา GEH0205 ทักษะชีวิตเพ่ือเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่ อสารและการ เ รี ยนรู้  ,รายวิ ช า  GES0102 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ,
รายวิชา GES0205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต  
 โดยกระบวนการเชิญวิทยาการมาบรรยาย
ในรายวิชาศึกษาทั่ ว ไปในแต่ ละรายวิชาได้มี  
อาจารย์ผู้ 2 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดหา
วิทยากรที่จะต้องมีความรู้และทักษะในรายวิชานั้น
ในการบรรยายในชั้นเรียนซึ่งเป็นการบรรยายใน
กลุ่มใหญ่ จ านวน 2-4 ครั้งในแต่ละภาคเรียน
เพ่ือให้การเรียนมีความเหมาะสมและหน้าสนใจ มี
ผู้ช่วยสอนการในการประสานงานกับผู้สอนและ
วิทยากรเอง ผู้ช่วยสอนมีหน้าที่ในการด าเนินการ 
เช่น ติดต่อประสานงาน ,จัดท าโครงการขออนุมัติ
โครงการ ,ออกหนังสือราชการเชิญวิทยากร และ
ยังจัดเตรียมสถานที่ เอกสารประกอบการเรียน ซึ่ง
เป็นขั้นตอน 
 ประชากร วิทยากรที่เชิญมาบรรยายในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวน 16 วิชา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 51 คน 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.เก็บข้อมูลจากแบบประเมินควาคิดเห็น
จากกลุ่มเป้าหมายร่วบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  
เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น 

          2.  ร่วบรวมข้อมูลแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์  เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ 
          3. รวบรวมข้อมูล การสังเกต  เป็นวิธีวัด
ความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย 
 
 3. RESULT AND DISCUSSION 
 ผลจากการศึ กษาความคิด เห็ นของ
วิทยากรในกระบวนการบรรยายในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 
2560 ผลจากการตอบแบบผู้ตอบแบบประเมิน 
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน แบ่งออกเป็น เพศ ได้แก่ 
เพศชาย จ านวน 31 คน ,เพศหญิง จ านวน 20 คน 
,อายุ ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 4 คน , 30 - 40 ปี 
จ านวน 20 คน , 41 - 50 ปี จ านวน 20 คน , 
มากกว่า 50 ปี จ านวน 19 คน และมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 19 คน 
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over 50 
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Age
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 ผลความความคิดเห็นของวิทยากรใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ร ย า ย ใ น ร า ย วิ ช า ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 
2560 ด้านเนื้อหาและหัวข้อในการบรรยาย ,ด้าน
การด าเนินการเชิญ  ,ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ จากจากวิทยากรผู้บรรยายทั่ง 51 คน 
พบว่า คะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวม
มีระดับคุณภาพในเกณฑ์มาก (( X̅) = 4.28, S.D.= 
0.59) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
ด้านเนื้อหาและหัวข้อในการบรรยาย

จากวิทยากรในกระบวนการบรรยายในรายวิชา
ศึกษาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก 
(  �̅̅̅� =  4. 3 2 , S. D. =  0. 5 6 )  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า
รายละเอียดพบว่า หัวข้อในการบรรยายมีความ
เหมาะสมกับวิชาที่ เชิญบรรยายมีระดับความ
คิดเห็นในเกณฑ์มาก ( �̅̅̅� = 4.43, S.D.= 0.54) 

และหัวข้อสามารถน ามาประยุกย์กับวิชาที่บรรยาย
มีระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก ( �̅̅̅� = 4.43, 
S.D.= 0.54) หัวข้อในการบรรยายตรงกับความ
ถนัด ,หัวข้อมีความทันสมัยทันต่อเห็นการปัจจุจ
บัน ระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก ( �̅̅̅� = 4.14, 
S.D.= 0.69), ( �̅̅̅� = 4.29, S.D.= 0.49) 

