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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 ถนนอูท่องนอก 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 1 ของปีที่ 1 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2561) บทความวิจัยในเล่มมี 10 เรื่อง ประกอบด้วย การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ การประเมินข้อสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ให้
เป็นไปตามมาตรฐานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
พัสดุครุภัณฑ์ มาตรฐานของห้องเรียน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  การ
พัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การศึกษาความต้องการของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน และแอปพลิเคชันตรวจสอบสัญลักษณ์
บนฉลากบรรจุภัณฑ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื้อหาของบทความดังที่กล่าวมานี้เรียบเรียงจาก
ผลการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีความร่วมสมัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะส าหรับใช้ประกอบ
การศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป 

 ส าหรับวารสารฉบับต่อไป คือ ฉบับที่ 2 ของปีที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 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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การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 
Information System Development for Learning and Teaching with Learning 

Resource Publicizing 
 

จิรายุส  อ้อมเขต1 ,  ภัททิยา  ตรัยที่พ่ึง2 
 

บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จ ากดั1 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป อีกทั้งสามารถน ารูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่ได้ มาใช้พัฒนาเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือใช้สนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่
สนใจ แนวทางในการศึกษาเริ่มจากศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎี ของรูปแบบการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ และก าหนดรูปแบบการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
ร่วมกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่ได้ น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยรวมได้รับการตอบรับจาก
นักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากรูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่ อการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่ได้ ท าให้นักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับ
สื่อการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ และสามารถใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาระบบ, แหล่งเรียนรู้, การศึกษาทั่วไป 
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Abstract 
  The purposes of this study are to design and develop Information System for 
learning and teaching with learning resource publicizing.  It can be lead to the efficiency 
improvement in General Education courses including websites to support instructors and 
teacher assistants of General Education courses as well as learning resources for those 
interested. Research methodologies are the study of guidelines, principles and theories related 
to the development of Information System for learning and teaching with learning resource 
publicizing. It is specified and conducted under the supervision and suggestions of the experts. 
The research findings point out that the total satisfaction of the students of GEL2203 course; 
Languages used in ASEAN in 2nd semester, academic year 2015 is in highest level.  It can be 
due to the students can access the learning resource in anyplace and anytime using a variety 
of learning medias and It is avail abled in Thai and English languages. 
 
Keywords  :  Information System, Learning Resources, General Education 
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1. บทน า 

 รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน หรือ
ในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น เป็นรูปแบบที่ต้องเปิด
กว้างโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพจะต้องอยู่ ในรูปแบบที่สามารถ
อ านวยความสะดวกให้ทั้ งผู้ เ รียนและผู้สอน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียน
ต้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้หรือสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาได้ง่าย หลายรูปแบบ เข้าถึงได้ทุกที่ และทุก
เวลา ในส่วนของผู้สอนนั้นระบบต้องเอ้ือในการ
สร้างระบบการเรียนรู้  และให้ค าแนะน า แก่
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของทั้ งผู้ เรียนและผู้สอน จะช่วยให้
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ป ร ะส บ
ความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ และมีผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เป็นหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่ ว ไป หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 
2559 ได้จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจ านวน 16 
รายวิชา ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจากคณะต่างๆ มาสอน
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนและผู้สอน ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งสิ้น 16 รายวิชา ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ 
ให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั่วโลก 
อินเทอร์เน็ตจะมีบริการรูปแบบต่างๆ ที่สามารถ
เอ้ือประโยชน์ในการให้บริการสื่อสารข้อมูล เช่น
การเข้าถึงข้อมูลระยะไกล การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (การใช้งานระบบ SU e-
learning) 

การน าเอารูปแบบของบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนในการเรียนการสอนใน
ลักษณะเรียนผ่านเว็บเป็นการใช้คุณสมบัติต่างๆ 
ของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและพัฒนาเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียน และผู้สอนเหมือน
อยู่กับในห้องเรียนจริงในรูปแบบของห้องเรียน
เสมือน (Virtual Classroom) โดยสามารถที่จะ
ศึกษาเนื้อหา อภิปรายกลุ่มสัมมนาซักถาม และ
ตอบปัญหาการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน (Client) 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Server) ที่มี
แหล่ งข้อมู ลด้ านการศึกษาหรือฐานความรู้  
(Knowledge-based) เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน มี
การน า เสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสมทั้ง 
ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
กิจกรรมต่างๆ เช่น การสนทนาผ่านห้องสนทนา 
การตั้ง กระทู้ถาม-ตอบ บนกระดานข่าว หรือการ
ส่ง-การบ้าน (การใช้งานระบบ SU e-learning) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง "การ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและเผยแพร่ แหล่ ง เ รี ยนรู้ "  โดย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
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การสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสม
ส าหรับ GE SSRU รวมทั้งทดลองใช้ Model ที่
สร้างขึ้นและค้นหาปัญหาอุปสรรคของการใช้งาน 
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และเป็นประโยชน์
ต่ออาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดจากระบบที่มีการใช้งานอยู่แล้ว เพ่ิมเติมใน
ส่วนของการรองรับแบบ 2 ภาษา คือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการรองรับระบบให้
พร้อมใช้งานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. วิธีการวิจัย 

2.1. แนวทางการศึกษา 
E- Learning Bates ( 2005)  เ ป็ น ก า ร

จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็น
สื่อ-ประสม ร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอน 
(LMS) ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกัน โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
ได้แก่ ส่วนจัดการระบบ ส่วนของเนื้อหา การ
น าส่งเนื้อหาหรือการจัดการเรียน เครื่องมือช่วย
จัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการใน
การเรียน ท าให้ไม่มีขีดจ ากัดทางการเรียนใน
ระยะทาง เวลา และสถานที่ ท าให้ตอบสนองต่อ
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี 

นอกจากนี้ Von Hippel (2001) อ้างว่า 
Open Source Software: OSS  ซอฟต์แวร์แบบ
โอเพนซอร์ส เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ด้วย
เงื่อนไขทีผู่้พัฒนาให้สิทธิบุคคลอ่ืนได้น าไปใช้ หรือ
น าเอาซอฟต์แวร์นั้นๆ ไปพัฒนาได้ต่อไป พร้อม
กับเปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Source code) นั้น ให้แก่
บุคคลภายนอกตามเงื่อนไขบางประการเพ่ือให้

ศึกษา ใช้งาน แก้ไขเผยแพร่ และน าไปพัฒนาต่อ
ได้ ตามข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น GPL (General 
Public License) 

Dougiamas & Taylor (2003)  ระบุ ว่ า 
Learning Management System : LMS  เป็น
ระบบจัดการการเรียนการสอนที่มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียน ผู้สอน โครงสร้าง
เนื้อหา หลักสูตร และข้อสอบ รวมทั้งการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลผู้เรียน ตลอดจน
จัดการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอน
สามารถสร้างรายวิชาโดยบรรจุเนื้อหา สร้าง
แบบทดสอบ สื่อการสอน จัดการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน และจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเรียน
ของผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือที่ผู้สอนจะสามารถ
น าไปวิเคราะห์เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้นได้ ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหา และท ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้สอน
สร้างไว้ นอกจากนั้น ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารที่
ระบบจัดไว้ ให้  เช่น News E-mail Chat และ 
Webboard เป็นต้น 

จากประเด็นดังกล่าวนี้พบว่ามีงานวิจัย
จากต่างประเทศโดย Lee @ Lee (12) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความมีประสิทธิภาพแห่งตน
ของผู้ เรียนออนไลน์กับการรับรู้คุณภาพของ
สภาพแวดล้อมอีเลินนิ่ ง พบว่า LMS มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้งานกับระบบสารสนเทศ
ที่มีการประมวลผลเนื้อหาการเรียนรู้ และยังท า
หน้าที่สนับสนุนการท างานของระบบกับระบบ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากนั้น LMS ยังมีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อความพึงพอใจของผู้เรียนท าให้เห็นว่า
พฤติ กรรมการ เ รี ยนของการ ใช้  LMS ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปในทิศทางที่ พึ ง
ประสงค์เพราะเมื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติของการ
ท าให้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมีนัยส าคัญของผล
ปฏิบัติงานออกมาใกล้เคียงกัน 
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โดยงานวิจัยนี้ได้น าทฤษฎีทางการศึกษา
และหลักการพ้ืนฐานส าหรับการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ทางการศึกษา (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 
2554) มาใช้ในการพัฒนาระบบโดยทฤษฎีทาง
การศึกษา ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ 1. 
ทฤษฎีการเรียนรู้  ประกอบด้วย (1) ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมที่เชื่อในเรื่องของการฝึกปฏิบัติ 
การเสริมแรงและการลงโทษ การมีส่วนร่วมใน
การเรียนและการตอบสนอง การปรับพฤติกรรม
และการเลียนแบบ (2) ทฤษฎีพุทธปัญญา ที่เน้น
เรื่องการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้
อย่างมีความหมายและเป็นระบบ โดยค านึงถึงพ้ืน
ฐานความรู้เดิม และการเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่
(3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นเรื่องการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง แต่ละทฤษฎีนั้นล้วนมี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่ ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามด้วย
ลักษณะของความรู้และวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน 2. 
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ Systemic เชื่อว่าผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการออกแบบการ
สอนอย่างเป็นระบบ (organized approach) 
น า ไ ป สู่ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ส อ น  ( instruction 
innovation) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของผลงานใน
ภาพรวมหรือกระบวนการ ในขณะที่ Systemic 
พิจารณาแนวคิดจากนวัตกรรมซึ่งอาจอยู่ในรูป
ของผลงาน กฎเกณฑ์ หรือกระบวนการที่ได้น าไป
เผยแพร่หรือปรับใช้ในองค์กร โดยเน้นจากผลลัพธ์
ที่ ไ ด้ จ า ก น วั ต ก ร ร ม นั้ น ๆ  3 .  ท ฤ ษ ฎี ก า ร
ติดต่อสื่อสาร (Communication Theory) ถือ
เป็นองค์ประกอบส าคัญองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะ
เน้นในเรื่องของกระบวนการส่งผ่านและถ่ายโอน
ข้อมูล (Message) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากผู้
ส่งสาร (Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) และ
ผลย้อนกลับ (feedback) จากผู้รับสารมายังผู้ส่ง
สาร และการลดสิ่งแทรกแซง (noise) ให้ได้มาก
ที่สุด เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่กระจ่างและ
ถูกต้องที่สุด ดังนั้นการออกแบบสาร (Message 

Design) จึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ออกแบบการสอนแบบออนไลน์ 4. รูปแบบการ
เรียนการสอน ( ID Model)  แบบจ าลองการ
อ อ ก แ บ บ ก า ร ส อ น  ADDIE ซึ่ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น
แบบจ าลองแรกเริ่มและเป็นรากฐานที่สาคัญ 
(Generic Model) ซึ่งน าไปสู่แบบจ าลองอ่ืนๆ ที่
นิยมในปัจจุบัน เช่น Dick and Carey Model, 
Kemp Model, Gagne Model เ ป็ น ต้ น  5 . 
การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็น
การศึกษาซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเวลาและสถานที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 
โดยการศึกษาทางไกลสามารถจ าแนกออกได้เป็น 
3 ประเภท คือ (1) การเรียนที่ผู้ เรียนอยู่ต่าง
สถานที่และเข้าเรียนต่าง เวลา e-mail และ
กระดานสนทนาจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดต่อสื่อสาร (2) การเรียนที่การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
( Synchronous communication)  แ ต่ ต่ า ง
ส ถ า น ที่  เ ช่ น  ก า ร เ รี ย น ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ 
teleconference การใช้ chat เพ่ือการสนทนา
โต้ตอบและ (3) การเรียนแบบไม่ประสานเวลา 
(Asynchronous) ที่ผู้เรียนและผู้สอนเข้าร่วมการ
เรียนการสอนต่างเวลากัน 

Cole & Foster (2007) กล่าวว่า Moodle  
ม า จ า ก ค า ว่ า  Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment เป็น Course 
Management System ( CMS)  ห รื อ  ร ะ บ บ
จัดการเรียนการสอน (LMS) แบบ Open Source 
Software ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ 
ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่
ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ได้ อีกทั้งเป็น software ที่ท างานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตแบบ Web Service โดยใช้  CGI 
Script ร่ ว มกั บ  Database Technology เ ก็ บ
ข้อมูลการใช้งานไว้ที่ Web Server แล้วให้สิทธิ์
ผู้ใช้ ซึ่งมีสถานะต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน 
หรือผู้เรียน เข้ามาใช้งาน เปรียบเสมือนรวบรวม
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แหล่งความรู้ทั้งหมดมารวมกันไว้ ท าให้ทุกคน
สามารถเข้าใช้-งานร่วมกันได้ ส าหรับผู้สอน การ
สร้ า งรายวิชาบน Moodle นั้ น  สามารถใช้
เครื่องมือที่มีอยู่ใน Moodle สร้างเนื้อหาและ
กิจกรรมในรายวิชาได้ เช่น แหล่งข้อมูลแบบหน้า
เว็บเพจ แหล่งข้อมูลแบบไฟล์หรือเว็บไซต์ และ
กิจกรรมแบบทดสอบ เป็นต้น  การใช้ งาน 
Moodle จะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ตาม URL 
ที่ผู้แลระบบได้ลงทะเบียนไว้ 

ข้อดีของ Moodle ที่ เหมาะสมกับการ
น ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ ได้แก่ 1) 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
โดยสามารถใช้ เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการการเรียน
สูงขึ้น 2) ใช้งานง่ายทั้ง ส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน 
และผู้ เรียน 3) มีมาตรฐาน e-Learning และ
รองรับมาตรฐาน SCORM 4) มีเครื่องมือที่ใช้สร้าง
แหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน 
5) เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ 6) 
มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน 7) 
ส าม า รถ ใ ช้ ง าน ได้ ดี ทั้ ง  ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร 
Windows และ Linux 8) เป็น Open Source 
Software สามารถใช้งานได้ฟรี 9) มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (การใช้งานระบบ SU e-learning) 

ในการวิจัยครั้งนี้น า Moodle V.3.0 มา
เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือน ารูปแบบการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่ได้ ไปทดลองใช้
งานในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

 

 

2.2. กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
กระบวนการและขั้นตอนในการศึกษา

รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้
ความรู้ จัดประชุมบุคลากรของส านักเพ่ือก าหนด
องค์ความรู้ที่จ าเป็น โดยเน้นการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 2) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกเพ่ือหา
แนวทางวิธีการและกระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) 
การศึกษาดูงานระบบ E-Learning ที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากบริษัทเอกชนมาแนะน าและให้ความรู้เรื่องการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ  LMS แ ล ะ ร ะ บ บ โ ท ร ศึ ก ษ า 
(Aculearn) 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัด
ประชุมสมาชิกกลุ่มความรู้เพ่ือจัดท ารูปแบบระบบ 
LMS และพัฒนาตามรูปแบบซึ่งสามารถรองรับได้ 
2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4) การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ จัดประชุมและ
อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรในการ
พัฒนาระบบ LMS โดยประกอบด้วย 3 โครงการ 
คือ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบ LMS 
( Learning Management System)  เ พ่ื อ ก า ร
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Learning ด้วย 
Moodle V. 3. 0 และ โ ค ร งก า รฝึ ก อบร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยได้
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
ร่วมทดสอบประสิทธิภาพของระบบ LMS ที่
พัฒนาขึ้น 5) การเข้าถึงความรู้ สามารถเข้าถึงได้ 3 
ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
และนวั ต ก ร รมกา ร เ รี ย น รู้ อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์  
www.gen-ed.ssru.ac.th เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย www.km.ssru.ac.th 
และ เ ว็ บ ไซต์ ร ายวิ ช า  GEL2203 ภาษากลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน www.gel2203.ssru.ac.th 6) 

http://www.gen-ed.ssru.ac.th/
http://www.km.ssru.ac.th/
http://www.gel2203.ssru.ac.th/
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดประชุมกลุ่ม 
อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มและผู้ช่วยสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ กับทุกรายวิชาในหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน 7) การเรียนรู้ ด้วย
การน าต้นแบบการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน (LMS) ในรูปแบบที่รองรับสองภาษา 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
จ านวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา GEL2203 ภาษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน ได้ขยายผลไปพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิม อีก 15 
รายวิชา และน าเว็บไซต์ไปใช้สนับสนุนในการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบ 
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3. ผลและการอภิปราย 

3.1 ผลการด าเนินงาน 
ผลจากการศึกษารูปแบบการออกแบบ

และพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท าให้ได้รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ โดยสามารถน าไปทดลองใช้
งานจริง ได้แก่ 

1. น าระบบการจัดการเรียนการสอน 
(LMS) ในรูปแบบที่รองรับสองภาษาไปใช้เ พ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

2. น าระบบการจัดการเรียนการสอน 
(LMS) ต้นแบบจ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 
GEL2203 ภาษากลุ่ มประชาคมอา เซี ยน  ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

3. น ารูปแบบการออกแบบและพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ได้ไป
พัฒนาต่อยอดในการจัดท าระบบการจัดการเรียน
การสอน (LMS) ของรายวิชาอ่ืนๆ 

4. ได้คู่มือการพัฒนาและการใช้ งาน
เว็บไซต์  ของส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยรูปแบบการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ แสดงได้ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2 GE SSRU LMS Model 

 โมเดลการเรียนรู้ GE SSRU LMS Model 
ได้มีการออกแบบพิจารณา และกลั่นกรองจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านการ พัฒนาระบบ E-Learning ด้ วย 
Moodle มีการน าแนวคิดเรื่องการศึกษาภควันต
ภาพ (Ubiquitous Education) ประกอบด้วยการ
เรียนรู้ทุกหนทุกแห่งตามที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ได้ทั้งประเภทสายสัญญาณและไร้สาย
ได้ในทุกหนทุกแห่ง โดยการเข้าถึงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้สามารถด าเนินการได้
โดยใช้อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ สะดวกต่อการพก
ติ ด ต า ม ตั ว  เ ช่ น  Mobile Phone or Smart 
Phone, Tablet หรือ อาจเรียกว่าเป็นการเรียนรู้
ได้ ในสภาพแวดล้อมทุกแห่งหน (ubiquitous 
learning environment: ULE)  หรือเรียกว่า การ
เรียนรู้มีอยู่ทั่วไป (pervasive or omnipresent 
education or learning)  ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้
เ กิ ด  u- Learning ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม ส ะด ว ก ข อ ง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
ในทุกๆ ที่และทุกเวลา ทุกสถานการณ์ด้วยการ
เ ชื่ อ ม ต่ อ ด้ ว ย อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่ ติ ด ต ามตั ว
ประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง ความก้าวหน้าของเว็บใน
ยุค 2.0 ที่สนับสนุนให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
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2 ทิศทางได้ โดยสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ าย ด้วย
ความก้าวหน้าของเว็บ 3.0  ที่เป็นเว็บที่ฉลาดมาก
ยิ่ งขึ้น สามารถน าเสนอสารสนเทศที่ตรงกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบการศึกษาแห่งอนาคตที่จะ
สลายภาพการศึกษาทางใกล้  และเผชิญหน้าใน
ห้องเรียน และการศึกษาทางไกล เรียนเองที่บ้าน
หรือที่ท างาน ผู้เรียนได้รับความรู้ทุกแห่งหนและ
ทุกเวลาโดยไม่จ ากัดแหล่งเรียนรู้ และไม่จ ากัด
วิธีการเรียนรู้ 

ผลจากรูปแบบการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ที่ได้สามารถรองรับการ
ใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถรองรับสื่อ
การเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ สามารถรองรับการใช้
งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายรูปแบบ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

 
ภาพที่ 3 เว็บไซต์ต้นแบบรายวิชา GEL2203 ภาษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน แสดงผลแบบภาษาไทย 

 
ภาพที่ 4 เว็บไซต์ต้นแบบรายวิชา GEL2203 ภาษา
ในกลุ่ ม ป ร ะช าคมอา เ ซี ย น  แสด งผลแบบ
ภาษาอังกฤษ 

4.2 ผลการทดสอบระบบ 
ในการทดสอบประสิทธิภาพของ

ระบบ LMS นั้น ทดสอบจากบุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มตอบแบบส ารวจออนล์เว็บไซต์
ส านัก (www.gen-ed.ssru.ac.th) อ้างถึงโครงการ
“การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบ LMS (Learning 
Management System) เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการพัฒนา
เอกลักษณ์  ส านั กวิ ชาการศึ กษาทั่ ว ไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้ผลความพึง
พอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริ การด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการประเมินในรูปแบบ 
online จ านวน 392 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ สรุปผลได้ดั งนี้  ด้ านคุณภาพของเนื้อหา 
(Content) อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
4.18) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.14) และความพึง
พอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 4.16) 

2. กลุ่มบุคลากรและผู้ช่วยสอน อ้าง
ถึงการจัดโครงการวิจั ยและพัฒนาระบบ e-
Learning ด้วย Moodle V.3.0 ระหว่างวันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งได้ร่วมท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ ระบบ LMS ต้นแบบ  คือ
เว็บไซต์รายวิชา GEL2203 ภาษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน (www.gel2203.ssru.ac.th) และใช้เป็น
ต้นแบบในการสอนของวิทยากร ในการพัฒนา
เว็บไซต์รายวิชาอ่ืนต่อไปซึ่ง ได้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรมในการเข้าใช้งาน
ดังนี้  เว็บไซต์รายวิชา  GEL2203 ภาษากลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน (www.gel2203.ssru.ac.th) ที่
ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Moodle V.3.0 นั้น 
ใช้งานได้ง่ายกว่าระบบเดิมและสามารถรองรับได้ 
2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ใน
กลุ่มที่กว้างขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาอย่าง
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ครบถ้วน และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
เว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไปอีก 15 วิชา ที่เหลือได้
เป็นอย่างดี  

3. ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับความอนุเคระห์
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ LMS จากอาจารย์
กานต์ เจริญจิตร ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น และ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช อาจารย์
พิเศษสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ารูปแบบการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ GE 
SSRU LMS Model ไ ด้ รั บ ก า ร ต อบ รั บ จ า ก
นักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก โดยวัดได้จากแบบ
ส ารวจออนไลน์เว็บไซต์ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์  
ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ 1 ) 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดการความรู้
ของชุมชนนักปฏิบัติ 2) ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 3) ได้รับความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน 

ตารางท่ี 1 : สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตาม
แผนการจัดการ

ความรู้ 

ค่าเป้าหมาย ผล 

จ านวนองค์ความรู้ 1 1 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

≥3.51 4.16 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาระบบ LMS ของ
บุคลากรมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ท าให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมได้ทุกครั้งและทุกกิจกรรม จึงเกิดความล่าช้าใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 
 
สรุป 

  จากการศึกษารูปแบบการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ GE SSRU LMS 
Model ได้ข้อสรุปที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. GE SSRU LMS Model เป็นรูปแบบ
การพัฒนาระบบ LMS (Learning Management 
System) ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ 2 ภาษา 
คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานได้
ทุกที่ทุกเวลา สามารถรองรับสื่อการเรียนรู้ได้หลาย
รูปแบบ สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายรูปแบบ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เหมาะ
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องได้รับการ
สนับสนุนด้าน ICT 

2. GE SSRU LMS Model ภายหลังการ
ทดลองใช้งานช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ในกลุ่มที่กว้างขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นระบบ เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาของ
รายวิชาอย่างครบถ้วน และสามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไปอีก 15 วิชา 
ที่เหลือได้เป็นอย่างด ี

จากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ความรู้ คือ รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เผยแพร่แหล่ง เรียนรู้  GE SSRU LMS Model 
ชี้ให้เห็นว่าส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศที่ เ อ้ือต่อการ
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จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และตอบสนอง
ปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าส านักฯ จะยังคง
ด าเนินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
นักศึกษาต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพข้อสอบรายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับคุณภาพชีวิต และเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบมาตรฐานรายวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 16 
รายวิชา ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 184 คนที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย โดยการรวบรวมข้อสอบจ านวนทั้งสิ้น 800 ข้อ น าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อสอบ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 6 ท่าน จากนั้นน า
ข้อสอบที่ได้รับการปรับปรุงไปด าเนินการทดลองใช้ครั้งที่ 1 (บทท่ี 1-4) และทดลองใช้ครั้งที่ 2 (บทท่ี 5-8) และ
น าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ตรวจค่าคุณภาพข้อสอบได้แก่ ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) และค่า
ความเชื่อมั่น  

 ผลการศึกษาพบว่า ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ มีจ านวน 
288 ข้อ และเม่ือน าไปหาคุณภาพพบว่ามีข้อสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีจ านวนทั้งสิ้น 122 ข้อ โดยค่า
ความยากง่ายของข้อสอบ ภาพรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.20- 0.79 และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบครั้งที่ 1 (บทที่1-4) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.54 อยู่ในเกณฑ์ที่มี
ความเชื่อมั่นระดับปานกลาง และในครั้งที่ 2 (บทที่ 5-8) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.28 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อ
มันระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดในการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างคนละ
กลุ่มและรูปแบบการใช้ข้อสอบที่เป็นการเลือกสุ่มข้อสอบ ซึ่งท าให้การหาค่าความเชื่อมั่นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดจึงอาจส่งผลให้ค่าความเชื่อม่ันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 

ค าส าคัญ :  ข้อสอบ, การวิเคราะห์ข้อสอบ, คุณภาพของข้อสอบ 
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Abstract 

 The purposes of this study are to find out the quality of the test; GES1102 Science and 
Technology for Quality of Life course, and to create guidelines for the creation of standardized 
tests for 16 General Education courses, the Office of General Education and Innovative 
Electronic Learning, Suan Sunandha Rajabhat University. Samples selected by simple random 
sampling include 184 students registering for the Science and Technology for Quality of Life 
Course, summer course, academic year 2017.  800 items of the test are analyzed to find out 
the IOC between each test item and the course objectives by 6 experts -  faculty members 
and non- faculty members in terms of the content matters and the evaluation and 
measurement. The 1st trial of the revised test 1 (Unit 1-4) and the 2nd trial of the revised test 
2 (Unit 5-8)  are conducted, and the analysis results are analyzed to find out the test quality 
including item difficulty (p) item discrimination (r) and reliability.   

          The research findings result in 288 test items with IOC more than 0. 5, the accepted 
value, and the test quality analysis of these test items reveals 122 test items based on the 
standard criterion.  The total value of item difficulty is between 0. 27-  0. 80, and the item 
discrimination is between 0.20- 0.79. The reliability of test 1 (Unit 1-4) is at 0.54 in moderate 
level while the reliability of test 2 (Unit 5-8) is at 0.28 in low level. That is due to the limitation 
of the two trials in terms of using different sample groups and the sampling of the test items. 
This results in the inappropriate reliability technique irrelevant to the specified criterion leading 
to the low level of reliability. 

Keywords : Test, Item analysis, Quality of Test items 
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บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2552) ได้ก าหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนด
ไว้ว่าบัณฑิตทุกสาขา/สาขาวิชาจะต้องมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน ที่ต้องได้รับการพัฒนา
ระหว่างการศึกษาจากการเรียนรู้และการเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งใน
และนอกหลักสูตร  โดยมาตรฐานทั่วไป (General 
education) ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ ง 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียน และการวัดและประเมินผล
การศึกษา เป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอน ที่สามารถสร้างคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้สอน และกระบวนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ก าหนด 

การวัดและประเมินผลการศึกษา จึงถือว่า
เป็นกระบวนการหนึ่ งที่มีความส าคัญในการ
ตรวจสอบคุณภาพของผู เรี ยน  ผู สอน และ
กระบวนการสอน เพ่ือตรวจสอบว่าผู เรียนมี
คุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ตรงตาม
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่ก าหนดไวหรือ
ไม ดังนั้นกระบวนการวัดและประเมินผลนี้จะแสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสู ตรที่ ก าหนดนั้ น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนและผู้สอน ตรงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  หรือไม่  และ
สามารถน าผลที่ได้มาใชวิเคราะห์และตัดสินใจวา

รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวนั้น บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
หรือไม่ และสามารถน าผลที่ได้มาใช้ประโยชนใน
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชาตอไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้
มอบหมายให้ส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ
นวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้ อิ เ ล็ กท รอนิ กส์  เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดสอบวัดความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 
16 รายวิชาให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่ง
ปัจจุบันส านักวิชาการศึกษาทั่วไปได้น าระบบ LMS 
( Learning Management System)  ( Chen, 
Shipin, and Jianping Zhang, 2008) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งระบบนี้ให้
สามารถเก็บข้อสอบได้จ านวนมาก และมีความ
สะดวกรวดเร็วในการสร้างแบบทดสอบส าหรับการ
จัดสอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกลุ่ม
ใหญ่  ซึ่งการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
แบบทดสอบจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพ และ
ความถูกต้องของข้อสอบ ช่วยให้ทราบถึงภาพรวม
ของการจัดการเรียนการสอนและความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียน ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ อีกทั้งเมื่อ
มีการวิเคราะห์ข้อสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบที่
เก็บไว้ สามารถน าข้อสอบมาใช้ได้อีก และใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษาที่เข้าสอบอันเป็น
จุดประสงค์ของการสร้างระบบธนาคารข้อสอบ 
(Item bank)  

การจัดรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยฯ และ สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ต าม กรอบมาตร ฐ านคุณวุ ฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ชัยวัฒน์ ตัณฑรังสี, (2556) ได้กล่าวไว้ว่า
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชานี้จึงออกแบบให้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในระบบกลุ่มใหญ่ที่ลดการบรรยายแต่เพ่ิม
การเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นประการหนึ่งคือ ผู้สอนและ
ผู้เรียนขาดการมีปฏิสัมพันธ์แบบชั้นเรียนภาษา
ทั่วไป ส าหรับผู้เรียนยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธี
เรียนที่เน้นการมีวินัยในตนเองต้องปฏิบัติภาระงาน
ต่างๆแบบออนไลน์ ดังนั้นการออกแบบการเรียน
การสอนที่จูงใจให้ผู้เรียน สนใจเรียนมากขึ้น รวมถึง
การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีเป้าหมายเพ่ือ
เข้ า ใจบทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความ
ปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมี ในชีวิตทั้ ง
ทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
ซึ่งจากผลคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านๆมา
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอยู่ในระดับต่ า และมี
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนมาก 
ผู้ จัดท าจึ งได้ เล็ ง เห็นถึงความส าคัญของการ
ปรับปรุงข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติและนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ ได้

มอบหมายไว้  จึงได้จัดท างานวิจัย เรื่อง การ
ปรับปรุงข้อสอบในรายวิชาสุนทรียภาพกับชีวิต ให้
เป็นไปตามมาตรฐานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างข้อสอบมาตรฐานรายวิชา GES1102 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต อีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางในการด าเนินงานในรายวิชาอ่ืนๆ
ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือประเมินคุณภาพข้อสอบรายวิชา 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต  

 2 .  เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง ข้ อ ส อบ  ร า ย วิ ช า 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  

ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาค
เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ  นั กศึกษาที่ ล งทะเบียน เรี ยนในรายวิชา 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาค
เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน 184 คน 
ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
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ขอบเขตตัวแปร  

ใช้ข้อสอบรายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต จากคลังข้อสอบในภาค
เรียนที่  1/2560, 2/2560 และ 3/2560 ทั้ งสิ้ น 
จ านวน 800 ข้อ โดยข้อมูลการทดสอบที่น ามา
วิเคราะห์มาจากการสอบของนักศึกษา ในภาค
เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

 

ขอบเขตเวลา 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561) 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 วรรณดี แสงประทีปทอง (2544) กล่าวถึง
ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อสอบว่า เนื่องจาก
การจัดการศึกษาประกอบด้วย องค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
เรียน การสอน และการประเมินผล องค์ประกอบ
ทั้งสามมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

 

 

 

 

  ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายของการจัด
การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมการเรียนการ
สอน และ การประเมินผล กิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาไป
ตามวัตถุประสงค์และ เป็นแนวทางในการ
ประเมินผล ส่วนการประเมินผลเป็นเครื่องชี้วัดผล
ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการจัด กิจกรรม

การเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ และเป็น
เครื่องชี้วัดความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 
ดังนั้น การประเมินผลจึงมีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการจัดการศึกษา ในการประเมินผล ผู้สอนจะ
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ช นิ ด ต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ วั ด ค ว า ม รู้
ความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เครื่องมือที่
สร้างขึ้นนี้ ถ้าคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดี จะท า
ให้การวัดความรู้ ความสามารถของผู้เรียนท าได้ 
อย่างถูกต้อง ตรงกับความสามารถที่แท้จริง 
เครื่องมือวัดที่นิยมใช้มากที่สุด คือ แบบทดสอบ 
โดยทั่วไป แบบทดสอบที่ใช้เป็นแบบทดสอบที่
ครูผู้ สอนสร้างขึ้นดังนั้น จึ งจ า เป็นต้องมีก าร
ตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือวัด ซึ่งเรียกว่าการ
วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงข้อสอบให้ มีคุณภาพ และ
สามารถวัดความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 

 ง านวิ จั ยนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ มาณ 
(Quantitative research) ในการหาคุณภาพของ
ข้อสอบโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

1.ขั้นตอนการรวบรวมข้อสอบ  

 ด าเนินการรวบรวมข้อสอบจากภาคเรียน
ที่ 1/2560, 2/2560 และ 3/2560 ทั้งสิ้น จ านวน 
800 ข้อ และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของ
ข้อสอบ 
 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ 
 ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของข้อสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอก จ านวนรวม 6 ท่าน จากนั้น
รายงานและสรุปผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของข้อสอบ  เชิญผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผล
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ
ข้อสอบ และส่งผลการวิเคราะห์ให้กับอาจารย์ผู้
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ออกข้อสอบด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขข้อสอบตาม
ข้อเสนอแนะและผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3 ขั้ นตอนการทดลองใช้ข้อสอบ ครั้ งที่  1 
 ด าเนินการทดลองใช้ข้อสอบ ในการจัด
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่  3/2560 สรุปผล
คะแนนสอบกลางภาค  จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ ท าการวิเคราะห์การตรวจค่าคุณภาพ
ข้อสอบ ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
และความเชื่อมั่น และอาจารย์ประจ ารายวิชา
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง / แ ก้ ไ ข ข้ อ ส อ บ ต า ม
ข้อเสนอแนะและผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

4.  ขั้นตอนการทดลองใช้ข้อสอบ ครั้ งที่  2 
ด าเนินการทดลองใช้ข้อสอบ ในการจัดสอบปลาย
ภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 สรุปผลคะแนนสอบ
กลางภาค จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ท าการ
วิเคราะห์การตรวจค่าคุณภาพข้อสอบ ได้แก่ ค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น 
และอาจารย์ประจ ารายวิชาด าเนินการปรับปรุง/
แก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะและผลที่ได้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5. ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงาน สรุปผล
คุณภาพข้อสอบรายวิชา GEH1101, GEH0101 
สุนทรียภาพกับชีวิต และผลการปรับปรุงข้อสอบ 
รายวิชา GEH1101, GEH0101 สุนทรียภาพกับ
ชีวิต รวมไปถึง แนวทางในการสร้างข้อสอบ
มาตรฐานรายวิชาศึกษาท่ัวไปฯ 16 รายวิชา 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  - ความยากงา่ยของข้อสอบ (item difficulty, P) 
 

ดัชนีค่าความยากง่าย 
(P) 

ความหมาย 

0.81-1.00 ง่ายมาก 
0.60-0.80 ค่อนข้างง่าย 
0.40-0.59 ปานกลาง 
0.20-0.39 ค่อนข้างยาก 
0.00-0.19 ยากมาก 

 

   - ความสามารถในการจ าแนก ผู้สอบตามระดับ
ความสามารถ (item discrimination, R) 
 

ค่าอ านาจจ าแนก (R) ความหมาย 
0.10 จ าแนกดีเลิศ 

0.80 - 0.99 จ าแนกดีมาก 
0.60 - 0.79 จ าแนกด ี
0.40 - 0.59 จ าแนกไดป้านกลาง 
0.20 - 0.39 จ าแนกไดบ้้าง 
0.00 - 0.19 จ าแนกไม่ค่อยได ้

  

 ถ้าอ านาจจ าแนกติดลบ จ าแนกไม่ได้ (ควร
ตัดทิ้ง สร้างข้อสอบใหม่) 
 

-  หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตร KR – 
20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

 เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นมีดังนี้  
(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, น.144) 

ค่าความเชื่อมั่น ความหมาย 
0.00 - 0.20 ความเชื่อมั่นต่ ามาก/ไม่มีเลย 
0.21 - 0.40 ความเชื่อมั่นต่ า 
0.41 - 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง 
0.71 - 1.00 ความเชื่อมั่นสูง 

 

ผลการวิจัย  

  จากการศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงข้อสอบ
ในรายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กับคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560” มีผลดังนี้ 

 กระบวนการด าเนินงานเริ่มจากกา ร
รวบรวมข้อสอบใน  GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต บทที่ 1- 8จ านวน 800 
ข้อ มาด าเนินการตรวจสอบหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบ ซึ่งเป็นการหาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดย
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกจ านวนรวม 
6 ท่าน ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
พบว่า มีข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มากกว่า 0.5 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ จ านวน 288 
ข้อ โดยแบ่งเป็น ข้อสอบบทที่ 1-4 จ านวน 125 
ข้อ และข้อสอบบทที่ 5-8 จ านวน 163 ข้อ ดัง
แสดงข้อมูลได้ตามตาราง 

  ตารางที่  1 แสดงผลการด า เนิ นการ
ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ
ข้อสอบ 

 

 

 

จากนั้นได้ท าการทดลองใช้ข้อสอบ (Try 
Out) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นการทดลองครั้ง
ที่ 1 ใช้ข้อสอบบทที่ 1-4 โดยทดลองกับนักศึกษาที่
สอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2560 และทดลองครั้งที่ 2 ใช้ข้อสอบบทที่ 5 – 8 
กับนักศึกษาที่สอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2560 จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ผลคุณภาพข้อสอบ ดังนี้ 

1. การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ข้อสอบ บทที่ 1 - 4 
จ านวน 125 ข้อ พบว่า โดยภาพรวม ค่าความยาก

ง่ายของข้อสอบ (P) ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.27 -0.80 และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) 
ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.54  รวม
จ านวนทั้งสิ้น 44 ข้อ  และจากการหาค่าความ
เชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้ วิธีการของคูเด
อร  ริ ช าร์ ดสั น  (Kuder-Richardson Method) 
หรือ KR-20  พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.54 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเชื่อม่ันในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาคุณภาพของข้อสอบ 
บทที่ 1 – 4  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 182 คน  
 

ผลการหาคุณภาพของข้อสอบ บทท่ี 1 - 4 

ค่าความยาก
ง่าย (P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เชื่อมั่น (KR – 

20) 

ข้อสอบที่
ผ่านเกณฑ์ 

0.27 - 0.80 0.20 – 0.54 0.54 44 ข้อ 

1. ตัวอย่างการหาคุณภาพของข้อสอบ
ผ่านเกณฑแ์บบดีมาก คือมีค่าความยากง่ายและค่า
อ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสม และมีตัวลวงที่ดี 

 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อสอบผ่านเกณฑ์แบบดีมาก 

 

 

 

 
 

 2. ตัวอย่างการหาคุณภาพของข้อสอบ
ผ่านเกณฑ์แบบปานกลาง คือมีค่าความยากง่าย
และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และตัว
ลวงบางตัวไม่มีคุณภาพไม่สามารถลวงผู้ตอบได้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อสอบผ่านเกณฑ์แบบปานกลาง 

 

 

 
 
3. ตัวอย่างการหาคุณภาพของข้อสอบที่ไม่

ผ่านเกณฑ์ คือมีค่าความยากง่ายที่ไม่เหมาะสม ค่า
จ าแนกต่ า (ไม่สามารถแยกกลุ่มสูงออกจากกลุ่มต่ า
ได้) และตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 5 แสดงข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
 

2. การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ข้อสอบ บทที่ 
5 - 8 จ านวน 163 ข้อ พบว่า โดยภาพรวม ค่า 

ความยากง่ายของข้อสอบ (P) ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.26 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบ (r) ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22 – 
0.79  รวมจ านวนทั้งสิ้น 78 ข้อ  และจากการหา
ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้ วิธีการ
ของคู เ ดอร  ริ ช า ร์ ดสั น  ( Kuder-Richardson 
Method) หรือ KR-20 (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2556)  
พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.28 อยู่ในเกณฑ์ที่
มีความเชื่อม่ันในระดับต่ า 

ตารางที่ 6 แสดงผลการหาคุณภาพของ
ข้อสอบ บทที่ 5 – 8  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
202 คน  

 

ผลการหาคุณภาพของข้อสอบ บทท่ี 5 - 8 

ค่าความ
ยากง่าย 

(P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เชื่อมั่น (KR 

– 20) 

ข้อสอบท่ี
ผ่านเกณฑ์ 

0.27 -
0.80 

0.26 - 
0.80 

0.22 – 
0.79 

78 ข้อ 

  2.1 ตัวอย่างการหาคุณภาพของข้อสอบ
ผ่านเกณฑแ์บบดีมาก คือมีค่าความยากง่ายและค่า
อ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสม และมีตัวลวงที่ดี 
 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อสอบผ่านเกณฑ์แบบดีมาก 

 

 

 

 2.2 ตัวอย่างการหาคุณภาพของข้อสอบ
ผ่านเกณฑ์แบบปานกลาง คือมีค่าความยากง่าย
และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และตัว
ลวงบางตัวไม่มีคุณภาพไม่สามารถลวงผู้ตอบได้ 

 
ตารางที่ 8 แสดงข้อสอบผ่านเกณฑ์แบบปานกลาง 

 

 

 

 2.3 ตัวอย่างการหาคุณภาพของข้อสอบที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีค่าความยากง่ายที่ไม่เหมาะสม 
และไม่สามารถจ าแนกกลุ่มผู้ตอบได้ (กลุ่มสูงตอบ
ผิด กลุ่มต่ าตอบถูก) 
 
ตารางท่ี 9 แสดงข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

 

จากผลการด าเนินงานการวิ เคราะห์
คุณภาพข้อสอบดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าข้อสอบ
ที่ผ่านกระบวนการตรวจค่าคุณภาพข้อสอบตั้งแต่
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) การหาค่า
ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
รวมไปถงึการหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ พบว่า
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มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานจ านวน 
122 ข้อ จากจ านวนข้อสอบทั้งหมด 800 ข้อ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการหาคุณภาพของข้อสอบรายวิชา 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต จ านวน 800 ข้อ ในการหาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยค่า
ดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่  
0.50 ขึ้นไป พบว่า  GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ที่ผ่านเกณฑ์มีจ านวน  
288 ข้อ  

ในส่วนของการหาค่าความยากง่ายของ
ข้อสอบ (P) พบว่าข้อสอบ โดยภาพรวม ค่าความ
ยากง่ายของข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.27 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) 
ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.79  รวม
จ านวนทั้งสิ้น 122 ข้อ 

 

ข้อเสนอแนะ  

   1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

             จากการด าเนินงานพบว่าการก าหนด
วัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่เหมาะสม  ท าให้การ
วัดประเมินผลไม่สามารถวัดพฤติกรรมตามขั้น
ของบลูม (Bloom, 1956) ได้ และข้อสอบไม่มี
ความหลากหลาย ส่วนใหญ่วัดผลอยู่ ในระดับ
ความรู้ ความจ า    

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

            ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนา สร้ าง
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา อันจะเป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบที่
ได้มาตรฐานตรงกับหลักการวัดและการประเมินผล 

อีกทั้งควรจัดให้มีกระบวนการติดตามข้อสอบที่
ชัดเจน รวมถึงแนวทางในการพิจารณาคุณภาพ
ข้อสอบเบื้องต้น ก่อนที่จะน ามาหาคุณภาพข้อสอบ
ตามหลักวิชาการต่อไป 
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การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ 
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

Improving the supplies database system of the office of General 
Education and Innovative Electronic Learning 

 
สุดาวรรณ  บุญเกิดวงษ์1 , ปฐมพงศ์  ปุณณภุม2 

 
บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด1    

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 
บทคัดย่อ 

 ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลพัสดุของหน่วยงาน 
เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลพัสดุและบุคลากรเข้าด้วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์กั นและยังสามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่าง Real Time  เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานพัสดุใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดข้อมูลพัสดุให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงาน เนื่องจากในปัจจุบันระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลพัสดุภายในส านักงานวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ พบว่ามีข้อมูลหรือครุภัณฑ์บางรายการไม่ตรงตามที่ปรากฏขึ้น ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายไปจากสถานที่เดิม 
ช ารุดหรือตัดจ าหน่อยออกไป ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุและลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรกระดาษ หมึกพิมพ์งานพัสดุและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จึงต้องจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมต่างๆ จนไปถึงการน าเอาเทคโนโลยีที่สามารถมา
สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน โดยผลการส ารวจหลังจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ น าระบบมาใช้งาน ซึ่งในภาพรวมพบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถใช้โปรแกรมเพ่ือค้นหาข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วต่อ
การค้นหาและยังมีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาและเรียกใช้ ข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุภายในองค์กร ท าให้มีความแตกต่างจากระบบเดิมและยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล, พัสดุครุภัณฑ์, รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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Abstract 
The development on supplies database system of the office of General Education and 

Innovative Electronic Learning is conducted to guideline the bodies in organization in terms of 
supplies.  It is expected that this can help the work of each unit to be easier, to real time link 
the data and people- in- charge leading to efficient monitoring.   Additionally, this can 
standardize and systemize the work of the procurement staffs and staff- related.   Currently, 
some problems are found at the Office of General Education and Electronic Learning 
Innovation, Suan Sunandha Rajabhat University, such as, the data or supplies are not matched 
due to the movement without prior notice, damage or selling.   To solve those problems 
efficiently and with less mistakes –  saving cost on paper, and ink consumption.   The new 
program has to be supplied or developed to eliminate the problems.  Moreover, technology 
must be also applied to efficiently support the database development.   Upon the system 
application, the staff- concerned and personnel of the office are satisfied with the system 
overall at the very high level.  Particularly, the supplies can comfortably and quickly find out; 
the data is accurate and reduce the time consumption for retrieving data.   Those can make 
positive changes and are efficiently beneficial to the operation of staffs. 