 
ด้านการขั้นตอนการด าเนินงาน โดยรวม

มีระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก ( �̅̅̅� = 4.27, 
S.D.= 0.61) มีระดับความคิดเห็นในเกณฑ์มาก 
( �̅̅̅� = 4.29, S.D.= 0.76) ,( �̅̅̅� = 4.29, S.D.= 
0.76) ) ,( �̅̅̅� = 4.29, S.D.= 0.49) ,( �̅̅̅� = 4.29, 
S.D.= 0.49) ,( �̅̅̅� = 3.52, S.D.= 0.42) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับ
ความคิดเห็นในเกณฑ์มาก ( �̅̅̅� = 4.32, S.D.= 
0.56) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า หัวข้อพอว่า 
การบริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความคิดเห็นใน
เกณฑ์มากที่สุด ( �̅̅̅� = 4.88, S.D.= 0.42) การ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ,การอ านวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่,การให้ค าแนะน าหรือ
ตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ระดับความคิดเห็นใน
เกณฑ์มาก ( �̅̅̅� = 4.50, S.D.= 0.90) ,( �̅̅̅� = 
4.00, S.D.= 1.07) ,( �̅̅̅� = 3.29, S.D.= 0.85) 
  
 จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็น
ของวิทยากรในกระบวนการบรรยายในรายวิชา
ศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา ปี
การศึกษา 2560” โดยเป็นการศึกษาผลความ
คิดเห็นของวิทยากรในกระบวนการด าเนินการ
ติดต่อ ประสานงาน เอกสาร เพ่ือต้องการทราบถึง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร น า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ม า
ประกอบการพัฒนากระบวนการในท างานด้าน
ต่างๆ โดยวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของ
ก าหนดการในการบรรยายที่มีความชัดเจนในเรื่อง
ของสถานที่บรรยาย เวลา และหัวข้อไม่ค่อยชัดเจน
เท่าที่ควร การติดต่อประสานงานไม่ครบถ้วน ไม่
ทราบว่าจะติดต่อกับผู้ช่วยสอนท่านได้ จึ งน า

lowerlow
er 10 
year 

10 - 20 
year

41 – 30 
year 

over 30 
year 

Unknown

Duration of employment
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ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น และ
จ านวนผู้ เข้ า เรียนมีจ านวนน้อยไม่คุ้ มค่ ากับ
งบประมาณท่ีลงไป 
 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีนโยบายในการจัดการ
เรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
16 รายวิชา โดยมีการเชิญวิทยากรให้มาบรรยาย
ในแต่ละวิชาให้ตรงตามหัวข้อ เนื้อหาในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่ ว ไป มีวิทยากรที่มีความรูปตาม
สาขาวิชาในรายวิชาจ านวน 51 คน  ผู้วิจัยจึงเห็น
ถึงความส าคัญของกระบวนการท างานเพ่ือลด
ข้อผิดพลาด ขั้นตอนการท างานให้น้อยลงและมี
ประสิทธิ์ภาพ ในการวิจัยไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
โดยใช้การใช้แบบสอบถาม  เพ่ือต้องการทราบ
ความคิดเห็น  ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะ
ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ 
ค าถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง 
ๆ  การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ
ทางตรง  ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะได้
ข้อมูลที่เป็นจริง  การสังเกต  เป็นวิธีวัดความพึง
พอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธี
นี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน  
  
 ผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
ได้ทราบถึงขั้นตอน ข้อเสนอแนะในการท างานให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และยั งช่ วยลดปัญหา ลดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการสอบลดปัญหาล่าช้า ลดการใช้
งบประมาณในการที่มีจ านวนมาก ลดปัญหาที่พบ
ให้ชัดเจน ลดความผิดพลาดในการท างาน ที่ส่งผล
ให้การรายงานผลการท างานล่าช้า ในระยะแรก
ของการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยการเชิญวิทยากร นั้นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
ร่วม (TA) ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการด้าน

ขั้นตอนการด าเนินงาน เอกสาร การจัดท าโครงการ 
งบประมาณต่างๆที่ใช้ในการท างาน มีขั้นตอนใน
การท างานเพ่ิมขึ้น แต่ได้มีการประชุมท าความ
เข้าใจในขั้นตอนเป็นระยะจึงได้ข้อสรุปและแนว
ทางการแก้ไข้ปัญหาในการท างาน จึงเป็นที่มาใน
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงกระบวนการลด
ขั้นตอนการท างาน 
 
เอกสารอ้างอิง 
 (กฤษฎี มหาวิรุฬห์ อ้างถึงใน รัฐกานต์ สุข
สว่าง, 2538, หน้า 7) ความคิดเห็น 
 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
2555. “หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555”. ครั้งที่ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2555. ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี.  2546. “ความพึง
พอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการด าเนินงานของ
สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ ากัด อ าเภอไชย
ปราการจังหวัดเชียงใหม่”.  
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริม
การเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 

วาณี ทองเสวต. 2548. รายงานการวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ , ห้องสมุด ฝ่าย
บริการทางการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย์. 