Keywords : database system, supplies, General Education courses 
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1.บทน า 

เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล พัสดุของ
หน่วยงาน เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูล
พัสดุและบุคลากรเข้าด้วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์
กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง Real Time  อีก
ทั้งเพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุหรือผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุใช้เป็น
หลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดข้อมูลพัสดุ
ให้ เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยงาน 

โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานพัสดุและผู้มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุต่ า งๆ 
สามารถ เข้ ามาตรวจสอบและสอบถามถึ ง
หลักเกณฑ์การก าหนดการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบต่อไป  
          เนื่องจากระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลพัสดุ
ภายในส านักงานวิชาการศึกษาทั่วไปฯที่ผ่านมา 
พบว่าข้อมูลหรือครุภัณฑ์บางรายการไม่ตรงตามที่
ปรากฏขึ้น ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายไปจากสถานที่เดิม 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและลดความ
ผิดพลาดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุและลด
ต้นทุนการใช้ทรัพยากรกระดาษ หมึกพิมพ์ งาน
พัสดุและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางส านักวิชา
การศึกษาทั่ ว ไปฯ จึ งต้ องจัดหาหรือ พัฒนา
โปรแกรมต่างๆ จนไปถึงการน าเอาเทคโนโลยีที่
สามารถมาสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานต่อไป 
 
2.วิธีการวิจัย 

2.1 แนวทางการศึกษา 
การวิ จั ย เ รื่ อ ง  “การปรั บปรุ ง ระบบ

ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ดังนี้ 

1. ประชาการกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น 30 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- ระบบ Microsoft Excel 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ 
3. วิธีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมช้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
- วิเคราะห์ผลลับที่ได้จากผู้ที่เข้าใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลพัสด ุ
- วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้

สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน    
 ขั้นตอนการด า เนินการวิจัยของการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ
โดยการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนการส ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของระบบการจัดเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯแล้ว
จึงรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสังเกตและ
สอบถามบุคคลกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลของ
พัสดุนี้ ส่วนขั้นตอนต่อไปจะออกแบบรายละเอียด
ต่างๆ ของระบบ เช่น การแสดงผลลัพธ์ การป้อน
ข้อมูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยน า
ระบบหรือโปรแกรมที่ เกี่ยวข้องมาพัฒนาตาม
รูปแบบที่ได้ก าหนดไว้  แล้วจึงเริ่มน าระบบไป
ทดลองใช้งาน เพ่ือหาจุดบกพร่องและปรับปรุง
แก้ไขระบบและน าระบบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
น ามาทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มประชากรเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
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ประมวลผล วัดประสิทธิภาพของระบบ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของฐานข้อมูล 
2.2 กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 
คือ สอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้แก่ เพศ สถานภาพหน่วยงานการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างานซึ่งเป็นลักษณะค าถามเป็น
แบบเลือกตอบ ส่วนขั้นตอนที่ 2 คือ การส ารวจ
ความพึงพอใจการใช้ระบบการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ 
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งในระดับ 
5 จะหมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจแบบ
มากที่สุด ระดับที่ 4 จะหมายถึงระดับความรู้ความ
เข้าใจมาก ระดับ 3 จะหมายถึงระดับความรู้ความ
เข้าใจปานกลาง ระดับ 2 จะหมายถึงระดับความรู้
ความเข้าใจน้อย และในระดับที่ 1 หมายถึงระดับ
ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ส่วนขั้นตอนที่ 3 จะ
เป็นการท าแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

โดยการแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ท าการส ารวจส านักวิชาการศึกษาทั่วไ ปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา  โดยเครื่องมือที่จะก็จะ

ประกอบไปด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งหลักการใน
การเก็บข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ผลลับที่ได้จากผู้
ที่เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลพัสดุของบุคลากรของ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ และผลจากการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้ใช้ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

          
            

               

                   

                     

 

   ภาพที่ 2 หน้าต่างการท างานของโปรแกรม 

3.ผลและการอภิปราย 
3.1 ผลการด าเนินงาน 
จากกรศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
ระบบฐานการแสดงข้อมูลและการเบิกจ่ายพัสดุ
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ครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษาทั่ วไปฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ของระบบการท างานและเพ่ิมข้อมูล เก็บข้อมูล 
รายงานผล ในรูปแบบของฐานข้อมูล ก่อให้เกิด
ประ โ ยชน์ จ ากข้ อมู ลที่ ไ ด้ อย่ า ง เ ต็ มที่  และ
ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้บริหารในการวางแผนด าเนินงานในส านัก
วิชาการศึกาท่ัวไปฯ ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย  การปรับปรุ งระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นหัวข้อมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.ขั้นศึกษาความเป็นไปได ้
คาดว่ า เ มื่ อ ได้ มี ก า รปรั บปรุ ง ร ะบบ

ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ จะสามารถลดปัญหาการแสดงข้อมูลที่
ถูกต้อง รวมถึงการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ในการแบ่ง
หมวดหมู่ตามประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.ขั้นออกแบบระบบ 
 สร้างรูปแบบในการก าหนดหัวข้อหรือ

การสร้างไฟล์ฐานข้อมูล ตามแบบเบิกจ่ายตามที่
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ก าหนดไว้ 

3.ขั้นตอนการประเมินผล 
จากการศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์” ผู้วิจัยได้ข้อมูลและผล
การวิเคราะห์ พบว่าบุคลากรส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.0 และจ านวนเพศชายจ านวน 9 คน คิดเป็น

ละ 30.0ร้อย เป็นบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  47.0  
บุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และบุคลากร
ในต าแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 และในส่วนของผลการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งความพึงพอใจการใช้
บริการการจัดเก็บฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของ
บุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาในภาพรวม พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความพึงพอใจการใช้บริการระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของบุคลากรส านักวิชา
การศึ กษาทั่ ว ไปและนวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น ตามหัวข้อการประเมินที่ 

1 บริ การในด้ านการค้นหา เกี่ ย วกับการใช้
ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

มากเป็นอันดับที่ 1 คือ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ต่อการค้นหาฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77) รองลงมา คือ การใช้โปรแกรมเพ่ือค้นหา
ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67(  ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ มีการแสดง
ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามพัสดุและอุปกรณ์ที่
ค้นหา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60(  หัวข้อการประเมินที่ 

2 ในด้าน ความรู้ความเข้าใจ ต่อระบบฐานข้อมูล
พัสดุครุภัณฑ์  พบว่า ก่อนที่ ยั งไม่ ได้ปรับปรุ ง
โปรแกรมระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93) หลังจากปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

474. ) หัวข้อการประเมินที่ พอใจ พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 คือ การค้นหาข้อมูลมี

63ความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. ) รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่ อการปรับปรุ งระบบ
ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 604. ) ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ การ
ปรับปรุงโปรแกรมต่อการใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

504. ) 
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3.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย พบว่า การปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ ในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก มีความ
สะดวกและรวดเร็ วต่อการค้นหาฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ มีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตาม
พัสดุและอุปกรณ์ที่ค้นหา ซึ่งแต่เดิมระบบฐานข้อมูล
พัสดุครุภัณฑ์จะเป็นรูปแบบเอกสาร ท าให้สิ้นเปรือง
กระดาษและเสียงบโดยเปล่าประโยชน์และล่าช้าใน
การรายงานผลเพราต้องรวบรวมเอกสาร จึงสมควร
อย่างยิ่งที่จะน าข้อมูลต่างๆ มาเก็บไว้ในระบบ
ส่วนกลางที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนที่สามารถ
ตรวจสอบดูได้ และง่ายต้อการรายงานผล 

4.ผลการทดสอบระบบ 

ผลจ ากกา ร น าระบบงานวิ จั ย ไป ใช้
ประโยชน์กับบุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า สามารถน าระบบนี้ไปใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ ทั้งในเรื่องของการลง
ข้อมูลหมายเลขพัสดุและครุภัณฑ์ และยังสามารถ
ตั้งสถานะเพ่ือค้นหาข้อมูลได้ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาสามารถเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
สะดวกและรวดเร็วอีกท้ังโปรแกรมยังสามารถรองรับ
การใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์เครื่องสมาร์ทโฟนและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ สามารถเรียกใช้หรือค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว 

 โดยหลังจากการทดสอบระบบการจัดเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์กับบุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
และนวั ตก ร รมกา ร เ รี ยน รู้ อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการประชุมใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องระบบการจัดเก็บ
ครุภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผลจาก
การประชุม พบว่า ในการท างานเดิมจะใช้การ
บันทึกรายการต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

office และการดาษ เ พ่ือ ใช้ จดบันทึ กล ง ใน
แบบฟอร์ม เช่น ยืม–คืนพัสดุ การตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ การจัดเก็บข้อมูลพัสดุ ฯลฯ ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่ที่ดูดูแลเรื่องระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์มี
ความยุ่งยากและไม่สะดวกในการท างาน เนื่องจาก
การที่ปริมาณพัสดุและครุภัณฑ์ที่ต้องดูแลเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปีและในการที่จะค้นหาข้อ มูลต่างๆ ของ
พัสดุ เช่น ระยะประกัน ข้อมูลบริษัทที่จัดซื้อ อายุ
การใช้งาน การตรวจสอบการถือครองพัสดุก็ท าได้
ยาก เนื่องจากต้องมาค้นเอกสารซึ่งมีจ านวนมาก
และเสี่ยงต่อการที่เอกสารจะสูญหายหรือเสียหาย 
ซึ่งกว่าจะค้นเจอก็ท าให้เสียเวลาเพ่ิมขึ้น และใน
การขอยืมของบุคลากรของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ มากรอกเอกสารใบขอยืม น าไปยื่นเพ่ือขอ
อนุมัติ และน ามายื่นที่เจ้าหน้าที่ดูแลคลังพัสดุเพ่ือ
ขออนุมัติรับของ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหลาย
ขั้นตอนท าให้ไม่สะดวกในการขอใช้บริการและผู้
ให้บริการ  

หลังจากได้น าระบบการปรับปรุงการจัดเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์มาใช้งาน พบว่า ผลงานวิจัยนี้ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน โดย
สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาและเรียกใช้
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพัสดุภายในองค์กรที่น้อย 
อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องได้
อย่างชัดเจน ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วแตกต่าง
จากระบบเดิม และอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้
งานระบบการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ ง จ ากการ
สนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและการ
เริ่มต้นของการวิจัยผู้ศึกษามีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบกับได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากบุคลากรส านักวิชาการศึกษา
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ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และ
ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากของมหาวิทยาลัยในการ
จัดโครงการประชุม R2R เพ่ือการวิพากษ์หัวข้อการ
วิจัยการให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และที่
เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้คงส าเร็จไปไม่ได้ถ้าขาด
การสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จะต่อยอดงานวิจัยโดยการส ารวจระดับความพึง
พอใจการใช้ระบบจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ 

หลังจากที่ได้ท าการปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์นั้น ผลของการทดลองใช้งาน 
โดยน าโปรมแกรม Microsoft excel มาใช้ในการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ของพัสดุและครุภัณฑ์ภายใน
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เพ่ือจัดเก็บและแสดง
ข้อมูลสถานะการใช้งาน พบว่า ระบบตัวโปรแกรม
สามารถจัดวางและสามารถออกแบบและยังช่วย
ลดระยะเวลาในการค้นหาและสามารถแสดงข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง พัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
สถานะ วันที่ในการจัดซื้อหรือเบิกจ่าย รวมไปถึง
วันหมดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

สรุปผล 

 หลังจากที่ได้ท าการปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์นั้น เมื่อท าการส ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ 
ระดับความพึงพอใจหลังการใช้ระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การใช้บริการ
หลังจากการปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
พัสดุครุภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 ระดับดีมาก โดย
บุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับ
ดีมาก และความพึงพอใจในการค้นหาข้อมูลที่
ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.63 ระดับดีมากเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรฐานห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละภาคเรียนมีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลุ่มใหญ่ เน้นการบรรยายในชั้นเรียน และให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ 
หอประชุมสุนันทานุสรณ์ อาคาร1701 ห้องเรียน1721 ห้องเรียน1731 ห้องเรียน1732 ห้องเรียน4701 อาคาร 
47 คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยต้องอาศัยอาคารเรียน
และห้องเรียนที่มีความพร้อมในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ และนักศึกษามากที่สุดเพราะในการ
จัดการเรียนการสอน ได้พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่
เรียน มีข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับห้องเรียน สภาพแวดล้อมในห้องเรียนไม่เอ้ืออ านวยในการจัดการ
เรียนการสอน ด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีความครบถ้วน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง ไฟฟ้าและแสงสว่าง ใน
ห้องเรียนมีความสว่างพอเหมาะมีความปลอดภัย อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาจัดวางในที่เหมาะสม โดยในการ
ก าหนดมาตรฐานห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาให้ห้องเรียนมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560  โดยรวมได้รับความพึงพอใจจาก
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในระดับดีมาก เป็นการช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอนได้ดี มี
บรรยากาศและมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

ค าส าคัญ : การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลุ่มใหญ,่ รายวิชาศึกษาท่ัวไป, มาตรฐานห้องเรียน 
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Abstract 

This study aims to specify the classroom standard for General Education courses; and 
to develop the classroom appropriate to learning-teaching management.  Eventually, GE 
courses are offered in big class, with a focus on lecture and in-class activities.  A few places 
are used such as Sunandhanusorn Auditorium, rooms at 17 and 47 building, Suan Sunandha 
Alumni Association Building.  The classroom management nowadays cannot well operate since 
there are a lot of complaints and suggestions.  The problems found include the insufficiency 
of classroom, the incompatibility between the number of students and classroom size.  On 
the other hand, the students also raise some problems and suggestions, such as, the 
inappropriateness of environment; the unreadiness of classroom furniture – tables and chairs 
should be sufficiently equipped; electricity and light should be decent; audio visual equipment 
should be well set.  The entire problems and suggestions are summarized and the classrooms 
standard has been developed.  The study results reveal that the satisfaction of students and 
instructors towards the classroom standard on facilities is at the very high level.  Consequently, 
this can better the learning-teaching process of both students and instructors, as well as the 
environment and atmosphere. 

Keywords :  big classroom management, General Education courses, classroom standard 
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1.บทน า 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เป็นวิชาที่สอนใน

หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองไทยตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านกลุ่มรายวิชา
การศึกษาทั่วไป ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การระหว่างการเข้าชั้นเรียน การใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โครงงานเป็นฐาน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและการ
ก ากับตนเองในการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไปเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของหลักสูตรอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่น
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง แ ล ะส า ม า ร ถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี วิชาศึกษาท่ัวไป
เป็นวิชาที่ถือว่าส าคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นบัณฑิต
เพราะเป็น ส่วนที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาพรวม  

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ  มหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏสวนสุ นั นทา  ได้ รั บมอบหน้ าที่ จ าก
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ 5 ประการได้แก่ 1) 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ว ไป 2) 
สนับสนุนการจัดการเรียนสอนตามความต้องการ
ของหน่วยงาน 3)พัฒนาระบบการเรียนการสอน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตใน
อุดมคติไทย และ 5) ท าวิจัย ให้บริการตามความ
ต้ อ งการของชุ มชนและสั ง คม  ซึ่ ง ส านั ก ได้
ด า เนิ นการครบทุกภารกิ จ  โดยมีนั กศึ กษา
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 10,000 - 30,000 
คนในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียน 
และมีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลุ่มใหญ่ 
การบรรยายในชั้นเรียน การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
อ อ น ไ ล น์ ที่ ส า นั ก ฯ  ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
มหาวิทยาลัยฯ ให้ด าเนินการการจัดการเรียนการ

สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีห้องเรียนที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ 
อาคาร1701 ห้องเรียน1721 ห้องเรียน1731 
ห้องเรียน1732 ห้องเรียน4701 อาคาร 47 คณะ
เทคโลยีอุตสาหกรรม ห้องเรียน29201 อาคาร
สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยต้องอาศัยอาคาร
เรียนและห้องเรียนที่มีเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ และนักศึกษา
มากที่สุดเพราะในการจัดการเรียนการสอน ได้พบ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือห้องเรียนไม่
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เรียน มีข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับห้องเรียน สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนไม่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานของ
ห้องเรียนที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ด้านอุปกรณ์ต่าง ๆที่ครบถ้วน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
เครื่องเสียง ไฟฟ้าและแสงสว่าง แสงสว่างภายใน
ห้องเรียนมีความสว่างพอเหมาะเพ่ือสะดวกต่อการ
ใช้งานและความปลอดภัยการระบายอากาศใน
ห้องเรียน จ าเป็นต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดีการ
ใช้ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาจะต้องจัดวางในที่
เหมาะสมโดยค านึงการก าหนดลักษณะการใช้งาน
และประสิทธิภาพสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ตลอดจนความเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การปฏิบัติงานที่ดีมากยึง่ขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงได้จัดท าวิจัยเรื่อง 
มาตรฐานของห้องเรียนส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
และการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัยต่อไป 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือก าหนดมาตรฐานห้องเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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2.  เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  
ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา 
สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. อาจารย์ผู้สอน บุคลากร นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. รายละเอียดผลการวิจัย 
 2.1 แนวทางการศึกษา 
 การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีการ
ด าเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่
จะด าเนินการเรียนการสอนให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เนื่องด้วยชั้นเรียนเป็น
แหล่งการเรียนรู้ พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งประกอบด้วยผู้ เรียน
ที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆอย่างชัดเจน หรือ
อาจเรียกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
(Individual Difference) ชั้นเรียนที่มีการบริหาร
จัดการดีเป็นความสามารถของผู้สอนที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการเรียนการสอน และหมายความรวมถึง 
ผู้เรียนมีความสุขในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน ความสุข
ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของผู้สอน 
และผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มี
ขึ้นโดยทั่วกัน การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นองค์
รวมของการบูรณาการความรู้ ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
ผู้เรียนได้มาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การบริหารจัดการสภาพห้องเรียนให้เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดที่นั่งในรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัด
บรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกกล้าถามกล้าตอบ กล้า
แสดงความคิดเห็น เกิดความใคร่รู้ ใคร่เรียน ซึ่งจะ

เสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตน พัฒนาสังคม และ
เป็นคนเก่งดี มีความสุขได้ในที่สุด  

2. ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ห้องเรียนควร
เป็นห้องใหญ่หรือกว้างเพ่ือสะดวกในการโยกย้าย
โต๊ะเก้าอ้ี จัดเป็นรูปต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
เรียนการสอน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไป 
เพ่ือให้ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และหมุนเวียน
กันเป็นผู้น ากลุ่ม เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
3. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
กาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีอิทธิผลต่อ
ความเป็นอยู่และการเรียนของนักศึกษาเป็นอัน
มาก อาจารย์มีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ดีได้ เช่น ให้นักศึกษาจัดหรือติดอุปกรณ์ให้มีสี
สวยงาม จัดกระถางต้นไม้ประดับชั้นเรียน จัดที่ว่าง
ของชั้นเรียนให้นักศึกษาท ากิจกรรม คอยให้
ค าแนะน าในการอ่านหนังสือ ค้นคว้าแก้ปัญหา 
ม่าน มู่ลี่ ควรค านึงถึงหลักความเรียบง่าย เป็น
ระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม และ
อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ไม่ให้
เครียด เป็นกันเองกับนักศึกษา ให้นักศึกษารู้สึกมี
ความปลอดภัย สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน  
4. สร้างเสริมความรู้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรมหรือหนังสือ ประกาศเกี่ยวกับการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาได้
ศึกษาเนื้อหารายละเอียดดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ 
3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 
 ผลจาการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรฐานห้องเรียนที่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียน 
ส าหรับองค์ประกอบด้านกายภาพและด้านสังคม 
เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ประกอบด้าน
การศึกษาของผู้เรียนได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการจัดสภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียนให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเรียนการ
สอนของผู้สอน เพ่ือส่งเสริมวินัยในตนเองและวินัย
ในสังคมให้ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน 
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เพ่ือใช้ท ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน ความส าคัญของ
การบริหารจัดการชั้น เรียน ( Importance of 
Classroom Management)  ที่ มี ต่ อ ผู้ เ รี ย น 
ดังต่อไปนี้  
1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นในขณะอยู่ในชั้น
เรียน และมีความสุขในขณะที่มีการเรียนการสอน  
2. ช่วยให้ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเวลาเรียนปกติ
และนอกเวลาเรียน  
3. ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันตามธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ  
4. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องของ
วินัยในชั้นเรียน  
5. ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมต่างๆของผู้เรียน ดังนั้น การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน จึงเป็นการช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการสอนของผู้สอนได้เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
ที่สุดในขณะนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายของการศึกษาในระดับสูงสุด และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้เต็มตามอัตภาพพร้อม
ทั้งส่งเสริม สนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็ม
ศักยภาพทั้งสองฝ่าย 

ขั้นตอนการพัฒนาส าหรับมาตรฐาน
ห้องเรียนที่ใช้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป แสดงได้
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 : รูปแบบขั้นตอนการพัฒนา

ห้องเรียนส าหรับการเรียนแบบร่วมกันที่เน้นปฏิบัติ
จริง เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
บทสรุป 
        จากการศึกษาการก าหนดมาตรฐานของ
ห้องเรียนส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เรียนผ่ านห้องเรียนด้ าน องค์ประกอบด้ าน
โปรแกรมและสื่อการสอนในห้องเรียนมากที่สุด 
รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านระบบภาพ และ
เสียงในห้องเรียน และลักษณะทางกายภาพของ
ห้องเรียนตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพักตร์ 
พิบูลย์ (2552) กล่าวว่า การขับเคลื่อนหลักสูตร
ภายใต้แนวคิด ห้องเรียนคุณภาพ จะต้องใช้ ICT 
เพ่ือการสอน และสนับสนุนการสอน ทั้งการสืบค้น
ข้อมูล องค์ความรู้ การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ในระดับรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ผ่านจอภาพ หรือการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านจอภาพ นอกจากนี้ วิธีการเรียน
แบบร่วมกันในห้องเรียนต้นแบบยังสอดคล้องกับ
แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ที่เป็น
วิสัยทัศน์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้ เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นเก่ียวกับนวัตกรรมและความสามารถ
ใน การสร้างสรรค์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ซึ่ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง เ รี ย น ต า ม รู ป แ บ บ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น ต้องมีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบราชการ ไม่
สามารถก าหนดคุณลักษณะของเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตามที่ออกแบบได้ และ
การตัดทอนอุปกรณ์บางชิ้นเพ่ือให้อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ท าให้องค์ประกอบทางด้านกายภาพ
ของห้องเรียน และระบบภาพและเสียงในห้องเรียน 
ได้คะแนนการประเมิน ต่ ากว่าโปรแกรมและสื่อที่
ใช้ในห้องเรียน ซึ่งผู้วิจัยสามารถควบคุมคุณภาพได้
ทั้งระบบการสอนในห้องเรียน ดังกล่าว นอกจากนี้
การเรียนแบบร่วมกัน ยังใช้ทฤษฎีพ้ืนฐานด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพ และสังคม
ภาพ ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องไปกับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย ซึ่งประยุทธ ไทย
ธานี (ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและจิตภาพต่างก็มีส่วนส าคัญในการจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านอัน
จ ะส่ ง ผ ลถึ ง ค ว ามส า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 การใช้ห้องเรียนต้นแบบสัมพันธ์กับวิธีการ
เรียนแบบร่วมกันที่เน้นปฏิบัติจริง ดังนั้นผู้สอน 
และผู้ออกแบบสภาพแวดล้อมควรมีการประชุม
ร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้อง
กับสภาพ แวดล้อมการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดย
พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน 

(Specification) ระบบภาพและเสียงในห้องเรียน 
(Audio/Visual Support) และโปรแกรมและสือที่ 
ใช้ในห้องเรียน (Courseware and Media)  
1.2 ควรมีรายวิชาให้ผู้เรียนปรับทักษะพ้ืนฐานก่อน
การเรียน (Entry Level Skill) ก่อนเรียน ด้วย
ห้องเรียนต้นแบบที่เน้นปฏิบัติจริง เพ่ือให้ไม่เกิดตัว
แปรแทรกซ้อนเนื่องจากผู้เรียนไม่มีทักษะพ้ืนฐาน 
การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน  
1.3 จากผลการวิจัยพบว่าด้านโปรแกรมและสื่อที่
ใช้ในห้องเรียนมีผลการประเมินสูงกว่าด้าน อื่นๆ 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาความส าคัญของการใช้
ศักยภาพของห้องเรียนต้นแบบที่สนับสนุนการใช้
โปรแกรม และสื่อที่ใช้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
1.4 จากผลการวิจัยพบว่าการออกแบบและพัฒนา
ห้องเรียนต้นแบบมีอุปสรรคในการด าเนินการ 
สร้างห้องเรียนต้นแบบได้ ตามท่ีผู้วิจัยท าการศึกษา
วิ เคราะห์และออกแบบทั้ งหมดได้  เนื่องจาก
ระเบียบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ดังนั้น
ควรมีการศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อม
กับการออกแบบ และพัฒนาตามบริบทของแต่
องค์กรเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้จริง พร้อมทั้ง
การประสานในการท างาน ร่วมกันระหว่างฝ่าย
พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและฝ่ายบริหารงบประมาณ และ การ
วางแผนขององค์กร  
1.5 จากผลการวิจัย สามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้
จ า กก า รสั ง เ ค ร า ะห์ ห้ อ ง เ รี ยนต้ นแบบ  ใน 
องค์ประกอบด้าน ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องเรียน ระบบภาพและเสียงในห้องเรียน และ
โปรแกรมและ สื่อที่ใช้ในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้
บ า ง ส่ ว น ใ น ก า ร ป รั บ ห้ อ ง เ รี ย น ป ก ติ ใ ห้ มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยไม่ต้อง
ลงทุนใหม่ทั้งหมด 
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ภาพที่ 2: องค์ประกอบในการบริหาร 
 
 
จัดการการใช้ห้องเรียนส าหรับการเรียน

แบบร่วมกันที่เน้นปฏิบัติจริงเพ่ือใช้เป็นรูปแบบใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 ภาพที่ 3: การปรับปรุงห้องเรียน4701 อาคาร 47 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพที่ 4: การปรับปรุงห้องเรียน 29201 อาคาร
สมาคมศิษย์เก่าสวนสนุันทา เพือ่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ภาพที่ 5: การปรับปรุงห้องเรียน 1721 อาคาร
หอประชุมสุนนัทานุสรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

Classroom standards, the Office of  
general education 

- The physical characteristics of the classroom. 
- Audio and video in the classroom. 

- Lighting and refrigeration. 
- Audio-visual media. 

Quality standards for classroom learning 
with an emphasis on practicality.  
The number of classes conducted  

7 classrooms. 

Satisfaction in the classroom for learning 
that emphasizes the convergence. 

Satisfaction level 90% percent. 
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ภาพที่ 6: การปรับปรุงห้องเรียน 1731 อาคาร

หอประชุมสุนนัทานุสรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ภาพที่ 7: การปรับปรุงห้องเรียน 1732 อาคาร

หอประชุมสุนนัทานุสรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 8: การปรับปรุงห้องเรียน 1701 อาคาร

หอประชุมสุนนัทานุสรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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THE SYSTEM DEVELOPMENT OF GENERAL AFFAIRS 
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บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 
บทคัดย่อ 

การบริหารและการจัดการภายในหน่วยงานให ้เก ิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหน่วยงานนั้น การปฏิบัติงานธุรการด้านงานสารบรรณในส านักงาน เป็นงานหนึ่งที่มี
ความส าคัญและเป็นงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและอ านวยความสะดวกในการ บริหารจัดการและด าเนิน
ภารกิจของหน่วยงาน มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการด้านงาน สารบรรณของส านักวิชาการศึกา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ คือ การจัดท า  การรับ  การส่ง การเก็บรักษาและการท าลาย
หนังสือ ให้มีความถูกต้องรวดเร็ว  และเป ็นปัจจุบัน กลุ่มผู้ร ่วมการศ ึกษาค้นคว ้าและให ้ข ้อม ูลหลักมีจ านวน  
34  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งาน โดยแบ่งข้อมูลของการประเมินผลเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของการใช้ระบบสารบรรณส าหรับบุคลากรส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปฯ เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ความถูกต้อง รวดเร็ว 
การจัดวางเครื่องมือบนจอภาพ การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการน ารายงานสารสนเทศที่อยู่ในระบบน าไป
ประยุกต์ใช้งานรวมไปถึงคู่มือการใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการน าเสนอ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบว่า ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ ก่อนการด าเนินการพัฒนาระบบ ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานธุรการด้านงานสารบรรณ และขาดแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน เกี่ ยวกับการ
จัดท าหนังสือ การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การจัดเก็บหนังสือและการท าลาย หน ังส ือราชการ  ภายหลังจาก
ที่ได้ด าเน ินการพ ัฒนาโดยใช้กลยุทธ์คือการประช ุมเช ิงปฏิบัติการ พบว่าจากการวัดความพึงพอใจการ
ด าเนินงานธุรการด้านงานสารบรรณโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จึงได้มี การพ ัฒนาใน
วงรอบท ี่  2  ท าให ้ผู้ร ับผิดชอบงานธ ุรการด้านงานสารบรรณเก ิดทักษะและมีความสามารถ ในการพ ัฒนา
ระบบงานธุรการได้ถ ูกต้อง  รวดเร ็ว  และเป็นปัจจุบัน  มีแนวปฏิบัติที่ช ัดเจน  ผู้เก ี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ได้
ทันเวลาและจากการวัดความพึงพอใจการด  าเน ินงานธ ุรการด้านงานสารบรรณโดย ภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบงานธุรการ, งานสารบรรณ 
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Abstract 

Clerical work for office correspondence is one of the most important activities in 
effective internal administration and management leading to the efficiency based on the goals 
of the working unit.  The clerical work includes providing information, news and convenience 
for office administration and management. The purpose of this study includes to develop the 
clerical working system for office correspondence, the Office of General Education and 
Innovation Electronic Learning consisting of correspondence work; writing, receiving, sending, 
filing, and getting rid of documents precisely, and fast with up- to- date records.  Samples 
include 34 participants and informants.  A questionnaire used for data collection and finding 
out the users’  satisfaction can be divided into 2 parts.  Part 1 includes questions to find out 
general background of the respondents, namely gender, ages, working position, level of 
education, and the years of working experience.  Part 2 includes questions concerning the GE 
office personnel’s satisfaction of the clerical working system in terms of the users’ satisfaction 
of the system, namely its preciseness, its speed, the layout of tools on the screen, the 
improvement and correction of data, the implementation of the available report data with its 
manual.  The presentation of data analysis can be divided into 2 parts; 1)  the analysis results 
concerning the general background of the respondents, and 2) the users’ behaviors.   

The research findings point out the prior to the development of the clerical working 
system for office correspondence, the persons in charge lack skills in clerical work for office 
correspondence, and the clear operational guidelines for writing, receiving, filing and getting 
rid of official documents. However, based on the system development using strategy of work 
shop, study visit, supervision and follow up in the first cycle, it is found that the total level 
of the users’  satisfaction of the clerical working system for office correspondence is in 
moderate level.  The second cycle of the system development is conducted leading to the 
increase in skills and abilities of the personnel in charge of clerical work in terms of the 
preciseness, the speed and the up- to- date work of office correspondence with clear 
operational guidelines.  Those responsible can complete their tasks on time by using the 
developed system, and the total level of the users’  satisfaction of the developed clerical 
working system for office correspondence is in high level.   

 
Keywords : the Development of Clerical Working System, Office  Correspondence 

 

 

 

 



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

46 
 

1. บทน า 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาให้เป็นไปตามปรัชญาของวิชา
การศึกษาทั่วไป การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และการให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องตามพันธ
กิจ และทิศทางของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จส าหรับการเรียนการสอน
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เน้นให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนเต็มคนที่สมบูรณ์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยสอดคล้องอัตลักษณ์ (Identity) ของ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ที่ว่า “คล่องแคล่ว 
ทันสมัยก ากับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย” และตอบสนอง 
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ  5 ปี  ( 2560- 2564)  ที่ จ ะ เ ป็ น
“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” (Smart 
Archetype University) โดยมีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาของส านักฯและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และ
เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพงานธุรการด้านงานสารบรรณ
เป็นงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จะอ านวยความ 
สะดวกของการบริหารจัดการและด าเนิน ภารกิจ
ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหาร เอกสาร  ซ่ึงเร ิ่ม
ต ั้งแต ่การจดัท  า  การรับ การส่ง การเก็บรักษา การ
ยืม และการท าลาย งานสารบรรณเขาไปสอดแทรก

อยู่ในทุกหน่วยงาน ผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้อง
ใ ช้ ร ะบบ ง านส า รบร รณ เ พ่ื อ ให้ ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานราชการเป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็ว
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งระบบงาน
สารบรรณเป็นระบบงานขนาดใหญ่ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมีการปฏิบ ัติต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับหลายๆ
หน่วยงานมีปริมาณเอกสารจ านวนมาก ต้องเก็บ
รักษาไว้อย่างน้อย 1 - 10 ปี มีการค้นหาเพ่ือการ
อ้างอิง ติดตาม ตรวจสอบตลอดเวลา มีผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ หน่วยงาน 
และองค์กรต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาระบบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณตลอด กระบวนการให้
เป็นระบบจะส่งผลใหเกิด ความรวดเร็ว  เป็นระบบ 
มีความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ  (จารุณี  
ผาสุก.2552  :  2 – 4) ผู้ศึกษาคนคว้าซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งาน
ธุรการและงานสารบรรณ ของส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจ าเป็น 
ดังกล่าว  จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบงาน
ธุรการของส านักฯ ร ่วมก ับกล ุ ่มผ ู ้ร ่วมศ ึกษาคนคว ้า 
โดยเน้นที่ผลของการปฏิบงานให้เป็นระบบ  อิง
ระเบียบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ลดความสิ้นเปลือง
และปัญหาซ้ าซ้อน ประหยัดเวลา ของงานได้อย่าง
เป็นขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได ้
ด าเนินการประชุมและวางแผนการพัฒนาและ
พัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมศึกษา โดยใช้กระบวนการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งมี 4ขั้นตอน  พร้อมทั้ง
ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3กิจกรรม  คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงาน และการ
นิเทศก ากับติดตามทั้งนี้เพ่ือให้ทักษะ และได้ร ับการ
ฝึกปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ตรง ทราบถึงวิธี
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบงาน
ธุรการของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
ธุรการด้านงานสารบรรณส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ  ให้สามารถน าไปใช้ในการบริหารงาน
ธุรการรวมทั้งให้ถูกต้อง  รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

3. เป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณของหน่วยงานที่สนใจ
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น าไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ระบบงานธุรการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบัน 
2. แนวทางการศึกษา 
   2.1 ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 2.2.1. เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสาร
บรรณ 
 2.2.2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบ 
ธุรการด้านงานสารบรรณ 
    2.2.3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานลด 
ขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนของระบบเอกสาร อีก 
ทั้งช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร การสืบค้น 
การสูญหายของเอกสารและการสิ้ น เปลื อง
ทรัพยากรกระดาษ 
    2.2 วิธีการศึกษา 
    2.2.1 ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรม
การใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
เพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ และ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับส่งหนังสือผ่านระบบ
มีความทันเวลารวดเร็ว รวมทั้งการรับส่งหนังสือมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ในระบบ (e-office) ของ
บุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนัน         

  2.2.2  ด้านเวลาด าเนินงานการเก็บข้อมูลและ
แบบสอบถามระหว่างวันที่  31 ตุลาคม 2560 – 1 
มิถุนายน 2561 
    2.2.3  ด้านสถานที่ด าเนินงานการเก็บข้อมูล
และแบบสอบถาม  ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
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  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.3.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล ตามสูตรดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.3.2 น าแบบสอบถามแจกกลุ่มตัวอย่างให้ตอบ
แบบสอบถาม แล้วติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2.3.4.  น า ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม มา
ค านวณหาค่าทางสถิต 

2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

      ประกอบด้วยผู้บริหารส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวน 4 คน 
บุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 30 คน 

3. บทสรุป 
     จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณ” มีผลดังนี้ 
เป ็นการศ ึกษาแบบส า รวจแบบเจาะจงซึ่ งม ี
ประชากรที่ศ ึกษาค ือประกอบด้วยผู้บริหารส านัก
วิชาการศึกษาทั่ วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
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อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมี แบบสอบถาม จานวน 34 ชุด และมี
ระยะเวลาท าและการแจกแบบสอบถามอยู่ในช่วง
เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณในระบบ e-
office ของบุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินผลการใช้งานในระบบ ดังนี้  
         3.1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการพัฒนาระบบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณที่ใช้ในการประเมิน คือ 
ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิชาการศึกษั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา          
 3.1.2 เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้งาน โดยแบ่งข้อมูลของการประเมินผลเป็น 2 
ส่วน คือ 
         - ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นระดับการ
วัดข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (อายุงาน)  
        - ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ของการใช้ระบบสารบรรณส าหรับบุคลากรส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นการประเมินความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ความ
ถูกต้อง รวดเร็ว การจัดวางเครื่องมือบนจอภาพ 
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการน ารายงานสารสนเทศ
ที่อยู่ในระบบน าไปประยุกต์ใช้งานรวมไปถึงคู่มือ
การใช้งาน 

         3.1.3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบ่งการน าเสนอ 2 ส่วน ดังนี้ 
        - ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่ ว ไปและพฤติ กรรมการ ใช้ ง านของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ และร้อยละ 
        - ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบธุรการด้าน
งานสารบรรณในระบบ e-office ในด้านเวลา 
(response time) และด้านความสะดวกต่อการใช้ 
โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          3.1.4 การประเมินผล ลักษณะแบบ
ประเมิน มีการจ าแนกลักษณะค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 อันดับ โดยเกณฑ์การแปล
ความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย แบ่ง  
เกณฑค์่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 
หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
                 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 
หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
                 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 
หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
                 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 
หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อย 
                 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.49 
หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (อายุงาน) 
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             ตารางที่ 1 แสดงจ านวน (ความถี่) และ
ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 และเป็นเพศ
ชายร้อยละ 41.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 
ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป 
จ า ก ต า ร า ง ที่  1  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานสารบรรณ โดย
ใช้งานระบบ e-office จ าแนกตามด้านเวลาและ
ความสะดวกในการใช้งาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบงานสารบรรณ โดยใช้งานระบบ 
 e-office จ าแนกตามด้านเวลา (response time) 
 

ด้านเวลา 

ระดับการประเมิน 

N SD 
แปล
ผล 

อันดับ 

1) การแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ร ะ บ บ ทั น ต่ อ
เหตุการณ ์

34 5.00 มาก
ที่สุด 

1 

2) การค้นหาข้อมูล
ง่ายไม่ซับซ้อน 

34 4.41 มาก 4 

3) มีความสะดวก 
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ล ด
ขั้นตอนการท างาน  

34 4.65 มาก
ที่สุด 

3 

4) ความเร็วในการ
ท างานโต้ตอบของ
ระบบ 

34 4.85 มาก
ที่สุด 

2 

รวม  4.73 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณจ าแนก
ตามด้านเวลา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือการแก้ไขและปรับปรุง
ข้อมูลในระบบทันต่อเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
รองลงมาคือ ความเร็วในการท างานโต้ตอบของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.85 และที่มีประสิทธิภาพน้อย
ที่สุดคือ การค้นหาข้อมูลง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 14 41.1 

หญิง 20 58.8 

รวม 34 100.00 

สถานะ  อายุ 
(ปี) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 26 1 2.9 

26 - 30  11 32.3 

     31 - 35  14 41.1 

36 - 40   3 8.8 

41 – 45 
    46 ขึ้นไป 

  4 

              

11.7 

2.91 

รวม 34 100.0 
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4.41 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมลูการค้นหาข้อมูลง่ายม่ซับซ้อนมากข้ึน 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบงานสารบรรณ โดยใช้งานระบบ e-
office จ าแนกความสะดวกต่อการใช้งาน 
 

ด้านเวลา 

ระดับการประเมิน 

N SD 
แปล
ผล 

อันดับ 

1 )  ข น า ด ข อ ง
ตั ว อั ก ษ ร แ ล ะ
รูปแบบตัวอักษร 

34 4.82 มาก
ที่สุด 

3 

2) การจัดวางเมนู
และองค์ประกอบ
ต่างๆของระบบ 

34 4.59 มาก
ที่สุด 

6 

3) รายงานของ
ร ะ บ บ ส ม บู ร ณ์
ต า ม ค ว า ม
ต้องการ 

34 4.74 มาก
ที่สุด 

5 

4) ความปลอดภัย
ในการใช้งานของ
ระบบ 

34 4.88 มาก
ที่สุด 

2 

5) ประโยชน์ใน
การน าไปใช้ของ
ร า ย ง า น
สารสนเทศ 

34 4.94 มาก
ที่สุด 

1 

6) คู่มือการใช้งาน
ในระบบมีความ
สมบูรณ์เข้าใจง่าย
เรียนรู้ได้เร็ว 

34 4.79 มาก
ที่สุด 

4 

รวม  4.79 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้

งานระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ จ าแนก
ตามด้านความสะดวกต่อการใช้พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือประโยชน์
ในการน าไปใช้ของรายงานสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย 
4.94 รองลงมาคือ ความปลอดภัยในการใช้งาน
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.88  และมีประสิทธิภาพ
น้อยที่สุดคือ การจัดวางเมนูและองค์ประกอบ
ต่างๆของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.59 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ยังมีความต้องการการจัดวางเมนูและองค์ประกอบ
ต่างๆของระบบ 
3.2 สรุป/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงาน     

ธุรการด้านงานสารบรรณ มีดังนี้ 
             3.2.1 ควรมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม

การพัฒนาโปรแกรมของระบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและต่อยอดและขยายผลการ
ใช้งาน 
             3.2.2 ควรมีการบูรณาโปรแกรมสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาขึ้นเอง ให้
มาร่วมกันพัฒนาเพื่อเป็น  1 ระบบ และแบ่งปันกัน
ใช้ ง าน โดย ใช้ เ ทคนิ ค ให้ บ ริ ก า รบนคล า วด์
คอมพิวเตอร์เพ่ือลดงบประมาณและภาระด้านไอที
ในทุกหน่วยงาน 

              3.2.3 ควรมีการพัฒนาระบบส าหรับ
บริหารจัดการต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในส่วนเพ่ิมเติม
และแจกจ่ายให้ใช้งาน เนื่องจากระบบงานที่
เหมือนกันในปัจจุบันก็มีการใช้งบประมาณใน
จัดซื้อหรือการจ้างพัฒนาซ้ าๆกัน 

 
3.3 อภิปรายผลการวิจัย 

 ( ผลการวิ จั ย โดยสรุป )  พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นเพศ
ชายผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31 – 35 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 
26 – 30 ปี และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ ตั้งแต่ 46 ปี
ขึ้นไป 
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 (ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วนของ 2 ผล
การวิ เคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ โดยใช้งานระบบ e-office 
จ าแนกตามด้านเวลาและความสะดวกในการใช้
งาน โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่  
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
โดยใช้งานระบบ e-office จ าแนกตามด้านเวลา 
response time (จากตารางที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณจ าแนก
ตามด้านเวลา พบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ
การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในระบบทันต่อ
เหตุการณ์ มี รองลงมาคือ ความเร็วในการท างาน
โต้ตอบของและที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ การ
ค้นหาข้อมูลง่ายไม่ซับซ้อน  
 (ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วนของ ที่ 3 
ความ พึงพอใจต่ อประสิ ทธิ ภ าพการ พัฒนา
ระบบงานสารบรรณ โดยใช้งานระบบ e-office 
จ าแนกความสะดวกต่อการใช้งานพบว่า (จาก
ตารางที่ 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ จ าแนก
ตามด้านความสะดวกต่อการใช้พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือประโยชน์ในการน าไปใช้
ของรายงานสารสนเทศมีรองลงมาคือ ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ การจัดวางเมนูและ
องค์ประกอบต่างๆของระบบมีซึ่งแสดงให้เห็นว่ายัง
มีความต้องการการจัดวางเมนูและองค์ประกอบ
ต่างๆของระบบ  
3.4 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า (ต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ท่านและหน่วยงานอ่ืนๆ ผู้ร่วมงาน)  

 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบการใช้ระบบ 
e-offic ในด้านระบบงานธุการดด้านงานสารบรรณ
กับระบบงานเดิมที่ยั งไม่มีระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร และ
บุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์พบว่าหลังการใช้ระบบงานธุรการ
ด้ านงานสารบรรณโดยผ่ านระบบ e-office มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ระบบงานสาร
บรรณสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของ
ผู้บริหารและบุคลากรผลที่ได้อยู่ระดับมากที่สุดส าหรับ
ผลการประเมินระบบทุกด้านในภาพรวมท าให้การการ
เชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอกได้ดีและการ
รับส่งหนังสือผ่านระบบมีความทันเวลารวดเร็วใน
การใช้งาน การรับส่งหนังสือมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 
3.5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  
        3.5.1 ระบบงานธุรการด้านงานสาร
บรรณสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้บริหาร บุคลากร ส านักวิชาการ
ศึกษาทั่วไปฯและสามารถเชื่องโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได ้
           3.5.2 การรับส่งหนังสือผ่านระบบมีความ
ทันเวลารวดเร็วในการใช้งานขึ้น 
           3.5.3 การรับส่งหนังสือมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 
           3.5.4 เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนา
ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณของส านักฯให้
มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบันสะดวกในการ
สืบค้นหาได้ง่ายขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพ 

      3.6 บทเรียนที่ได้รับ 
บทเรียนที่ได้รับ ผู้วิจัยได้ทราบถึง ความ

ต้องการของบุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ต้องการใช้ระบบสารสนเทศด้านงานสารบรรณ
มากกว่าการใช้ระบบเดิมท าให้ได้มองเห็นว่า
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ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณได้ออกแบบ
และพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บุคลากรส านักฯมีระบบสาร
บรรณที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนได้
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานลดขั้นตอนการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนของระบบงานเอกสารอีก 

ทั้งช่วยลดปัญหาการจัดเก็บ การสืบค้น 
การสูญหายของเอกสารและการสิ้ น เปลื อง
ทรัพยากร ระบบที่ พัฒนาขึ้นนี้ ใช้ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน้ตในการประสานการท างานและจาก
การประเมินความพึงพอใจระบบจากการตอบ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ผลที่
ได้อยู่ในระดับมากที่สุดส าหรับผลการประเมิน
ระบบทุกด้ านในภาพรวม แสดงว่ าระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ใช้งานได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 
3.7 แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและ
หลังการปรับปรุงตามขั้นตอน หรือนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
- ผู้บริหาร บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ ส านักวิชาการ
ศึกษาทั่ ว ไป  ขาดการ
ช านาญการทางด้านการ
จั ดท า เ อกสาร  รั บส่ ง
เอกสารแบบเดิมท าให้
ก า ร ท า ง า น ที่ ไ ม่ มี
ระบบงานธุรการด้านงาน
สารบรรณ ในระบบ e-
office ช้าลงขาดความ
แม่นย าของเอกสาร ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในก าร
ปฏิบัติงาน 

- จ า ก ก า ร พั ฒ น า
ระบบงานธุรการด้านงาน
ส า ร บ ร ร ณ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ท า งาน ให้ กั บผู้ บ ริ หาร 
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เจ้าหน้าที่ส านัก
วิ ช าการศึ กษาทั่ ว ไปฯ
พบว่าได้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-office 
ที่ รองรับการ รับ – ส่ ง
เ อ ก ส า ร ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ระเบียบส านักนายกฯ ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 มีระบบสารบรรณ
ส่ วนการรับ  –  ส่ งข้ าม
หน่ ว ย ง านผู้ ใ ช้ ง านจะ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบ Online ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านการ
รับ – ส่งหนังสือราชการ
ด้านการตรวจสอบการรับ 
–  ส่ ง ห นั ง สื อ  ด้ า น
ความเร็วในการรับ – ส่ง
ห นั ง สื อ  ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

 
เอกสารอ้างอิง 

 จารุณี ผาสุข.การพัฒนาระบบงานธุรการ
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อ าเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. ก า ร ศึ ก ษ า
ค้นคว้าอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม, 2552. 