วิรุฬ พรรณเทวี.  2542. ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทยในอ าเภอเมือง จังหวัด
แ ม่ ฮ่ อ ง สอน .  วิ ท ย านิ พนธ์ ศึ กษ า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิ ต  ส าขาการบริ ห า รการศึ กษ า ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

78 
 

ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี. 2015.รูปแบบ การ
เรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา:กรณี ศึกษารายวิชาการศึกษา
ทั่วไปภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะ
การ เรียน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

79 
 

 

บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

The Computer Lab Service Management of The Office of General Education 
and Innovative Electronic Learning 

 
อธิเบศร์ บุตรกลาง1, รัชนีวรรณ  พันธ์บัว2 

 

บริษัท โฮมบายเออรไ์กด์ จ ากดั1 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพ่ือให้การ
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่บุคคลากรและนักศึกษารวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป  MyCafe Cup ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ส าหรับเก็บข้อมูลการใช้
บริการ การนับ การค านวณเวลาการใช้งาน ข้อมูลการเข้าใช้บริการ วิเคราะห์จากแบบสอบถามออนไลน์ 
Google doc หลังจากได้รับบริการ และการประเมินผลตามหัวข้อที่ ได้ผ่านผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว 
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจในด้านการใช้บริการห้อง E-Learning ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านคุณภาพการบริการ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 
 

“Abstract” 
The purposes of this study are to improve the computer lab service management of 

the Office of General Education and Innovative Electronic Learning, Suan Sunandha Rajabhat 
University, and to upgrade the efficiency of the computer lab service leading to the increase 
of efficiency in providing service to the personnel, the students, and general people using the 
computer lab.  MyCafe Cup program is used for data collection relating to service using – 
counting, time calculating, data of service using. Online questionnaires Google doc taken from 
service users are analyzed. The items with unsuccessful results are evaluated by the experts. 
The research findings reveal the users’  satisfaction of E- learning room at highest level at 90 
percent, and the quality of service in high level at 90 percent. 
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1. บทน า 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์  
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2540) ได้ให้ความหมายของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ไว้ว่า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เป็นแหล่งฝึกทักษะและปฏิบัติงานของผู้เรียน เป็น
แหล่งปลูกฝังความเป็นผู้รักการเรียนรู้  และมี
กระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1) ชุดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ 
แป้นพิมพ์ เมาส์ 2) ระบบสัญญาณไฟฟ้าและ
อินเตอร์เน็ต 3) โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ี 4)
อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม  เ ช่ น  หู ฟั ง  เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  5 ) 
เครื่องปรับอากาศ 6) อุปกรณ์ที่ใช้รักษาความ
ปลอดภัย 7) เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาโดย
หลักการแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือใน
การสอน 
การบริหารการศึกษา เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถาบันการศึกษา ที่มีนักศึกษาจ านวนมาก หรือมี
วิชาจ านวนมากที่เปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม
ความถนัด 
และความต้องการ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การจัดเตรียมงบประมาณ จัดเตรียมห้องเรียนได้
ตามความต้องการ 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนนั้นประกอบไปด้วย การสอน การท า
กิจกรรมต่างๆ การสอบวัดความรู้ ซึ่งในแต่ละ
กิจกรรมมีผู้ รับผิดชอบแตกต่างกัน และบาง
กิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ
ภายในส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ที่ผ่านมาจะพบ
ปัญหาในการประสานงาน แจ้ งปฏิทินกา ร
ปฏิบัติ ง าน ในระดับบุคคล ซึ่ งส่ งผลให้การ
ปฏิบัติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เนื่องจากบางกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
ช่วงเวลาแต่ไม่ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทราบ การปฏิบัติงานจึงเกิดความ
ผิดพลาด และเกิดข้อร้องเรียนตามมา เนื่องจากมี
เวลาในการเตรียมความพร้อมที่น้อยเกินไป จึงมี
ความประสงค์ที่จะปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติ งาน เ พ่ือหา
รูปแบบที่มีคุณภาพ และสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์
 