 สมพงษ์ เกษมสิน.ความตองการพัฒนา
บุคลากรของพนักงานครูเทศบาลเขตการศึกษา 
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 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  
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ตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น.การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. 
มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลย  มหาสารคาม, 
2551. 
          วไลรัตน์  บ ุญสว ัสด ิ์.หลักการนิเทศ
การศึกษา.กร ุง เทพฯ  :  ภาคว ิชาการ
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์   
มหาวิทยาลัย, 2538. 
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ระบบงานธ ุรการโรงเร ียนอน ุบาลพรเจร ิญ  
อ  าเภอพรเจร ิญ  จงัหว ัด หนองคาย. การศึกษา
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. 
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ปุรณะ.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
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แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชา 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Guidelines for Developing Knowledge and Understanding of Students on 
General Education Course Structure According to Undergraduate Degree 

Curriculum at Suan Sunandha Rajabhat University 
 

นฤชา  นราผ่อง1 , วัชระ  สังโขบล2 

 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา2 

       

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับกระบวนการการ
จัดการความรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 
169 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan จ านวน 300 คน           
เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตร พบว่านักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนทุกครั้งการแปรผลอยู่ในระดับสูงมาก และผลการประเมินแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา พบว่าการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารรับรู้ข้อมูลรายวิชาตาม
โครงการหลักสูตร การแปรผลอยู่ในระดับสูงมาก  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารรับรู้ข้อมูล
รายวิชาตามโครงการหลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยได้หาแนวทางการพัฒนาดังกล่าวคือ การเ พ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์
เช่น จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมวิชาการและวิธีการลงทะเบียนเรียน การจัดท าคู่มืประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเรียนและคู่มือการตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะ การน าข้อมูลปฏิทิน
กิจกรรมวิชาการและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆตามโครงสร้างลงในเว็บไซต์คณะ เพ่ือให้การรับรู้
ข่าวสารของนักศึกษาง่าย และสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน  

 
ค าส าคัญ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี, กระบวนการจัดการความรู้, การประชาสัมพันธ์หลักสูตร, โครงสร้าง
หลักสูตร 
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Abstract 

The study aims to examine the guideline for developing knowledge and understanding 
of students on General Education course structure according to undergraduate degree 
curriculum at Suan Sunandha Rajabhat University  . The qualitative approach is combined to 
knowledge management process  .The sample are 163 sophomore students, extracting from 
300 by simple random sampling method of Krejcie & Morgan table, from the Faculty of 
Education who enroll the GE courses  . 
 The results are as follows  : regarding knowledge and understanding, the consult with 
the advisor before registration is at the very high level; regarding guideline for development, 
the increase of communication channel is at the very high level. 
 Consequently, the increase of communication channel has been activated by making 
a PR board on academic calendar, instruction for registration, registration manual, grade result 
checking manual based on faculty’s curriculum  .The those will be posted on faculty’s website 
in order to conveniently elevate the acknowledgement of students. 
 
Keywords : Undergraduate degree curriculum, Knowledge management process, Curriculum  

      publication, Structure of syllabus 
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บทน า 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
เป็นระบบใหม่เป็นการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 
Free Enrollment เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถเลือกลงทะเบียนด้วยตนเองตามความ
สนใจตลอดหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจัย
ส าคัญที่จะน าไปสู่การลงทะเบียนเรียนครบตาม
หลักสูตรก าหนดได้นั้นคือ นักศึกษาต้องศึกษาหา
ความรู้  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระใน
โครงสร้างหลักสูตร  เพ่ือสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  แต่ในปัจจุบัน
นักศึกษาบางส่วนมีปัญหาลงทะเบียนเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีปัญหาเช่น ลงทะเบียนเรียน
ผิด ลงทะเบียนไม่ครบ การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก
รายวิชา เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้าใน
การเก็บรายวิชาที่ต้องเรียนตามหลักสูตรให้ครบช้า 
เป็นผลให้การลงทะเบียนเรียนไม่ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาอาจส าเร็จ
การศึกษาล่าช้ากว่าหลักสูตรก าหนดไว้ 
 ดังนั้น คณะผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจที่ดีส าหรับนักศึกษาให้สามารถ
ศึกษาครบตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และเพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
        4.2.1 เ พ่ือศึกษาความตระหนั กรู้ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระของรายวิชา
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา  
        4.2.2 เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
รายวิชาตาม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 300 คน 

2. ขอบข่ายด้านประชากร 
     นั กศึ กษาระดับปริญญาตรี  ที่ ศึ กษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยใช้ตารางของ 
Krejcie & Morgan จ านวน 169 คน จากนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 300 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนางานประจ าสู่
ง านวิ จั ย  :  Routine to Research (R2R)  โ ดย
กระบวนการการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) ประกอบด้วย 

1) การประชุมระดมสมอง ส ารวจปัญหา 
ข้อมค าถามจากการให้บริการนักศึกษาผู้รับบริการ
จุดบริการ ฝ่ายวิชาการ ส านักงานคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 

2) รวบรวมปัญหาประเด็นส าคัญน ามา
วิเคราะห์ ทีพ่บบ่อยจากการให้บริการ 

3) สังเคราะห์ แยกประประเด็นปัญหา 
และจัดกลุ่มของปัญหาแต่ละประเภท 

4) ออกแบบเครื่องมือ สื่อสารสนเทศ หรือ
นวัตกรรมส าหรับใช้บริการข้อมูลนักศึกษา 

5) เลือกเครื่องมือ สื่อสารสนเทศ หรือ
นวัตกรรมส าหรับใช้บริการข้อมูลนักศึกษาที่
สามารถเข้าถึงที่สะดวกท่ีสุด 

6) ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้
ให้บริการข้อมูลนักศึกษา 

7) น าเครื่องมือไปใช้บริการนักศึกษา 
8) ประเมินความพึงพอใจจากการใช้

บริการของนักศึกษา จ านวน 169 คน 
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  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  

  ขั้นตอนที่  2 น าข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษามาวิเคราะห์ และน ามาสู่
การจัดท า 
แนวทางการ พัฒนาความรู้ ความเข้ า ใจของ
นักศึกษา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรการหา
ค่าร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6.2 สูตรการหาค่าเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6.3 สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา  
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
ร า ย วิ ช า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่านักศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์  ชั้ นปี ที่  2  คณะครุ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 169 คน  
มีผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดง
รายละเอียดดังนี้  
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสถานภาพ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 45 26.63 
หญิง 124 73.37 
รวม 169 100 

  
  จากตารางที่ 1 เพศ พบว่ามีนักศึกษาเพศชาย 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63 และนักศึกษา
เพศหญิง จ านวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 73.37  
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 169 คน 
ตารางท่ี 2 แสดงสาขาวิชาที่ศึกษา 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
สังคมศึกษา 29 17.15 
ภาษาไทย 40 23.66 
ภาษาอังกฤษ 25 14.79 
คณิตศาสตร์ 22 13.01 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

21 12.42 

การศึกษา
ปฐมวัย 

32 18.93 

รวม 169 100 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่ามีนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษาจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.15 สาขา
ภาษาไทยจ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 23.66 
สาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 25 8o คิดเป็นร้อยละ 
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14.79 สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ  13.01 สาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 21คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.42 สาขาการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 169 คน 
ตารางท่ี 3 แสดงผลความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตร 

ที่ 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง

รายวิชาตามหลักสตูร 

ผลการวิเคราะห ์
X S.D. แปรผล 

1. 

นักศึกษาได้ศึกษาขอ้มูล
รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรจากคู่มือ
นักศึกษาด้วยตนเอง 

1.99 0.54 น้อย 

2. 

นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม
อบรมการลงทะเบียน
เรียนด้วยตนเองที่คณะ
หรือมหาวิทยาลยัจัดให ้

3.91 0.59 สูง 

3. 

นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษากอ่นการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาค
เรียนทุกครั้ง 

4.74 0.65 สูงมาก 

4. 

นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนด้วยตนเองโดย
ไม่ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษากอ่นการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาค
เรียน 

1.98 0.60  
น้อย 

5. 

นักศึกษาต้องมาสอบถาม
ข้อมูลการลงทะเบียนจาก
ฝ่ายวิชาการหรือเพื่อร่วม
ห้องทุกครั้ง 

2.97 0.60 ปาน
กลาง 

     
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินแสดงผลความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
รายวิชาตามหลักสูตรพบว่า นักศึกษาปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนในแต่ละภาค
เรียนทุกครั้ง การแปรผลอยู่ ในระดับสูงมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.65 รองลงมาคือ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่ คณะหรือ
มหาวิทยาลัยจัดให้ การแปรผลอยู่ในระดับสูง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0. 59 นั ก ศึ กษ าต้ อ งม าสอบถามข้ อมู ล กา ร
ลงทะเบียนจากฝ่ายวิชาการหรือเพ่ือร่วมห้องทุก
ครั้ง การแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60
นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้ าง
หลักสูตรจากคู่มือนักศึกษาด้วยตนเอง การแปรผล
อยู่ ในระดับน้อย มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 1.99 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และสุดท้าย
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองโดยไม่
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนในแต่
ละภาคเรียน การแปรผลอยู่ ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.60 
ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวแนวทางการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา  

ที ่

แนวทางการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ 

ผลการวิเคราะห์ 
X S.D. การ

แปร
ผล 

1. 

การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลรายวิชา
ตามโครงสรา้งหลักสูตร
ให้นักศึกษาทุกคนทราบ 

3.99 0.43 

สูง 

2. 

การเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารรับรู้ข้อมูล
รายวิชาตามโครงการ
หลักสตูร 

4.61 0.65 

สูง
มาก 

3. 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก
ทดลองการลงทะเบียน
เรียนด้วยตนเอง 

1.99 0.95 

น้อย 

4. 
ให้บริการข้อมูลรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ณ จุดบริการฝ่ายวิชาการ 

2.91 0.54 

ปาน
กลาง 

5. 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ร า ย วิ ช า พ ร้ อ ม ก า ร
ลงทะเบียนเรียน 

3.91 0.70 

สูง 
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ที ่
แนวทางการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจ 
ผลการ

วิเคราะห์ 

1. 
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสตูรให้นักศึกษาทุกคนทราบ 

สูง 

2. 
การเพิ่มช่องทางการสื่อสารรับรู้
ข้อมูลรายวิชาตามโครงการ
หลักสตูร 

สูงมาก 

3. 
การจัดกิจกรรมฝึกทดลองการ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

น้อย 

4. 
ให้ บริ ก า รข้ อมู ล ร ายวิ ช าตาม
โครงสร้างหลักสูตร ณ จุดบริการ
ฝ่ายวิชาการ 

ปานกลาง 

5. 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายวิชา
พร้อมการลงทะเบียนเรียน 

สูง 

 
จากตารางที่ 4  ผลการประเมินแสดงความคิด
คิดเห็นเกี่ยวแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษา พบว่าการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
รับรู้ข้อมูลรายวิชาตามโครงการหลักสูตร การแปร
ผลอยู่ในระดับสูงมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 รองลงมาคือ การ
จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาทุกคนทราบ การ
แปรผลอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ค่า
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น เ ท่ า กั บ  0. 43 ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายวิชาพร้อมการลงทะเบียน
เรียน การแปรผลอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ให้บริการ
ข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ณ จุดบริการ
ฝ่ายวิชาการ การแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.54 และสุดท้ายการจัดกิจกรรมฝึกทดลองการ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง การแปรผลอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95 
 
 

สรุปผล 
   จ ากก า รประ เ มิ น ผลกา ร วิ เ ค ร า ะห์
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่านักศึกษาที่
ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาเพศหญิง 
มากกกว่าเพศชาย สาขาวิชาที่ศึกษาเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยมากที่ สุ ด  รองลงมาคือ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลการประเมินแสดงผลความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาตาม
หลักสูตรพบว่า นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนทุกครั้ง การ
แปรผลอยู่ในระดับสูงมาก รองลงมาคือ นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วย
ตนเองที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้ การแปรผล
อยู่ในระดับสูง นักศึกษาต้องมาสอบถามข้อมูลการ
ลงทะเบียนจากฝ่ายวิชาการหรือเพ่ือร่วมห้องทุก
ครั้ง การแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาได้
ศึกษาข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจาก
คู่มือนักศึกษาด้วยตนเอง การแปรผลอยู่ในระดับ
น้อย และสุดท้ายนักศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วย
ตนเองโดยการแปรผลอยู่ในระดับน้อยและสุดท้าย
ผลการประเมินแสดงความคิด เห็นเกี่ยวแนว
ทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา 
พบว่าการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารรับรู้ ข้อมูล
รายวิชาตามโครงการหลักสูตร การแปรผลอยู่ใน
ระดับสูงมาก รองลงมาคือ การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้
นักศึกษาทุกคนทราบ การแปรผลอยู่ในระดับสูง 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายวิชาพร้อมการ
ลงทะเบียนเรียน การแปรผลอยู่ ในระดับสู ง 
ให้บริการข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ณ 
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จุดบริการฝ่ายวิชาการ การแปรผลอยู่ในระดับปาน
กลาง และสุดท้ายการจัดกิจกรรมฝึกทดลองการ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง การแปรผลอยู่ใน
ระดับน้อย 

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
รายวิชาตามหลักสูตร พบว่านักศึกษาปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนในแต่ละภาค
เรียนทุกครั้งการแปรผลอยู่ในระดับสูงมาก และผล
การประเมินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวแนวทางการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา พบว่าการ
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารรับรู้ข้อมูลรายวิชาตาม
โครงการหลักสูตร การแปรผลอยู่ในระดับสูงมาก  

อภิปรายผล    
   ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการพัฒนาความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับรายวิชาตามโครงสร้าง
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารรับรู้ข้อมูลรายวิชาตามโครงการ
หลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยได้หาแนวทางการพัฒนาดัง
กล่าวคือ การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์เช่น 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
และวิธีการลงทะเบียนเรียน การจัดท าคู่มือ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรียนและคู่มือการ
ตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของ
คณะ การน าข้อมูลปฏิทินกิจกรรมวิชาการและ
วิ ธี ก ารลงทะ เบี ยน เรี ยนรายวิช า ต่ า งๆตาม
โครงสร้างลงในเว็บไซต์คณะ เพ่ือให้การรับรู้
ข่าวสารของนักศึกษาง่าย และสะดวก ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
          จากการวิจัยนี้ผู้ วิจัย ได้แนวปฏิบัติ ใน
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 
และนักศึกษาสามารถเรียนตามโครงสร้างก าหนด

ได้อย่างประสิทธิภาพ โดยการสร้างนวัตกรรมการ
สร้างผ่านช่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรไว้บริการนักศึกษา อีกท้ังยังช่วย
ให้การบริหารจัดการงานวิชาการด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม 

เอกสารอ้างอิง 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565). พิมพ์ครั้งที่  1. 
ส านักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษา, กรุงเทพมหานคร.หน้า 3-15, 
2551. 
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง. พิมพ์ครั้งที่ 6. ส านักงานคณะกรรมการ
การ 

อุดมศึกษา, กรุงเทพมหานคร. หน้า 14-
16, 2553. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ  : พริก
หวานกราฟฟิค. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม ของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันส่งผลให้
ลดระยะเวลาในการค้นหารายงานการประชุม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลรายงานการ
ประชุม โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการท างานการจัดประชุมของบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถน าระบบสารสนเทศการประชุมที่ได้จากการพัฒนามาใช้บริหารจัดการงาน
ประชุมภายในส านักฯ และน าไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอกที่สนใจเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการจัดประชุม  

แนวทางในการศึกษาเริ่มจากศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎี ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการประชุม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมจ านวน 34 คน ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลจากการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศการประชุมที่ได้น ามาใช้งานภายในส านักฯ โดยผล
ส ารวจความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสารสนเทศการประชุม (Smart Meeting) มี
ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก (S.D. = 0.58) เนื่องจากระบบสารสนเทศการประชุมที่ได้
พัฒนาใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ค าส าคัญ :  ระบบสารสนเทศการประชุม, การพัฒนาระบบ, การประชุม 
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Abstract 

 This study aims to develop a meeting information system of the Office of 
General Education and Electronic Learning Innovation, Suan Sunandha Rajabhat 
University. It aims to reduce the searching time for the of meeting report and increase 
the efficiency in storing as well as to increase efficiency and reduce work procedures, 
organize meetings of personnel and related persons Moreover,  it can be used the 
meeting information system to manage the meeting within the office and can be 
distributed to external agencies interested to serve as guidelines for conducting 
meetings.  

 The approach began with the study of concepts, principles and theories of 
meeting information system development by inviting experts to suggest about the 
design and development.  The population of this study is staff the Office of General 
Education and Electronic Learning Innovation.  There are 34 respondents, who Filled 
out the questionnaire.  The statistics used are percentage, mean, and standard 
deviation.   

 The results of the study revealed that Meeting information system that overall 
received feedback from personnel and executives is at a high level (4. 33) .  It can be 
due to the developed meeting information system is easy to use, uncomplicated and 
can be used anywhere, anytime, just install the application on the computer as well. 

Keywords : Meeting Information System, System development, meeting 
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1.บทน า 
 

ในศตวรรษที่  21 ซึ่งถือว่าเป็นยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในหลายๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สั งคมอันน า ไปสู่ การปรับตั ว เ พ่ือให้ เ กิ ด
ความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกก าลั งมุ่ งสู่
กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า 
สั งคมความรู้  (Knowledge Society)  และ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-
Based Economy) ที่จะต้องให้ความส าคัญ
ต่ อ ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและ
ก า ร ผ ลิ ต ม า ก ก ว่ า ก า ร ใ ช้ เ งิ น ทุ น แ ล ะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ค ว า ม รู้  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ กั น
เป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้
สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้
อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึง
ร ะดั บองค์ ก ร อุตสาหกรรม  ภาคสั ง คม 
ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่ าง
ประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไร้พรหมแดน” อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าว ได้เกิดข้ึนในกิจกรรมและวงการต่างๆ 
และนับเป็นความกลมกลืนสอดคล้องกันอย่าง
ยิ่ ง  ที่ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง ค ม อัน
ประกอบด้วยภาคการศึกษา และการฝึกอบรม
เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้สารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูล (Data) ข่าวสาร 
(Information) ก็ตาม (ไพรัช ธัชยพงษ์ และ
พิเชษ ดุรงคเวโรจน์. 2541)  

ปั จ จุ บั น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทที่ส าคัญต่อ
วิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์  เทคโนโลยี
สารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและ
โอกาสให้แก่องค์การ เช่นเปลี่ยนโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ปรับโครงสร้างการด าเนินงานขององค์การ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ เป็น
ต้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิด
รูปแบบใหม่ ในการติดต่อสื่ อสารและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท าให้มีการพัฒนา
และกระจายตัวของภูมิปัญญา ซึ่งต้องอาศัย
บุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยี (พรนิภา เทพบุตร. 2559) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น
กระบวนการที่ ใช้ เทคนิคการศึกษา การ
วิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ขององค์การให้สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบางครั้ งจะเรียกวิธีการ
ด าเนินงานในลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (System Analysis and 
Design)” เนื่องจากผู้พัฒนาระบบต้องศึกษา
และวิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียนของ
ข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
น าเข้า ทรัพยากรด าเนินงาน และผลลัพธ์ 
เพ่ือท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่
ในความเป็นจริงการพัฒนาระบบมิได้สิ้นสุดที่
การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการ
จัดหา การติดตั้ง การด าเนินงาน และกระ
ประเมินระบบว่าสามารถด าเนินงานได้ตาม
ต้องการหรือไม่ ตลอดจนก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบในอนาคต อย่างไรก็ดีจะใช้
ทั้ง “การพัฒนาระบบ” และ “การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ” ในความหมายที่
ทดแทนกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น
งานที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับบุคลากรและ
ส่วนประกอบขององค์การในหลายด้าน จึง
ต้องมีแนวทางและแผนด าเนินงานที่ เป็น
ระบบ เพ่ือที่จะให้ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมี
ความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการและสร้าง
ความพอใจแก่ผู้ใช้ แต่ถ้าระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ปัญหาหรื อขาดความ เหมาะสมก็ อ า จ
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่
ธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายที่สูงและ
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ความเชื่อมั่นที่สูญเสียไป (รุ่งทิพย์  พันดี. 
2560) 

การประชุม คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือเพ่ือกระท ากิจกรรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
ก าหนดไว้การประชุมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
บริหารและการท างานเป็นคณะ การประชุมที่
มีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมายแน่นอน มีวาระ
การประชุมชัดเจนไม่ใช้เวลานาน ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  การ
ประชุมทุกครั้งต้องมีการบันทึกการประชุม
อย่างถูกต้อง การเตรียมการประชุมเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างหนึ่ งที่จะท าให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  เตรียมสถานที่ เตรียม
วาระการประชุม เตรียมเอกสารและอุปกรณ์
ต่าง ๆ การประชุมโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทคือ การประชุมเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การประชุมเพ่ือโน้มน้าวจูงใจ การประชุมเพ่ือ
ระดมความคิด การประชุมเพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจ การประชุมการพัฒนาการเรียนรู้  
(วิทยาธร ท่อแก้ว. 2560) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา” ขึ้นเนื่องจากการประชุมแต่ละครั้งจะมี
ระเบียบวาระการประชุมมากมาย ทั้งเพ่ือแจ้ง
ทราบ และเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในบางครั้ง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างๆ ท าให้ไม่ได้
รับทราบข่าวสารต้องรอสรุปรายงานการ
ประชุม และเมื่อต้องการค้นหามติที่ประชุม
เรื่องต่างๆ ต้องค้นหาโดยการเปิดรายงานการ
ประชุมซึ่งเป็นเอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การหาข้อมูล จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนา
ระบบสารสน เทศกา รประชุ ม  เ พ่ื อ ลด

ระยะเวลาในการค้นหามติที่ประชุม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลรายงานการ
ประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. วิธีการวิจัย 
 2.1 แนวทางการศึกษา 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงาน
ใหญ่ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในด้ านงบประมาณ 
ทรัพยากรขององค์การ และระยะเวลา แต่สิ่ง
ส าคัญอันดับแรกที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบ
ประสบความส าเร็จคือ ผู้ใช้ระบบจะต้องให้
ข้อมูลแก่ทีมงานพัฒนาระบบในด้านต่าง ๆ คือ 
สารสนเทศที่หน่วยงานต้องการผู้ใช้ต้องการให้
ระบบมีความสามารถอย่างไร และปัญหาหรือ
ความไม่พอใจในระบบปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 
ระบบปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ระบบปัจจุบัน
มีขั้นตอนในการท างานที่ยุ่งยากและซับซ้อน 
และระบบปัจจุบันมีการท างานที่ผิดพลาด
บ่อยครั้ง โดยที่การพัฒนาระบบให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1. 
ผู้น าและผู้ใช้ระบบมีส่วนร่วมตลอดกระบวน 
2. การวางแผนพัฒนาระบบถูกด าเนินการ
อย่างถูกวิธี 3. มีแนวทางที่แน่นอนในการ
ออกแบบและทดสอบชุดค าสั่ง 4. เอกสารที่ใช้
ประกอบในกระบวนการพัฒนาระบบมีความ
สมบูรณ์ 5. มีการวางแผนและการฝึกอบรม
ผู้ใช้ระบบที่ดี 6. มีการตรวจสอบหลักการ
ติดตั้งระบบใหม่เป็นระยะ 7. มีการวางแผนให้
มีกระบวนการในการบ ารุงรักษาที่ง่าย 8. การ
เตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบ ปกติทีมงานพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ คณะกรรมการ 
ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการ 
นั กวิ เ คราะห์ ระบบ นั ก เขี ยน โปรแกรม 
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล และผู้ใช้และผู้จัดการ
ทั่วไป โดยที่การพัฒนาระบบจะสามารถท าได้
อยู่  4 วิธี  คือ วิธี เฉพาะเจาะจง วิธีสร้าง
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ฐานข้อมูล วิธีจากล่างขึ้นบนและวิธีจากบนลง
ล่ า ง  กา ร พัฒนาระบบสารสน เทศจะมี
กระบวนการที่ ใหญ่แบ่งออกได้ เป็นหลาย
ขั้ น ตอน  ก า รที่ จ ะ พัฒนา ร ะบบ ให้ ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพทีมพัฒนาระบบจะต้องเข้าใจถึง
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเป็นอย่างดี  
เพ่ือให้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ทีมงานแต่ละคน ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบ
นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ1. 
การส ารวจเบื้องต้น 2. การวิเคราะห์ความ
ต้องการ 3. การออกแบบระบบ 4. การจัดหา
อุปกรณ์ของระบบ และ 5. การติดตั้งระบบ
และการบ ารุงรักษา  
 ในการวิจัยครั้งนี้น าระบบสารสนเทศ 
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการ
ประชุม เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหามติที่
ประชุม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลรายงานการประชุม 
 
2.2 กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
  กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการประชุม 1. ส ารวจปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบ 2. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยการสังเกต 
และสอบถามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สรุ ปรายงานการประชุ ม  3 .  ออกแบบ
รายละเอียดต่างๆ ของระบบ เช่น การแสดง
ผลลัพธ์  การป้อนข้อมูล และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบ 4. พัฒนาระบบตามรูปแบบ
ที่ได้ก าหนดไว้ 5. น าระบบไปทดลองใช้งานกับ
กลุ่มตัวอย่างทดลอง เพ่ือหาจุดบกพร่องและ
ปรับปรุงแก้ไขระบบ 6. น าระบบที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มประชากร
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
และประมวลผล วัดประสิทธิภาพของระบบ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้ 7. น าผลการวิจัย

เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือท าการเผยแพร่และขยาย
ผลสู่การใช้งานจริงทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยใช้โปรแกรม โปรแกรม Smart 
Meeting ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Visual 
Basic แ ล ะ  Smart Meeting Library 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยน ามาท า
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
 
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 
        
 

เมื่อ      X         แทน       ค่าเฉลี่ย 
          X       แทน       ผลรวมของค่า
ระดับคะแนน 

n         แทน       จ านวนของข้อมูล
ทั้งหมด 
2 .  ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ( Standard 
Deviation) 

 
   

      
 
 

เมื่อ     S.D.      แทน ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

  แทน ค่าเฉลี่ย 
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          X         แทน    ผลรวมของค่าระดับ
คะแนน  
          N         แทน    จ านวนของข้อมูล
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบ 
 

3. ผลและการอภิปราย 
 ผลกา รศึ กษ า  ก า ร พัฒนา ร ะบบ
สารสนเทศการประชุม ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่แบบประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการ
ประชุมและ แบบประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศการประชุม  ซึ่ งผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นบุคลากรของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนัน
ทา ซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 
34  คน ซึ่งมีผู้ เชี่ยวชาญร่วมประเมินด้วย 
พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการ
ประชุม (Smart Meeting) โดยรวมในการใช้
งานระบบ มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.47 อยู่ใน
ระดับมาก (S.D. = 0.51) สามารถแบ่งการ
ประเมินออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการใช้
งานระบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.35 
อยู่ ในระดับมาก (S.D.  = 0.43)  ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 
4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด (S.D. = 0.48) ด้าน
ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 
4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด (S.D. = 0.47) 
 และผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ร ะบ บ ส า ร สน เ ทศ ก า รป ระชุ ม  ( Smart 
Meeting) ด้านประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ
มาก (S.D. = 0.58) สามารถแบ่งการประเมิน
ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  ด้านการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยน
เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด (S.D. = 
0.58) ด้านการท างานได้ตามฟังชั่นงานของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับ
มากที่สุด (S.D. = 0.46) ด้านความง่ายต่อการ
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ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (S.D. = 0.40) 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ประชุมเพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหารายงาน
การประชุมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุม อีกทั้ ง
สามารถน าระบบสารสนเทศการประชุมที่ได้
จากการพัฒนามาใช้บริหารจัดการงานประชุม
ภายในส านักฯ จากแนวคิดเบื้องต้น ผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบขึ้น และน าไปทดลองใช้และเก็บ
ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งาน
ระบบ พบว่า ระบบสารสนเทศการประชุมที่
พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้ งานได้จริง ลด
ระยะเวลาในการค้นหารายงานการประชุม
และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็น
ระบบ 

 
ภาพที่ 1 หน้าแรกระบบ 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอการสร้างการประชุมใหม่ 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอการเพ่ิมรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประชุม และก าหนดวาระการประชุมในระบบ 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอการเพ่ิมเอกสารประกอบการ

ประชุมในระบบ 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอการแนบเอกสาร

ประกอบการประชุมในระบบ 
 

4. สรุป 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศการประชุม ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ข้อสรุปที่
ส าคัญดังต่อไปนี้  การค้นหามติในที่ประชุม 
ช่ วยให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่  ผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
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ค้นหาข้อมูลรายงานการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยนี้ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานโดยเป็นการลด
ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลรายงานการ
ประชุม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้ อมู ล ร าย ง านการประชุ ม  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เข้าร่วมประชุม และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานการประชุม 
ท าให้สืบค้นข้อมูลสรุปรายงานการประชุมได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ตาราง 3. เปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและ
หลังการปรับปรุงตามข้ันตอน หรือนวัตกรรมที่
สร้างขึ้น  

ล าดับ ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

1 ก า ร เ ต รี ย ม
เ อ ก ส า ร
ประกอบกา ร
ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ
ระเบี ยบวาระ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
เจ้ าหน้ าที่ ต้ อง
พิมพ์เป็นเอกสาร
เพ่ือใช้ส าหรับจัด
ประชุม  ท าให้
สิ้ น เ ป ลื อ ง
ทรัพยากร 

เ จ้ า ห น้ า ที่
สามารถสร้ าง
การประชุมใน
ระบบ โดยพิมพ์
วาระการประชุม 
แ ล ะส า ม า รถ
แ น บ เ อก ส า ร
ประกอบการ
ประชุมในระบบ
ได้ โดยระหว่าง
ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ผู้เข้าร่วมประชุม
ส าม า รถ อ่ า น
เอกสารแนบได้
จากระบบ 

2 รายงานสรุปการ
ป ร ะชุ มมี ก า ร
จั ด เ ก็ บ แ บ บ
เอกสาร ท าให้

เ จ้ า ห น้ า ที่
สามารถค้นหา
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมได้จาก
ระบบ โดยพิมพ์

ล าดับ ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

การค้นหาต้องใช้
เวลา 

ข้ อ ค ว า ม ที่
ต้องการค้นหา  
ร ะ บ บ จ ะ
แสดงผลข้อมูล
รายงานทั้งหมด
ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง 

3 ก า ร บั น ทึ ก
ข้อความระหว่าง
ก า ร ป ร ะ ชุ ม  
เจ้ าหน้ าที่ ต้ อง
ท างานจดบันทึก
พ ร้ อ ม ทั้ ง
บันทึกเสียง  เพ่ือ
น า ม า ส รุ ป
รายงานอีกครั้ง 

เ จ้ า ห น้ า ที่
สามารถบันทึก
การประชุมใน
ร ะ บ บ ไ ด้   
ระหว่างที่มีการ
ประชุม 

4 ก า ร จั ด ท า
ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม  
เจ้าหน้าที่ต้องใช้
เ วลาหลั งจาก
เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร
ประชุมเพ่ือท า
รายงาน ท าให้
ล่าช้าเนื่องจาก
บางครั้ งอาจมี
ภารกิจอย่างอ่ืน 

เ จ้ า ห น้ า ที่
ส า ม า ร ถออก
ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม จ า ก
ระบบได้ ทั นที
หลังจากเสร็จสิ้น
การประชุม  ท า
ให้ลดระยะเวลา 
และขั้นตอนใน
การท างาน 
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การศึกษาความต้องการของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

A Study of Student Needs on Registering the General Education of 
Suan Sunandha Rajabhat University 

 
จีรานิตย์ รื่นรวย1, ศศินันท์ ประจงใจ2  

 
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอรว์ิส จ ากัด1 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 
 

บทคัดย่อ 

 “การวิจัย” เรื่องการศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ เพ่ือศึกษาความต้องการของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประชากรการสุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 463 คน ของ 16 รายวิชาศึกษาทั่วไป โดย
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของการใช้บริการรายวิชาศึกษา
ทั่วไป และแบบสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินส ารวจความต้องการของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแบบสอบถามข้อมูล
พ้ืนฐานของการใช้บริการรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 6 ข้อค าถามหลัก คือ ข้อที่ 1 นักศึกษาต้องการ
ให้สื่อการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบสรุปสาระส าคัญ
ประจ ารายวิชา คิดเป็นร้อยละ 18.98 ข้อที่ 2 ช่องทางที่นักศึกษาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านช่องทางมากที่สุด คือ Facebook ส านัก คิดเป็นร้อยละ 40.8 
และอาจารย์ผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ข้อที่  3 นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปผ่านช่องทาง Facebook ของส านัก คิด
เป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 40.8  ข้อที่ 4 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนในเว็บไซต์
รายวิชาผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 54.64 มากที่สุด รองลงมาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา (Tablet) คิดเป็นร้อยละ 24.19 ข้อที่ 5 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนในเว็บไซต์
รายวิชาในช่วงเวลา 19.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 50.32 มากที่สุด ข้อที่ 6 สอบถามความต้องการ
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษามีความต้องการใช้ระบบสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เว็บไซต์รายวิชา (e-Learning) คิดเป็นร้อยละ 28.23 
สรุปได้ว่า การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสวนสุนันทา น าผลที่ได้จากการศึกษา ไปพัฒนาด้านการให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้ตรงความต้องการของนักศึกษาและนักศึกษาเกิดความพึงพอใจและความผูกพันกับ
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มากยิ่งขึ้น

ค าส าคัญ :  ส ารวจความต้องการของนักศึกษา, วิชาศึกษาทั่วไป, สื่อการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป, 
ระบบสนับสนุนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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Abstract 
A Study of Student Needs on Registering the General Education of Suan 

Sunandha Rajabhat Universityincludes 2 purposes; to study the needs of students 
enrolling in General Education Courses, Suan Sunandha Rajbhat University and o study 
the feedback on improving the general education enrollment Service. Samples include 
463 students enrolling in 16 courses of General Education.  A questionnaire is used as 
research tool to find out about general background of the use of General Education 
Course services, and the needs of students enrolling in General Education Courses and 
to implement the research findings for the improvement of A Study of Student Needs 
on Registering the General Education of Suan Sunandha Rajabhat Universityincludes 
Research findings reveal 6 main items relating to general background of the use of 
General Education course services as follows; Item 1; The students need instructional 
medias and learning materials in the form of summary of unit main points at 18. 98 
percent. Item 2; The most wanted channel of enquiries about learning and instruction 
is the Office Facebook at 40.8 percent and the lecturers at 40.6 percent.  Item 3; The 
students get information, news and public relation about the Office activities through 
the Office Facebook at 40.8 percent. Item 4; The students do the exercises and review 
lessons in e- Learning course websites through Smart Phone in highest level at 54. 64 
percent followed by Tablet at 24. 19 percent.  Item 5; The students do exercises and 
review lessons in e-Learning course websites between 19.01-22.00 in highest level at 
50. 32 percent.  Item 6; The students need learning support system of General 
Education Courses, e- learning course websites at 28.23 percent.  It can be concluded 
that the implement of research findings in the improvement of the service for students 
enrolling in General Education Courses satisfies the students’  needs and create more 
relation with the Office. 

 
Keywords :  Exploring the students’ needs, General Education Courses, General 
Education Course materials, General Education Support system
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1. บทน า 
      ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์  เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไประดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิจัยและ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานและชุมชน (ที่มา : 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
เรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์) การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559 นั้น ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ ได้ด าเนินการทบทวนโครงร่างองค์กร การ
ประเมินตนเองตามข้อก าหนดย่อยในหมวด 1-
6 ประกอบด้วย หมวด1 การน าองค์การ หมวด 
2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด 
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 
บุคลากร และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้
ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์กร และรายงานผล
ตามตัวชี้วัดหมวด 7 จ านวน 22 ตัวชี้วัด ตาม
ปฏิทินการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (ที่มา : เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-
2561) จากการด าเนินงาน ในหมวด 3 ลูกค้า 
พบว่าได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และความผูกพันของผู้รับบริการปี
ละ 2 ครั้ง โดยน าผลที่ได้จากการประเมิน
จัดท าแนวทางการปรับปรุงการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง (รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx ส า นั ก วิ ช า ก า รศึ ก ษ าทั่ ว ไ ปฯ  ,ปี

การศึกษา 2559) ทั้งนี้ในหัวข้อ 3.1 เสียงของ
ลูกค้า หมวด 3 ลูกค้านั้น ส านักวิชาการศึกษา
ทั่ ว ไปฯ ยังไม่ ได้ด า เนินการส ารวจความ
ต้องการของผู้ รับบริการ คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ อย่าง
ชัดเจน จึงท าให้ไม่มีข้อมูลความต้องการของ
นักศึกษา ด้านเอกสารประกอบการการเรียน
การสอน สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน
และสื่อประกอบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป
ฯ ส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษา
ความต้องการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
และน าผลที่ได้จากการศึกษา ไปพัฒนาด้าน
การให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้ตรงความต้องการของนักศึกษาและ
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจและความผูกพัน
กับส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มากยิ่งขึ้น 

     2. แนวทางการศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให
นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลมุวิชา
ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยหลักสูตร
สามารถก าหนดใหมีรายวิชาใดๆ ก็ไดที่ตองมา
จากกลุมวิชาทั้ง 3 กลุม โดยใหมีการกระจาย
อยางเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ งประสงค ของแต ละสาขาวิ ช าของ
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มหาวิทยาลัยฯการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต องเรียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีจ านวนหนวยกิต ไม
นอยกวา 30 หนวยกิต และเรียนครบทั้ง 3 
กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. กลุมวิชาภาษา ใหเรียนไมน
อยกวา 12 หนวยกิต 2. กลมุวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวย
กิต 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต (ที่มา : ส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์)
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความต้องการที่
จ ะศึ กษาความต้ องการของนั กศึ กษาที่
ลงทะเบียนตามเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ในการปรับปรุงการให้บริการลงทะเบียนเรียน
วิชาศึกษาท่ัวไป

2.2 กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา
กระบวนการและขั้นตอนการศึกษา

ในการศึกษาความต้องการของนักศึกษา                      
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่ ว ไปฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยใช้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยใช้
ตารางของ Krejcie& Morgan จ านวน 379 
คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
30,000 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่มจ านวน 16 รายวิชาศึกษาท่ัวไปฯ โดย 
1. มแีบบสอบถามความต้องการความต้องการ
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. 

ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความต้องการความต้องการของนักศึกษาที่
ล งทะ เบี ย น เ รี ย น ร าย วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. แผนพัฒนาการให้บริการในหมวด 3 ลูกค้า 
ตามความต้องการของนักศึกษา จากกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. สอบถาม
ความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใช้ตารางของ 
Krejcie & Morgan จ า น วน  379  คน  จ าก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 30,000 
คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
จ านวน 16 รายวิชา  2.  แผนพัฒนาการ
ให้บริการในหมวด 3 ลูกค้า ตามความต้องการ
ของนักศึกษา จากกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานการวิจัยและ 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 1) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สามารถค านวณได้
จากสูตรเมื่อ (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
สามารถค านวณได้จากสูตร   

เมื่อ    (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

      คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า

        คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด

2) ค่าร้อยละ การหาค่าร้อยละเป็นการ
ค านวณจากค่าสัดส่วน โดยเทียบจากฐานที่มี

ค่า 100 ซึ่งค านวณจากสูตร ร้อยละ 
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= ค่าตัวเลขท่ีต้องการค านวณค่าร้อยละ 
100            ค่าตัวเลขท้ังหมด

 3. กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย
   จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาความต้องการ
ของ   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสวนสุ นั นทา ”  ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยได้เก็บสอบถามความ
ต้องการความต้องการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 
463 คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด 30 ,000 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จ านวน 16 รายวิชา 
ส าหรับการศึกษาครั้ งนี้  แบ่งผลการวิจัย
ออกเป็น 4 ตอน มีผลดังนี้ 
ตอนที่  1 แบบสอบถามสถานภาพของ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของการ
ใช้บริการรายวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการ
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป   
  
4. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
   จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่
ล งทะ เบี ย น เ รี ย น ร าย วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า 
นักศึกษาที่จ าแนกตามเพศ เพศชาย จะใช้
บริการมากที่สุด ส่วนมากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 โดยการใช้บริการด้านสถานที่ที่นักศึกษาเข้า
รับบริการจากส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ด้าน
ห้องจัดการ เรี ยนการสอน (1701, 1721, 
1731-1732)  ซึ่ ง เป็นห้องเรียนในรายวิชา
ก า ร ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ช้ บ ริ ก า ร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 3111) ที่
รองรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(GE) ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขนาดใหญ่ จ านวน 160 เครื่อง นักศึกษา
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปผ่ านช่ อ งทา ง 
facebook ของส านักมากที่สุด รองลงมาผ่าน
ช่องทางอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ทั้งนี้เนื่องจากส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีภารกิจ
หลักในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานและชุมชน ทั้ งนี้
เนื่องจาก  นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปผ่านช่องทาง facebook 
ส านัก และGE SSRU Application  สอดคล้อง
กับ ช่องทางให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทั่วไปได้สะดวก รวดเร็ว ในการ
ที่นักศึกษาท าแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน
ในเว็บ ไซต์ รายวิ ชาผ่ าน อุปกรณ์สมาร์ท
โฟนมากที่ สุ ด  และนั กศึ กษา เข้ า ไ ปท า
แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนในเว็บไซต์
รายวิชาในช่วงเวลา 19.01-22.00 น. มาก
ที่สุด (ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วนตอนที่ 3 
แบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า 
นักศึกษาต้องการสื่อการเรียนการสอนและ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ในรูปแบบคือสรุปสาระส าคัญประจ ารายวิชา  
ทั้งนี้เนื่องจาก นักศึกษาต้องการอ่านเนื้อหาที่
เรียน ในการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลัง
เรียน สอดคล้องกับ ส านักฯที่ให้บริการด้าน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ที่ผลิตเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (หนังสือและสรุปสาระส าคัญ) จ านวน 
16 รายวิชา (ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วน
ของวิธีการวัดและประเมินผล นักศึกษา
ต้องการให้ใช้เกณฑ์การวัด ประเมินผลการ



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

76 
 

เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปใน พบว่า นักศึกษา
ต้องการให้ใช้เกณฑ์การวัด ประเมินผลการ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ การเช็คชื่อเข้า
ชั้นเรียน และการสอบกลางภาคและปลาย
ภาคทั้งนี้เนื่องจาก การเข้าชั้นเรียน ในแต่ละ
วิชาจะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 
ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1 อาจารย์
ผู้ ส อนประจ า ร ายวิ ช า แนะน า ร า ย วิ ช า 
จุดมุ่งหมาย ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการเรียน
การสอน ความรับผิดชอบที่นักศึกษาจะต้องมี 
ก าหนดการต่างๆ ในรายวิชา การวัดและ
ประเมินผล และสรุปสาระส าคัญในเนื้อหาวิชา
บทที่ 1-4 ครั้งที่ 2-3 วิทยากรภายนอก มา
บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดของเนื้อหารายวิชาแต่ละบท 
ครั้งที่  4 สอบกลางภาค ครั้งที่  5 อาจารย์
ผู้สอนประจ ารายวิชาสรุปสาระส าคัญใน
เนื้อหาวิชาบทที่  5-8 ครั้งที่  6-7 วิทยากร
ภายนอก มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กับ
นักศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของเนื้อหา
รายวิชาแต่ละบท ครั้งที่ 8 สอบปลายภาค  
สอดคล้องกับ เกณฑ์การประเมินผล คะแนน
เต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ที่ว่า ส่วนที่ 
1 สอบกลางภาค 50 คะแนน ส่วนที่ 2 สอบ
ปลายภาค 50 คะแนน (ผลการวิจัยเฉพาะ
ด้าน) ในส่วนของนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
พบว่า นักศึกษาต้องการให้ปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้อง 
1701 ซึ่งรายการที่อยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับ
โต๊ะ เก้าอ้ี และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการก็
พบว่าอยู่ ในระดับมากเป็นส่วนใหณ่ โดย
รายการที่นักศึกษาต้องการให้ปรับปรุงพัฒนา
ห้อง เรี ยน และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  
เกี่ยวกับการแสดงผลของจอภาพในระดับมาก 
(ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วนของนักศึกษา
มีความต้องการใช้ระบบสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า 

นักศึกษามีความต้องการใช้เว็บไซต์ รายวิชา 
(e-Learning) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
ก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่
โดยรายการที่นักศึกษามีความต้องการใช้
ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป  (ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) 
ในส่วนของนักศึกษาต้องการให้จัดเตรียม วัสดุ 
อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่า 
นักศึกษามีความต้องการหูฟัง รวมอยู่ในระดับ
มาก เป็นส่วนใหญ่ โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับ
มากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการที่นักศึกษามี
ความต้องการให้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผลการวิจัย
เฉพาะด้าน) ในส่วนนักศึกษาที่ ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ห้อง3111)
นักศึกษาต้องการใช้โปรมแกรม (Software) 
พบว่า นักศึกษามีความต้องการ Microsoft 
office รวมอยู่ในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่ มี
เกณฑ์อยู่ ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดย
รายการที่นักศึกษามีความต้องการโปรมแกรม
ท าสื่อมัลติมีเดีย รวมอยู่ในระดับมากเป็นส่วน
ใหญ่  โดยรายการที่ นั กศึกษา ใช้บ ริ การ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง3111)  
(ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วนนักศึกษา
ติดต่อใช้บริการ ณ จุดบริการ One stop 
service ในเรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การศึกษา พบว่า นักศึกษาติดต่อใช้บริการ ณ 
จุดบริการ One stop service รวมอยู่ในระดับ
มาก เป็นส่วนใหญ่ มีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก
เป็นส่วนใหญ่ โดยรายการที่นักศึกษาติดต่อใช้
บริการ ณ จุดบริการ One stop service ใน
เรื่อง การเพ่ิม ถอนรายวิชา รวมอยู่ในระดับ
มากเป็นส่วนใหญ่ (ตารางท่ี 15 หน้า 20) 
(ผลการวิจัยเฉพาะด้าน) ในส่วนนักศึกษา
ต้องการให้ส านักวิชาการศึกษาทั่ ว ไปใช้
ช่องทาง facebook ส านัก พบว่า ต้องการให้
ส า นั ก วิ ช า ก า รศึ กษ าทั่ ว ไ ป ใ ช้ ช่ อ งท า ง 
facebook ส านัก รวมอยู่ในระดับมาก เป็น
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ส่วนใหญ่ มีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยรายการ
ที่นักศึกษาต้องการให้ส านักวิชาการศึกษา
ทั่วไปใช้ช่องทาง facebook ส านัก ในเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน รวมอยู่ใน
ระดับมากเป็นส่วนใหญ่ (ผลการวิจัยเฉพาะ
ด้ า น )  ใ น ส่ ว น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ก า ร
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ตอนที่ 
4) พบว่า นักศึกษาต้องการให้มีคะแนนการ
เช็คชื่อ และระบบที่รองรับการเช็คชื่อให้
รวดเร็วกว่าเดิม พร้อมทั้งเนื้อหารายวิชาศึกษา
ทั่วไปฯ ฉบับเต็มแจกหนังสือเรียนเล่มใหญ่ 
ส่วนการวัดประเมินผล/คะแนน นักศึกษาไม่
ต้องการ สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป เต็ม 100% 
สิ่งอ านวยความสะดวก ต้องศึกษาต้องการ 
โต๊ะ เก้าอ้ี  ส่วนข้อเสนอแนะการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  พบว่านักศึกษาต้องการให้
เจ้าหน้าที่  ยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ตอบ
ค าถามโดยไม่ชักสีหน้า ไม่พูดกระแทกกระทั้น
ใส่นักศึกษา การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในงานประจ า (ต่อนักศึกษา , เจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานของท่านและหน่วยงาน อ่ืนๆ , 
ผู้ร่วมงาน) ผู้วิจัยได้น าผลใช้ในแผนพัฒนาการ
ให้บริการในหมวด 3 ลูกค้า ตามความต้องการ
ของนักศึกษา จากกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้ใน
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่
ล งทะ เบี ย น เ รี ย น ร าย วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ น าผล
ที่ได้ไปพัฒนาการให้บริการในหมวด 3 ลูกค้า 
ตามความต้องการของนักศึกษา ผลกระทบ
ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง วิ ธี ก า ร ท า ง า น 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
354 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 เพศหญิง จ านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามล าดับจาก
ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 358 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.7 รองลงมานักศึกษาชั้นปีที่  2 

จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.59 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.43 น้อยที่สุดนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดับ
ตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
คณะครุศาสตร์ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 181 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  จ านวน 19 
จ านวน คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.7 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ านวน 30 คน คน คิด เป็นร้ อยละ 6.5 
ตามล าดับ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของการ
ใช้บริการรายวิชาศึกษาท่ัวไป   
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็น ห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 358 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  57. 9 ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 3111 จ านวน 95  คิดเป็นร้อย
ล ะ  15. 4 จุ ดบ ริ ก า ร  One- Stop service 
จ านวน 157 คิดเป็นร้อยละ 25.5   อ่ืนๆ....
(โปรดระบุ) คือ หอประชุม 1701 จ านวน 7 
คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน 188 คิดเป็นร้อยละ 40.6ผู้ช่วยสอน 
(TA) จ านวน 72 คิดเป็นร้อยละ 15.6 จุด
บริการ One-Stop service จ านวน  110 คิด
เป็นร้อยละ 23.8  Facebook ส านัก จ านวน 
189  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  40. 8 web board 
รายวิชา จ านวน 168 คิดเป็นร้อยละ 36.3 
โทรศัพท์ จ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 10.2    
Line@ ของส านักจ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ
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6.9 อ่ืนๆ (เพ่ือน พ่ีๆๆ เดินไปติดต่อเองไลน์
กลุ่ม) จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ
จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นการประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน จ านวน 
184 คิดเป็นร้อยละ 16.97 Facebook ส านัก 
จ านวน 220 คิดเป็นร้อยละ 20.30 เว็บไซต์
ส านัก จ านวน  158 คิดเป็นร้อยละ 14.58  
Line@ ของส านัก จ านวน 18  คิดเป็นร้อยละ 
1.66 เว็บไซต์รายวิชา จ านวน 152 คิดเป็น
ร้อยละ 14.02 GE SSRU Application จ านวน 
173 คิดเป็นร้อยละ 15.96 ป้ายประชาสัมพันธ์
ของส านักจ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 3.51 
อ่ืนๆ เพ่ือนๆ จ านวน 141 คิดเป็นร้อยละ 
13.01 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น สมาร์ทโฟน จ านวน 
253 คิดเป็นร้อยละ 54.64 รองลงมาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จ านวน 
112 คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  24. 19 และ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (PC)จ านวน 97 คิดเป็นร้อยละ 
20.95 อ่ืนๆ เช่น IPad จ านวน 1 คิดเป็นร้อย
ละ 0.22 ตามล าดับ 
จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเวลา 19.01-22.00 น. จ านวน 233 คิด
เป็นร้อยละ 50.32 เวลา 22.01-01.00 น. 
จ านวน 98 คิดเป็นร้อยละ 21.17 เวลา 11.01-
13.00 น.จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 8.21  
เวลา 16.01-19.00 น. จ านวน 35 คิดเป็นร้อย
ละ 7.56 และเวลา 13.01-16.00 น.จ านวน 
28 คิดเป็นร้อยละ 6.05 เวลา 08.00-11.00 
น. จ านวน 22 คิดเป็นร้อยละ 4.75 เวลา 
01.01-04.00 น.จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 
1.73 เวลา 04.01-08.00 น. จ านวน1 คิดเป็น
ร้อยละ 0.22 ตามล าดับ 
ตอนที่  3 แบบสอบถามความต้องการของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสรุปสาระส าคัญ
ประจ ารายวิชา จ านวน 269 คิดเป็นร้อยละ 

18.98 แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน 
จ านวน 248 คิดเป็นร้อยละ 17.50 หนังสือ
เรียนประจ ารายวิชาจ านวน 232 คิดเป็นร้อย
ละ 16.37 PowerPoint ประกอบการเรียน
การสอน จ านวน 230 คิดเป็นร้อยละ 16.23 
VDO ทบทวนบทเรียนย้อนหลัง จ านวน 119 
ติ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  8. 40 คลิ บ เ สี ย ง  วี ดี โ อ 
ประกอบการสอน จ านวน 107 คิดเป็นร้อยละ 
7.55 ใบงานจ านวน 81 คิดเป็นร้อยละ 5.72 
e-book ประจ ารายวิชา จ านวน 76 คิดเป็น
ร้อยละ 5.36 สื่อ Info graphic ประจ ารายวิชา 
จ านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 3.81 อ่ืนๆ เช่น 
Mind Map สรุปเนื้อหา จ านวน 1 คิดเป็นร้อย
ละ 0.07 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการเช็คชื่อเข้าชั้น
เรียน จ านวน 325 คิดเป็นร้อยละ32.47 การ
สอบกลางภาคและปลายภาค จ านวน 295 คิด
เป็นร้อยละ 29.47 การศึกษาด้วยตนเองใน
เว็บไซต์รายวิชา จ านวน125 คิดเป็นร้อยละ 
12.49 การท าใบงาน จ านวน 122 คิดเป็นร้อย
ละ 12.19 การท ากิจกรรมในชั้นเรียน จ านวน 
103 คิดเป็นร้อยละ 10.29 การท าโครงงาน 
จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล าดับ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุง 
พัฒนาห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
มีจ านวน 3 ห้อง โดยเรียงล าดับที่  1 การ
แสดงผลของจอภาพของห้อง 1701 จ านวน 
286 คิดเป็นร้อยละ 18.56 ล าดับที่  2 การ
แสดงผลของจอภาพของห้อง 1721  จ านวน 
69 คิดเป็นร้อยละ 14.87 ล าดับที่  3 การ
แสดงผลของจอภาพของห้อง 1731-1732  
จ านวน 42 คิดเป็นร้อยละ 17.43 ล าดับที่ 4 
การแสดงผลของจอภาพของห้อง 3111 
จ านวน 27 คิดเป็นร้อยละ 19.57  
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุง 
พัฒนาห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
มีจ านวน 3 ห้อง โดยเรียงล าดับที่ 1 โต๊ะ เก้าอ้ี
ของห้อง 1701 จ านวน 310 คิดเป็นร้อยละ 
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20.12 โต๊ะ เก้าอ้ี ของห้อง 1721 จ านวน 72 
คิดเป็นร้อยละ 15.52 โต๊ะ เก้าอ้ี ของห้อง 
1731-1732 จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 15.77 
โต๊ะ เก้าอ้ีของห้อง 3111 จ านวน 18 คิดเป็น
ร้อยละ 13.04  
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาการให้ปรับปรุง พัฒนา
ห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มี
จ านวน 3 ห้อง โดยเรียงล าดับที่ 1 ห้องน้ าของ
ห้อง 1701 จ านวน 260 คิดเป็นร้อยละ 16.87 
ห้องน้ าของห้อง 1721 จ านวน 82 คิดเป็นร้อย
ละ  17.67 ห้ อ งน้ า ของห้ อ ง  1731-1732 
จ านวน 40 คิดเป็นร้อยละ 16.60 ห้องน้ าของ
ห้อง 3111 จ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 20.29 
ระบบท าความเย็น 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุง 
พัฒนาห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
มีจ านวน 3 ห้อง โดยเรียงล าดับที่ 1 ระบบท า
ความเย็นของห้อง 1701 จ านวน 247 คิดเป็น
ร้อยละ 16.03 ระบบท าความเย็นของห้อง 
1721 จ านวน 78 คิดเป็นร้อยละ 16.81 ระบบ
ท าความเย็นของห้อง 1731-1732 จ านวน 49 
คิดเป็นร้อยละ 20.33 ระบบท าความเย็นของ
ห้อง 3111 จ านวน 22 คิดเป็นร้อยละ 15.94 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุง 
พัฒนาห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
มีจ านวน 3 ห้อง โดยเรียงล าดับที่ 1 ระบบ
เสียงของห้อง 1701 จ านวน 226 คิดเป็นร้อย
ละ 14.67 ระบบเสียงของห้อง 1721 จ านวน 
86 คิดเป็นร้อยละ 18.53 ระบบเสียงของห้อง 
1731-1732 จ านวน 40 คิดเป็นร้อยละ 16.60 
ระบบเสียงของห้อง 3111 จ านวน 22 คิดเป็น
ร้อยละ 15.94กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาต้องการ
ให้ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน และอุปกรณ์
โ สตทัศนูปกรณ์  มี จ านวน  3 ห้ อ ง  โดย
เรียงล าดับที่ 1 ระบบแสงสว่างของห้อง 1701 
จ านวน 212 คิดเป็นร้อยละ 13.76 ระบบแสง
สว่างของห้อง 1721 จ านวน 77 คิดเป็นร้อย
ละ 16.59 ระบบแสงสว่างของห้อง 1731-

1732 จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 13.28 ระบบ
แสงสว่างของห้อง 3111 จ านวน 21 คิดเป็น
ร้อยละ 15.22 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เว็บไซต์รายวิชา(e-Learning) จ านวน 284 คิด
เป็นร้อยละ 28.23 ระบบสอบออนไลน์ จ านวน 
251 คิดเป็นร้อยละ 24.95 ระบบตรวจสอบ
และติดตามผลการเรียน จ านวน 194 คิดเป็น
ร้อยละ 19.28 ระบบเช็คชื่อเข้า-ออกจาก
ห้องเรียน จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 15.31 
Line@ ของส านัก จ านวน 42 คิดเป็นร้อยละ 
4.17 ระบบบันทึก VDO การเรียนการสอน 
จ านวน 81 คิดเป็นร้อยละ 8.05 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหูฟัง จ านวน 227 
คิ ด เป็ น ร้ อยล ะ  21.70 เ ค รื่ อ ง พิม พ์ ง าน 
(Printer) จ านวน 162 คิดเป็นร้อยละ 15.49 
จอภาพขนาดใหญ่ จ านวน 193 คิดเป็นร้อย
ละ 18.45 แฟรชไดร์ จ านวน 91 คิดเป็นร้อย
ละ 8.70 แผ่น CD/DVD จ านวน 54 คิดเป็น
ร้อยละ 5.16 อ่ืนๆ โต๊ะ/เม้าท์ จ านวน 2 คิด
เป็นร้อยละ 0.19 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็น Microsoft office จ านวน 289 คิด
เป็นร้อยละ 33.41 โปรแกรมท าสื่อมัลติมีเดีย 
จ านวน 211 คิดเป็นร้อยละ 24.39 โปรแกรม
ท าสื่อกราฟฟิก จ านวน 146คิดเป็นร้อยละ 
16.88 โปรแกรมส าหรับสร้ างระบบและ
เว็บไซต์ จ านวน 137 คิดเป็นร้อยละ 15.84 
โปรแกรมเขียนแบบ/งานสถาปัตยกรรม 
จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 9.25 อ่ืนๆ.........
Microsoft จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ตามล าดับ จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็น การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป จ านวน 267 คิดเป็นร้อยละ 
21.01 การเพ่ิม-ถอน รายวิชา จ านวน 186 
คิดเป็นร้อยละ 14.63 การเข้าใช้งานระบบ
ตรวจสอบคะแนน จ านวน 163 คิดเป็นร้อยละ 
12.82 ตารางเรียน/ห้องเรียน/ผู้สอนจ านวน 
161 คิดเป็นร้อยละ 12.67 การขอตรวจสอบ
ผลการเรียน จ านวน 134 คิดเป็นร้อยละ 
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10.54 การเข้าใช้งานเว็บไซต์รายวิชาจ านวน 
128 คิดเป็นร้อยละ 10.07 การสอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไปจ านวน 120 คิดเป็นร้อยละ 9.44  
การแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ จ านวน 112 
คิดเป็นร้อยละ 8.81 ตามล าดับ จากตารางที่ 
15 พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น 
Facebook ส านัก จ านวน 278 คิดเป็นร้อยละ 
21.99 การประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน จ านวน 
234 คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  18. 51 GE SSRU 
Application จ านวน 199 คิด เป็นร้ อยละ 
15.74 เว็บไซต์ส านัก จ านวน 194 คิดเป็นร้อย
ละ 15.35 เว็บไซต์รายวิชา จ านวน 184 คิด
เป็นร้อยละ 14.56 Line@ ของส านัก จ านวน 
91 คิดเป็นร้อยละ 7.20 ป้ายประชาสัมพันธ์
ของส านักจ านวน 83 คิดเป็นร้อยละ 6.57 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) คือ การถ่ายทอดสดการ
บรรยายของวิทยากรผ่าน facebook จ านวน 
1 คิดเป็นร้อยละ 0.08 ตามล าดับ ตอนที่ 4 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที่ 4.1 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย เรื่อง ศึกษาความต้องการของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ป ร ะจ า ปี  2561 โ ด ยแบ่ ง ต ามหั ว ข้ อ ดั ง
รายละเอียดข้างล่างนี้  
1.การเช็คชื่อเข้าเรียน -นักศึกษาต้องการให้มี
การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ฯ และ การท าแบบฝึกหัดในเว็บไซต์ นักศึกษา
ต้องการมีคะแนนเก็บ เพ่ือเป็นคะแนนช่วย
ให้กับนักศึกษา (นักศึกษาจะได้มีก าลังใจใน
การมาเรียนแต่ละครั้ ง ) - การเช็คชื่อเข้า
ห้องเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปฯ อยากให้เช็ค
ชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ควรมีการสแกนทั้ง
ตอนเข้าเรียนและออกห้องเรียน 
- การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปฯ อยากให้เช็คชื่อโดยการสแกนบัตร 

มากกว่าให้นักเรียนลงทะเบียนในเว็บไซด์ 
เ พ ร า ะ บ า ง ค น ไ ม่ มี เ น็ ต ข ณ ะ นั้ น แ ล ะ
อินเตอร์เน็ตอาจไม่สเถียร จึงควรแจ้งล่วงหน้า
เนื้อหาหนังสือ 
- นักศึกษาต้องการให้ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 
อยากได้หนังสือรายวิชาเพ่ิมเติม ที่ไม่ใช้สรุป
สาระส าคัญ 
-  นักศึกษาต้องการ power point ที่สอน
ในเว็ปไซต์รายวิชา 
- นักศึกษาต้องการให้ออกข้อสอบให้ตรงกับที่
สอน และเนื้อหาที่วิทยากรสอนให้ตรงกับที่
เรียน  
- นักศึกษาต้องการเรียนการสอนที่มีความ
น่าสนใจมากขึ้น 
- อยากให้มาท าการติววิชาจีอีหรือข้อสอบ
เสริมที่ศูนย์ระนอง 
- นักศึกษาต้องการหนังสือ (ที่แจก) ที่เป็นเล่ม
ใหญ่มากกว่าเล่มเล็ก 
ระบบ เว็บไซต์ รายวิชาศึกษาท่ัวไปฯ 
- นักศึกษาต้องการให้เว็บไซด์รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปรับปรุงให้เสถียรมากขึ้น  
ข้อสอบ รายวิชาศึกษาท่ัวไปฯ 
- แล้วเรื่องที่ออกสอบควรตรงกับเรื่องที่เรียน 
แล้วเฉลยแบบฝึกหัดควรถูกต้องตามความเป็น
จริง  
-  ปรับปรุ งตรวจสอบความถู กต้ อ งและ
เหมาะสมของข้อสอบวิชา GE ถามค าถามที่ไม่
เหมาะสม ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาและ
ไม่เก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 
การวัดประเมินผล/คะแนน 
- นักศึกษาต้องการคะแนนหลายๆช่องทาง
ไม่ใช่แค่คะแนนสอบอย่างเดียว (คะแนน
เพ่ิมเติม) 
- อยากให้มีคะแนนเก็บเพราะมันดึงรายวิชา
อ่ืนท าให้น้อยลงไป ไม่ใช่มีแค่สอบเข้าเรียนแต่
ไม่มีคะแนนเข้าเรียนให้เลย 



วารสารวิชาการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 1 ฉบับที ่1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

81 
 

- GE ควรเป็นวิชาที่ช่วยดึงคะแนน แต่เป็นวิชา
ที่ฉุดเกรด น่าจะแบ่ง สอบ60 เข้าเรียน 10 ท า
แบบฝึกในเว็บ 30 
- ต้องการเรียนรู้ชีวิตประจ าวันควรมีการ
ท างานกลุ่มหรือชิ้นงานเดียวควบคู่กับการสอบ 
- ไม่ควรมีวิชา GE ในมหาลัย มันดึงเกรด
นักศึกษา ถ้ามีควรออกตามที่แบบฝึกสักครึ่ง 
ควรเป็นวิชาที่ช่วยไม่ใช่ วิชาที่ดึงเกรด 
- นักศึกษาต้องการให้ GE อบรมวิชารายวิชา
ศึกษาท่ัวไปฯ และช่วยติวเนื้อหาการเรียน 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
- นักศึกษาต้องการโต๊ะกับเก้า อ้ี เพ่ิม เติม
มากกว่านี้ 
ตอนที่ 4.2 ข้อเสนอแนะการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
- อยากให้เจ้าหน้าค าถามได้ทันที และอยากให้
ยิ้มแย้ม  
- ควรมีการเตรียมความพร้อม ตรวจอุปกรณ์
ก่อนมีการบรรยายทุกครั้ง และจุดone stop 
sevice เ มื่ อ รั บ ค า ร้ อ ง ต่ า ง ๆ  อ ย า ก ใ ห้
ประสานงาน และด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
 
4. สรุป 
  จากผลการวิจัยนี้ พบว่า นักศึกษาที่
ศึกษาความต้องการของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
ผู้วิจัยได้น าผลใช้ในแผนพัฒนาการให้บริการ
ในหมวด 3 ลูกค้า ตามความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษ า  จ า ก ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะแ ผ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้ใน
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่
ล งทะ เบี ย น เ รี ย น ร าย วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ น าผล
ที่ได้ไปพัฒนาการให้บริการในหมวด 3 ลูกค้า 
ตามความต้องการของนักศึกษาบทเรียนที่

ได้รับสรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้ทราบถึงความต้องการ
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ใน
ระดับมากเกือบทั้งหมด ซึ่งสามารถน าผลที่ได้
ไปพัฒนาการให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
5. เอกสารอ้างอิง 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
เ รี ย น รู้ อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ , เ กณฑ์ คุณภ าพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 
2558-2561, รายงานผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ,ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9  , http: / / www. gen-
ed. ssru. ac. th/ home สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 5 
กันยายน 2560  
วิสัยเกตุ, et al. "ศึกษา ความ ต้องการ ของ 
นักศึกษา ที่ ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา ศึกษา 
ทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา." 
(2019). 
เสือ อุดม นันท์; นางสาว วิมลภักดิ์. ความพึง 
พอใจ ในการ เข้ า ใช้วารสาร ออนไลน์  
“วารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
สวนสุนันทา”. 2019. 
เนียม บุญ, & นายวุฒิพงศ์. (2019). ความ พึง 
พ อ ใ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษา คณะ มนุษยศาสตร์ 
และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน
สุนันทา. 
สารภี จุ ล แก้ ว ,2552. ค วาม พึ งพอ ใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการ
ส อ น โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ส ง ข ล า .  ค ณ ะ

http://www.gen-ed.ssru.ac.th/home%20สืบค้นเมื่อ%2015%20กันยายน%202560
http://www.gen-ed.ssru.ac.th/home%20สืบค้นเมื่อ%2015%20กันยายน%202560
http://www.gen-ed.ssru.ac.th/home%20สืบค้นเมื่อ%2015%20กันยายน%202560
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา. 
ชวนีย์ พงศาพิชณ์ , นพคุณ สุขสถาน , วิมล
เหมือนคิด และ สุนทรีศักดิ์ศรี . (2550)ได้
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการเรียน การสอนแบบบูรณาการ : 
กรณีศึกษามนุษย์สัมพันธ์. 
วิภาวรรณ สิงก์พริ้ง อังศนา จั่นแดง ทัศนีย์ 
ตันติพิศาลกุล และภุชงค์ แพรขาว. (2552). 
“ความพึง 
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ” 
วารสาร 
วิจัยและพัฒนา มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี. 
จิตติมา อัครธิติพงศ์.(2552). “ความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากร 
มนุษย์ของนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญา
ตรี4 ปีสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2552.” รายงายวิจัย
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

The Development of Instructional Media Using Infographics to Enhance 
Learning Achievement in English for Communication and Study Skills 

Course 
 

อธิเบศร์ บุตรกลาง1, ศศิวิมล  มณีวงษ์2 

 

บริษัท โฮมบายเออรไ์กด์ จ ากดั1 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา2 

 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ พัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา  GEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ Info 
graphic และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ของส านักวิชา
การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยในครั้งนี้
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 150 คน ได้มาจากการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมด้านการออกแบบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมด้านการน าเสนอโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือเ พ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา GEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท าให้สามารถน าสื่อการสอนไป
เผยแพร่และเป็นองค์ความรู้ได้ต่อไป 

 
ค าส าคัญ :  สื่อการเรียนการสอน , สื่ออินโฟกราฟิก, ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 
Instructional Media, Infographic 
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Abstract 

  The purposes of this study are 1 ( to develop and improve the learning media for 
course GEL 1103 English for Communication and Study Skills, 2 (to study the efficiency of the 
developed learning media using Info graphic, and 3 (to study the students ’satisfaction of the 
developed learning media using Info graphic, the Office of General Education and Innovative 
Electronic Learning, Suan Sunandha Rajabhat University .Samples selected by simple random 
sampling method include 150 undergraduate students registering in the course GEL 1103 
English for Communication and Study Skills, General Education Course, 2nd semester, academic 
year 2017 . A questionnaire is used as a research tool for data collection, and statistics 
employed include percentage, mean and Standard Deviation. 