2. วิธีการวิจัย 
 2.1 แนวทางการศึกษา 
 My Cafe Cup คือ เป็นซอฟต์แวร์ 
โซลูชั่น ระดับสากล เพ่ือช่วยจัดการการท างาน 
ของระบบการเช่าเวลา การใช้บริการเครื่อง PC 
เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการ ใช้งานเกินเวลาหรือ 
การใช้งานไม่ เหมาะสมจากผู้ รับบริการและ
สามารถน าไปใช้ ในการควบคุม การใช้ งาน
คอมพิวเตอร์  ภายในของ องค์กรต่างๆ เช่น 
สถานศึกษา หรือ บริษัทฯ ห้างร้าน My Café Cup 
ไม่ได้แค่เพียงมีจุดประสงค์หลักเพียงเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยนับเวลา การใช้งาน แต่ในความเป็น
จริงนั้น My Cafe Cup ถูกออกแบบมาจาก แนวคิด
ในการขยายผล ทางธุรกิจ โดยใช้ เทคโนโลยี เชิง
ก้าวหน้า เพ่ือลดปัญหา, จุดบอด หรือช่องโหว่ ของ
ธุรกิจ Internet Cafe ซึ่งส่งผลให้ ธุรกิจที่ตัดสินใจ
น าไปใช้นั้น ด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึง Technology ที่ซับซ้อนเกินความ
จ าเป็นและยากต่อการจัดการ 
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 Google doc คื อ  เ ป็ น บ ริ ก า ร
ออนไลน์ที่ให้คุณสามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่
ต้องเสียเงิน เพียงแค่คุณมีอีเมลของ Gmail และ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เตรียมมาให้คุณหมดแล้วไม่
ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานแบบที่คุ้นเคย การท า
สไลด์ เ พ่ือน าเสนองานส าคัญ หรือจะจัดการ
เอกสารแบบ Spreadsheets ได้เหมือน Excel ก็
สามารถท าได้  ท างานเหมือน Microsoft Office 
แต่ทุกอย่างจะท างานอยู่บนเว็บ สามารถท างานได้
ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้อง
เสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง หรือเสียเงิน
ค่าลิขสิทธิ์ก่อนใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่เข้าไปยัง 
Google Docs เราก็สามารถสร้าง แก้ไข หรือเปิด
อ่านเอกสารได้เลย โดยตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้
ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และท่ี 
ส าคัญเราสามารถแชร์เอกสารให้กับเพ่ือนเพ่ือ
แก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจะเห็นว่าอีกฝ่าย
ก าลังพิมพ์อะไรอยู ่
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้น า My Cafe Cup  
และ Google doc มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
รู ป แบบกา รบริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2  กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
 กระบวนการและขั้นตอนในการบริหาร
จัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของส านักวิชากรศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นั้นเริ่มต้นจากการ สังเกต 
และสอบถามผู้มาใช้บริการ แล้วน ามาวิเคราะห์
จากโปรแกรมส าเร็จรูป 
 My Cafe Cup ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้เก็บ
ข้อมูลการใช้บริการ โดยการนับ การค านวณเวลา
การใช้งาน ข้อมูลการเข้าใช้บริการ โดยสรุป
รายงานเป็นเดือน มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 1) 
นักศึกษาสามารถไปที่เครื่องที่ต้องการนั่ง หรือ
เครื่องที่ผู้ดูแลห้องฯ ได้จัดไว้ให้ท าการ Log in โดย
แถบแสดงเวลาจะอยู่บริเวณมุมขวาของหน้าจอ 2) 
เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก

เมนู “ Log Out ” เพ่ือออกจากระบบ ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์  ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง : 
วัน  ก่อนครบก าหนดเวลาระบบจะเตือน 1 ครั้ง ให้
เตรียมตัวบันทึก เก็บงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย ไม่
เกิน 5 นาทีระบบจะตัดการใช้งานทันที 3) ในการ
เข้าใช้งานจะมีตารางการสรุปรายงานจ านวน
ผู้ใช้บริการในแต่ละวัน 
 Google doc วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก
แบบสอบถามออนไลน์หลังจากได้รับบริการ และ
การประเมินผลตามหัวข้อที่ได้ผ่านผู้ เชี่ยวชาญ
พิจารณาแล้ว 
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ภาพที่1 แบบประเมินแบบออนไลน์  ซึ่งท าใน 
Google Doc 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 
 ผลจากการศึกษาการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของ

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยใช้รูปแบบการสังเกต และท าการส ารวจ
สอบถามผู้เข้ามาใช้บริการโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น 
ท าให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการ
ปฏิบัติงาน จึงได้มีการน าโปรแกรม MyCafe Cup 
และ Google doc มาประเมินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
จากค่าสถิติของการใช้บริการคอมพิวเตอร์ ค านวณ
จากจ านวนนักศึกษาท่ีลงเวลาเข้าใช้บริการ  
 

ภาพที่2 ดังกราฟแสดงรายละเอียดค่าเฉลี่ยในแต่
ละวัน  

 
 
ค่าระดับคะแนนของการประเมินความพึง

พอใจในการให้บริการสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
CONCLUSIONS 
 จากการศึกษารูปแบบในการบริหาร
จัดการการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ได้ข้อสรุปที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการห้อง E-
Learning 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์
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ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 มีความ
พึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 20.60 มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 2 มี
ความพึงพอใจในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 1 มี
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
0.40 

 
 

2) ประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับมากคิดเป็น ร้อยละ 20 

 
3) ประสิทธิภาพของระบบ Internet 

ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับมากคิดเป็น        ร้อยละ 18 มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 2 

 
4) โดยรวมห้อง E-learning มีคุณภาพ 

ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในระดับมากคิดเป็น ร้อยละ 10 

 

 
 

ด้านคุณภาพการบริการ 
5) เจ้าหน้าที่ให้บริการประทับใจ 

ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98 มีความ
พึงพอใจในระดับมากคิดเป็น ร้อยละ 8 

 

 
 

6) กฎระเบียบในการใช้ห้อง E-Learning 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระดับมากคิดเป็น ร้อยละ 10 มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 4 มี
ความพึงพอใจในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 6 
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7) อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสม 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ส า นั ก ง า น ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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tml 
 
บุญถึก อรพรรณ (2556) “การศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้าน
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน บทความที่ตีพิมพ์ลงใน
วารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ 
และได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการวารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการ
พิจารณาตีพิมพ์ตามล าดบัก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะในการส่งบทความดังนี้ 
 

การเตรียมต้นฉบับบทความ 

 ขนาดกระดาษ A4 
 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นิ้ว 
 ระยะระหว่างบรรทัด  หนึ่งเท่า (Single Space) 
 จัดหน้ากระดาษในส่วนของบทความเป็น 2 คอลัมน์ 
 ภาพประกอบ ควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนค าอธิบายภาพ และ หมายเลข 

ก ากับภาพ  

 ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามท่ีก าหนดดังนี้ 
  ชื่อเรื่อง (Title) 

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก าหนดกึ่งกลาง, แบบหนา 
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก าหนดกึ่งกลาง, แบบหนา 

  ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผู้เขียนใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณ 16 point, ก าหนดกึ่งกลาง,แบบหนา 
- ข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้เขียน ได้แก่ ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์  

e-mail 
      ใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณ ขนาด 14 point ตัวปกติ ก าหนดกึ่งกลาง 

  บทคัดย่อ 
- “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก าหนดกึ่งกลาง , แบบหนา  
- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 16 point , ก าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  
- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point , ก าหนดชิดขอบ  
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  ค าส าคัญ  ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อ ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ 
ประมาณ 4-5 ค า ใช้ตัวอักษรภาษาไทย ขนาด 16 point 
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  Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลอืกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point 

  รายละเอียดบทความ (Body)  
- ค าหลักบทความขนาด 16 point , ก าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา  
- หัวข้อย่อยขนาด 16 point , ก าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา  
- ตัวอักษรขนาด 16 point , ก าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

   รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด าเนิน 
การวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัยข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 

 ค าศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้าย ของคอลัมน์ ค าบรรยาย

รูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค า บรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัว
ปกติ ให้ขนาดของรูปภาพและตารางอยู่ใน คอลัมน์ (ในกรณีที่ขนาดของรูปภาพและตารางมีขนาดใหญ่เกิน
คอลัมน์สามารถขยายได้ เต็มหน้ากระดาษ ควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนค าอธิบายภาพ และควร
เขียน หมายเลขก ากับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล) 
 
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบของ 
American Psychological Association (APA) 

  การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียน การเขียนบทความได้ใช้
อ้างอิงในการเขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่าง เช่น 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่), เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
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การส่งต้นฉบับบทความ 

ส่งบทความผ่านระบบ http://www.gejournal.ssru.ac.th เท่านั้น หากต้องการรายละเอียด
เพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 
0 2160 1265 ต่อ 301 โทรสาร 0 2160 1268 email : gen-ed@ssru.ac.th 
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