  The research results in the following findings; 1 ( the total level of the students ’
satisfaction of the developed media in terms of the design is in high level, 2 ( the total level 
of the students ’ satisfaction of the developed media in terms of the presentation  is in high 
level, 3 (the total level of the students ’satisfaction of the developed media in terms of the 
implementation of the gained knowledge is in high level, and 4 ( the total level of the 
students ’ satisfaction of the developed media in terms of the enhancement of learning 
achievement in the course GEL 1103 English for Communication and Study Skills is in high 
level . It can be concluded that the developed learning media can be publicized as body of 
knowledge in the future . 
 
Keywords :  Instructional Media, Infographic, English for Communication and Study Skills 
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1. บทน า 
 นวัตกรรมทางการศึกษา คือ วิธีการ

ปฏิบัติใหม่ๆ ในทางการศึกษา ซึ่งแปลกไปจาก
เดิมอาจได้มาจากการค้นพบวิธีใหม่ๆ หรือ
ปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยได้มีการ
ทดลอง พัฒนา จนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่า มีผลดี
ในทางปฏิบัติ  และสามารถท า ให้ ระบบ
การศึกษาด าเนินไปสู่ เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สมบูรณ์ สงวนญาติ ,2534) 
ทั้ งนี้  การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องจัด
การศึกษาทั้ งระบบตั้ งแต่ประถม มัธยม 
อาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา (ก าจร ตติยกวี, 
2559) ในปัจจุบันการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์
มีการพัฒนารวดเร็วและสูงขึ้น การเรียนการ
สอนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) สามารถ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้ การใช้สื่อทาง
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางในการลดข้อจ ากัด
ของระยะทางและเวลาในการเรียนได้ รวมไป
ถึ ง เนื้ อหาสาระด้ านวิชาการที่ นักศึกษา
สามารถค้นหาได้มากมาย ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง  

สื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ Info 
graphic คือการน าข้อมูลต่างๆ มาท าเป็นรูป 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับสังคมการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการศึกษาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่การสื่อสารด้าน
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตก าลังเป็นที่
นิยมและแพร่หลายอย่างกว้างขวางทั้ งใน
สถาบันการศึกษาและทุกสาขาอาชีพ จากเดิม
ได้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
ตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือหรือสื่อ
การเรียนE-book ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่สนใจที่จะเรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษามี
ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง 

ส านั ก วิ ช ากา รศึ กษาทั่ ว ไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์  เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการสนับสนุน
และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้เล็งเห็นปัญหาหลักการและเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ 
Info graphic เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาGEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและทักษะการเรียน เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้รับความรู้แบบคงทนและท าให้ผลลัพธ์การ
เรียนดีขึ้น 

 
2. วิธีการวิจัย 
 2.1 แนวทางการศึกษา 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
สื่อ Info graphic เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาGEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและทักษะการเรียน โดยขั้นตอน
แรกในการพัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เนื้อหาจากเว็บไซต์ และส่วนมากเนื้อหาที่ได้
จะมาจากหนังสือเรียนรายวิชาGEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เ รี ย น ที่ น า ม า ร ว บ ร ว ม เ อ า ไ ว้   โ ด ย มี
วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาและปรับปรุงสื่อการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า GEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เรียน 2.ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
การสอนด้วยสื่อ Info graphic และ 3.ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อสื่อการ
เรียนการสอนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ของส านัก
วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
 
 2.2 กระบวนการและข้ันตอนการศึกษา 
  กระบวนการและขั้นตอนในการศึกษา
ครั้งนี้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) สุ่มจากกลุ่ม
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ตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมวด
วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  ร า ย วิ ช า GEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
1 5 0  ค น  2 )  เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ ป็ น
แบบสอบถาม 3) ผู้ประเมินน าแบบสอบถาม
มาตรวจสอบความสมบู รณ์และลงรหั ส 
(Code)  แล้ วท าการค า นวณด้ วย เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS/ FW ( Statistical Product and 
Service Solutions) ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
   2.3 ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดท าโครงการประเภทวิจัย 
ควรท าการสอบถามความต้องการ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยก่อน เพ่ือให้
ผลงานที่ได้จากการท าวิจัยน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นการป้องกันการ
ท าการวิจัยที่มีประเด็นเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกัน 
 2.  ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ทักษะการเรียน 
 3. ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใช้รองรับการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ ให้มาก
ยิ่งขึ้น  
 
3. ผลและการอภิปราย 
 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ 
Info graphic 
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การวิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนด้วยสื่อ Info graphic เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาGEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เรียน ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลถึงองค์
ความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ การจัดการ
เรียนการสอนทั้งแบบที่ยึดครูและผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้นล้วนมีเป้าหมายเพ่ือที่จะให้บรรลุ
ซึ่งผล ส าเร็จที่ตั้งไว้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ิมขึ้นด้วย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ อย่างมี
ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด  ซึ่ ง ก า ร เ รี ยนแบบ
ผสมผสานสามารถแบ่งออกเป็น (1) การ
ผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการ สอนบน
เว็บไซต์กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 
เช่น การเรียนในห้องเรียนเสมือนแบบการ
เรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน วิดีโอ
สตรี มมิ่ ง  เ สี ย ง  และข้ อความ  ( 2)  การ
ผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 
เช่น แนวคิดสร้างสรรค์ นิยมแนวคิดพฤติกรรม
นิยมและแนวคิดพุทธินิยม เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
จากการเรียนที่ดีที่สุด ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีการสอนก็ ได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Graham, Allen 
and Ure (2003) ที่กล่าวว่าการเรียนแบบ

ผสมผสานเป็นการผสมผสานระบบการเรียนที่
หลากหลายเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่
หลากหลายในการเรียน และสอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Carman (2005) ที่กล่าวว่าการ
เรียนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานทฤษฎี
การเรียนรู้เข้าด้วยกันเพ่ือ ให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ (3) การ
ผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุก
รูปแบบกับการ เรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนซึ่งเป็นมุมมองที่มีผู้ยอมรับกันอย่างแพร่ 
หลายมากที่ สุ ด  ซึ่ งสอดคล้องกับ Bersin 
(2004) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบผสมผสาน
เป็นการบูรณาการการเรียนแบบ เผชิญหน้า 
การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน และ (4) การ
ผสมผสานเทคโนโลยี การเรียนการสอนกับ
การท างานจริง เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
ในองค์กร เป็นการผสมผสานการเรียนผ่าน
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ในการ
ส่งผ่านความรู้ในการเรียนและการฝึกอบรม  

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ Info 
graphic เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาGEL1103 ภาษาอังกฤษเ พ่ือการ
สื่อสารและทักษะการเรียน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (1997) ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จะมี
ความสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างผลงาน
ที่รับรู้กับความคาดหวัง ซึ่งผู้เรียนสามารถรู้สึก
ถึงระดับความพึง พอใจ 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ 
พอใจ และพอใจอย่างมาก ตามประสบการณ์
และทักษะในการรับรู้ วิเคราะห์ประเมิน ผล
ของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับทฤษฎี
ความคาดหวังของ Vroom (1990) ที่กล่าวว่า 
การที่จะจูงใจให้พนักงาน ท างานเพ่ิมขึ้นนั้น 
จะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและ
การรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะ
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ท างานเพ่ิม ขึ้นจากระดับปกติ เขาจะคิดว่าเขา
จะได้อะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิด
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเขาได้แสดง พฤติกรรม
บางอย่างในกรณีของการท างาน พนักงานจะ
เพ่ิมความพยายามมากขึ้น เมื่อเขาคิดว่าการ
กระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามี
ความพึงพอใจ เช่น เมื่อท างานหนักขึ้นผลการ
ปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ท าให้ 
เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง
และได้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น ค่าจ้างกับต าแหน่งเป็น
ผลของการท างานหนักและ เป็นรางวัลที่เขา
ต้องการ เพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยก
ย่องจากผู้อื่นมากข้ึน  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1/2558  

 
สรุป 
  จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนด้วยสื่อ Info graphic เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาGEL1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เรียน มีผลดังนี้ 
ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านเพศ 

 
 
 
 

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
และเป็นนักศึกษาหญิงจ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.3 

ตารางที่  2 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านระดับ
การศึกษา 

 

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาระดับชั้นปีที่1 จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.3 เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 เป็น
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.7 และเป็นนักศึกษาระดับชั้นปี
ที่ 4 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 

ตารางที่  3 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านคณะ/
วิทยาลัย 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 เป็นนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.7 เป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ16.7 เป็น
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 คณะ
นวัตกรรมและการจัดการ จ านวน 10 คน คิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  6 . 7  เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 เป็นนักศึกษาคณะวิทยาลัย
การจัดการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
และเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่  4  ค่ า เฉลี่ ยและส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานของระดับความพึงพอใจการใช้สื่อ
การเรียนการสอนด้วยสื่อ Info graphic เพ่ือ
เ พ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ทักษะการเรียน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่าในด้านความพึง
พอใจ เกี่ ย วกับการออกแบบ หั ว เ รื่ อ งที่
นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ รูปแบบ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ
รูปแบบสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน (X̅ = 4.31) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ การสื่อความหมายของภาพ
กับเนื้อหาX̅ = 4.29) มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก หัวข้อที่นักศึกษามีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ มีความถูกต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา (X̅ = 4.21)  มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการน าเสนอ รายการที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ท่านคิดว่าสื่อ Info 
graphic แสดงความยากง่ ายของ เนื้ อหา
เหมาะสม (X̅ = 4.31) มีความพึงพอใจยู่ ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ สื่อ Info graphic 
ช่วยกระตุ้นให้ท่านมีความเข้าใจในการเรียนรู้
และท่านสามารถเรียนรู้จากสื่อ Info graphic 
ได้ด้วยตนเอง(X̅ = 4.29) หัวข้อที่นักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ก่อนใช้สื่อ 
Info graphic ท่านมีความรู้ ความเข้าใจใน

บทเรียน (X̅ = 4.21) มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ส าหรับด้านความพึงพอใจการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หัวข้อที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรู้ที่ท่านได้รับ
จากการใช้สื่อ Info graphic สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา (X̅ = 4.44) มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หลังจาก
ท่านใช้สื่อ Info graphic ท่านมีความรู้ ความ
เข้าใจในบทเรียนเพ่ิมขึ้น (X̅ = 4.02) มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ Info graphic 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ทักษะการเรียน 
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แอปพลิเคชันตรวจสอบสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 
Packaging label scanner application on android 
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บทคัดย่อ 

 ในบทความนี้กล่าวถึงแอปพลิเคชันตรวจสอบสัญลักษณ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากในปัจจุบันสัญลักษณ์บน
ฉลากบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบถึงความหมายได้อย่างครบถ้วน จึงได้จัดท าแอป
พลิเคชันส าหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอในการพัฒนา
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมโดยภาษาจาวา และโอเพนซีวี โดยใช้สมาร์ทโฟนพิกเซล 2 ในการติดตั้งโปรแกรมจะ
ประกอบไปด้วยหน้าหลักซึ่งจะแสดงเมนูต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมรวมไปถึงคู่มือสอนการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น 
และเมนูกล้องใช้ส าหรับสแกนสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์โดยเมื่อสแกนภาพของสัญลักษณ์จะมีภาพเป็นจริงเสริม
แสดงรูปของสัญลักษณ์ และความหมายของสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์ที่สแกนได้ และเมนูสารานุกรมที่รวบรวม
ข้อมูลสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ พร้อมชื่อ รูป และความหมายของสัญลักษณ์ เนื่องจากการใช้แอปพลิเคชัน
ตรวจสอบสัญลักษณ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ในการสแกนมีความถูกต้องแม่นย าจึงท าให้ผู้ที่ทดลองใช้งานเกิดความประทับใจ
อย่างมากโดยได้คะแนนด้านการออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.24 คะแนน ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.3 
คะแนน ด้านความพึงพอใจอยู่ที่ 4.24 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรวมด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.02 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน, แอนดรอยด์, การประมวลผลภาพ, สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์, ความเป็นจริงเสริม, 
โอเพนซีวี 
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Abstract 

 This paper presents the Packaging label scanner application on android.  Since the packaging 
label are many types, it makes many problems to customer and customer don’ t know meaning the 
package label. We made application for customer using on the android smartphone. We implement 
this project with Java and OpenCV which runs on Pixel 2 smartphone.  It consists of a main page, 
which displays the menu.  It includes tutorial of the application.  The camera menu is used to scan 
the symbol on the packaging label. When the symbol is scanned, it displays an AR image and meaning 
of symbol on the packaging label.  Encyclopedia menu collects symbol on the packaging label such 
as names images and meaning. Due to this Packaging label scanner application is accurate. The sample 
students of Suan Sunandha Rajabhat University are very satisfying.  The average score of application 
is 4. 24.  The using application score is 4. 3.  The satisfaction of application is 4. 24 and the overall 
performance of the apps are 4.02 out of 5 points. 
 
Keywords : Application, Android, Image Processing,  Packaging label, Augmented Reality, Open Computer 
Vision
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างสูงนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์เรามากขึ้นท าให้มีบริการใหม่ๆ เข้ามาในแอปพลิเค
ชันเพ่ือให้ใช้งานง่ายสะดวก และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จึงท าให้บริการต่างๆ ของแอปพลิเคชันได้รับความนิยม
อย่างสูงในรูปแบบทั้งที่เป็นการใช้เสียงสั่งการด้วยเสียง 
สแกนลายนิ้วมือ ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสแกนใบหน้า 
รูปภาพ หรือตัวอักขระต่างๆ ต่างก็อาจเป็นได้ทั้งการเก็บ
ข้อมูลบางอย่างไว้ในรูปภาพหรืออักขระเพ่ือความบันเทิง
หรือการโฆษณาสินค้าโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้ง
เทคโนโลยีอิมเมจโปรเซสซิ่ง และภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันรวมถึงการใช้ค าสั่งในการเรียกใช้กล้องหรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ อีกมากมายมีรูปแบบการใช้งานอยู่มาก
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจเพ่ิมมากขึ้นปัจจุบัน
เ ป็ น ยุ ค แห่ ง ก า รน า เ ทค โ น โ ลยี ต่ า ง ๆ  ม าช่ ว ย ให้
ชีวิตประจ าวันของเราง่ายยิ่งขึ้นสะดวกมากขึ้นและ
ปลอดภัยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีอิมเมจโปรเซสซิง
 เนื่องจากในปัจจุบันสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์มีหลายรูปแบบท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบถึง
ความหมายที่ อยู่ บนฉลากบรรจุภัณฑ์ ได้ ครบถ้ วน
ผู้ออกแบบจึงใช้ภาพเพ่ือสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคแต่ก็ยัง
ไม่สามารถสื่อความหมายออกมาได้อย่างถี่ถ้วนเท่าที่
ต้องการเพราะฉลากบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีมากมาย
หลายหมวดหมู่ซึ่งท าให้ผู้บริโภคไม่รู้จักเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องหมายก ากับ
ด้านพลาสติก เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
สารเคมี เครื่องหมายไวไฟ และสัญลักษณ์ให้แขวนสินค้า
ตรงจุดที่ก าหนดไว้เป็นต้น ถ้าผู้บริโภคสามารถทราบถึง
ความหมายของเครื่องหมายเหล่านี้อาจท าให้ผู้บริโภค
สามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้นจึงท าให้การสร้างแอปพลิเคชันส าหรับตรวจสอบ
สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชันโดยใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพที่สูงมากขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยีการประมาลผลภาพส าหรับการใช้ประมวลผล
ภาพผ่านทางภาษาจาวา และค าสั่งการเรียกใช้เอพีไอของ
กล้องบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เ พ่ือใช้ ในการประมวลผลบนแอปพลิ เคชัน  (T.U 
PACKAGING INNOVATIONS. 2561) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในงานวิ จั ยชิ้ นนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ศึ กษา
โครงสร้างลักษณะการท างานของจาวาโอเพนซีวี และ
เทคโนโลยีเออาร์ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาศึกษาและต่อ
ยอดในการสร้างแอปพลิเคชันประมวลผลด้วยภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้
งานได้เกิดประโยชน์ และมีความแปลกใหม่น่าสนใจจึงท า
ให้ผู้คนเกิดการเรียนรู้   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้มีการสร้างแอปพลิเคชันตรวจสอบ
สัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์ท างานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เวอร์ชัน 9 เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ
ตรวจจับ และตรวจสอบสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์
จากการถ่ายภาพ และน าภาพที่มาท าการประมวลผลเพ่ือ
หาว่าภาพนั้นมีสัญลักษณ์อะไรบ้างมีระบบแสดงชื่อภาพ 
และรายละเอียดของสัญลักษณ์นั้น ซึ่งจะมีการทดสอบ
การท างานเพ่ือไม่ให้มีข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน โดย
หลังจากทดสอบจะมีแบบสอบถามความพึงพอใจด้าน
ต่างๆของผู้ ใช้งานโดยมีกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 110 คน โดยสุ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 
 การออกแบบ โดยรวมของแอปพลิ เ ค ชั น
ตรวจสอบสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์จะแบ่งขั้นตอน
ดังนี้ดังต่อไปนี้ 

1) ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 
2) การออกแบบการท างานโดยรวมของแอป
พลิเคชัน 
3) การออกแบบหน้าจอแสดงผล 
ซึ่งในการออกแบบภาพรวมของแอปพลิเคชันนั้น

จะมีการเริ่มต้นจากการที่เมื่อผู้ใช้เข้าแอปพลิเคชัน และ
เลือกเมนูการตรวจสอบสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์
หลังจากนั้นหน่วยประมวลผลกลางจะเรียกข้อมูล
สัญลักษณ์จากฐานข้อมูลโดยการท าการค้นหาข้อมูล และ
ดึงข้อมูลเก็บไว้เพ่ือน าไปใช้ในการประมวลผลต่อไป และ
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จะท าการแปลงไฟล์ภาพไป Mat เพ่ือใช้ในการประมวลผล
ภาพ เมื่อมีการถ่ายภาพใหม่เมื่อน ามาเปรียบเทียบก็จะดึง
ข้อมูลภาพที่ถูกเก็บไว้มาเปรียบเทียบแล้วจึงท าการ
ตรวจหาสัญลักษณ์จากภาพว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก
น้อยเพียงใดจากต้นแบบที่ก าหนดไว้ เมื่อพบสัญลักษณ์จะ
ส่งข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอของแอปพลิเคชัน และถ้า
ตรวจหาสัญลักษณ์ไม่พบให้ไปเริ่มท าการถ่ายภาพใหม่อีก
ครั้ง 

ในการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นสามารถเริ่มท างาน
ได้โดยการกดเปิดแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าเมนูหลัก

แสดงข้อความทักทายผู้ใช้งานและคู่มือสอนการใช้งาน
เบื้องต้นเพ่ือสอนการใช้งานแอปพลิเคชันส าหรับผู้เริ่มต้น
ใช้งานแอปพลิเคชันโดยหน้าเมนูหลักจะแสดงเมนู 2 เมนู
คือเมนูกล้องเพ่ือถ่ายรูปสแกนโดยตัวแอปพลิเคชันจะท า
การเปิดกล้องข้ึนมาและมีกรอบแสดงขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ถ่ายสัญลักษณ์ให้อยู่ภายในกรอบเพ่ือท าการสแกน และ
อีกหนึ่ ง เมนูคือสารานุกรมเ พ่ือเข้ าชมชื่ อ รูป และ
ความหมายของสัญลักษณ์ดังข้างต้นได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 
ถึง 8 (MWIT. 2561) 

 

 
ภาพที ่1  ภาพรวมการออกแบบแอปพลิเคชัน 

ที่มา : กริชเพชร  ขอนพันธ์ (2561) 
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ภาพที ่2  หน้าจอต้อนรับหลังจากการเปิดใช้งาน

แอปพลิเคชัน 
ที่มา : กริชเพชร  ขอนพันธ์ (2561) 

 

 
ภาพที ่3  หน้าจอหลักมีคู่มือสอนการใช้งานแอป

พลิเคชัน 
ที่มา : กริชเพชร  ขอนพันธ์ (2561) 

 
ภาพที ่4  หน้าจอถ่ายภาพสัญลักษณ์เป็นหน้าจอท่ี

จะใช้กล้องถ่ายภาพ 
ที่มา : กริชเพชร  ขอนพันธ์ (2561) 

 

 
ภาพที ่5  หน้าจอผลแสดงสัญลักษณ์แบบความ

จริงเสริม 
ที่มา : กริชเพชร  ขอนพันธ์ (2561) 

 
ภาพที ่6  หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มา : 

พิรภพ  อดิชานันท์ (2561) 

 
ภาพที ่7  หน้าจอแสดงรายละเอียดสัญลักษณ์ 

ที่มา : พิรภพ  อดิชานันท์ (2561) 
 

 
ภาพที ่8  หนา้จอช่องทางการติดต่อ 
ที่มา : พิรภพ  อดิชานันท์ (2561) 

 
ในการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นสามารถเริ่ม

ท างานได้โดยการกดเปิดแอปพลิเคชันจะพบกับ
หน้าเมนูหลักจะแสดงเมนู 2 เมนูคือเมนูกล้องเพ่ือ
ถ่ายรูปสแกน และเมนูสารานุกรมเพ่ือเข้าชมชื่อ 
รูป และความหมายของสัญลักษณ์ดังข้างต้นได้
แสดงไว้ในภาพที่ 1 ถึง 8 

กา รส ร้ า ง แอปพลิ เ ค ชั นนั้ น จ ะ ต้ อ ง
ออกแบบให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยีการ
ประมวลผลด้วยภาพ และมีการเลือกอัลกอริธึมใน
การประมวลผลภาพซึ่งแต่ละอัลกอริธึมก็จะมี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลที่แตกต่างกัน
ออกไปรวมไปถึง การใช้เทมเพลตแมทชิง  คือ
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เทคนิคในการหาพ้ืนที่ของภาพที่คล้ายคลึงกันซึ่งใน
การค้นหาจะเป็นการใช้ 2 ภาพคือ ภาพต้นฉบับ 
(Source Image) เป็นภาพเพ่ือใช้ค้นหา และภาพ
เทมเพลต เป็นภาพที่จะพบในภาพต้นฉบับโดยเทม
เพลตแมทชิงเป็นวิธีการค้นหาต าแหน่งของพ้ืนที่ที่
เหมือนกันของภาพที่ตรงกับเทมเพลตที่ต้องการ
ค้นหา (OpenCV. 2561) 

 
ผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้จะมีการน าซอฟต์แวร์
พัฒนาลงบนสมาร์ทโฟน โดยใช้ภาษาจาวา 
(Gosling, J. (2000)) และพัฒนาบน Android 
Studio (Rogers, R. (2009)) (Studio, A.(2017)) 
โดยจะมีการใช้ Pixel 2 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนมาตร
ฐานในการพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่ง
ลงระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 9 และ OpenCV 
Manager 3.00 (ทศพล ต้นสมบัติ. 2559) 
 ในการทดลองนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก า ร
ตรวจสอบผลการทดลอง อัลกอริ ธึ ม ในการ
ตรวจสอบสัญลั กษร์ รู ปแบบต่ า ง  ๆ  ได้ แ ก่  
TM_CCOEFF,..TM_CCOEFF_NORMED,,.TM_C
CORR,..TM_CCORR_NORMED,..TM_SQDIFF,..
TM_SQDIFF_NORMED โ ด ย ท ด ส อ บ กั บ
สัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างดังภาพที่ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 ผลการทดสอบอัลกอริธึมในการ
ตรวจสอบสัญลักษณ์ 

ที่มา : พิรภพ  อดิชานันท์ (2561) 

 
 

ภาพที ่10 กราฟผลการทดสอบอัลกอริธึม 
ที่มา : กันตชาติ  อินทรสร (2560) 

 
ในงานวิจัยชิ้นนี้มีการส ารวจความพึง

พอใจ ของผู้ใช้แอปพลิเคชัน โดยมีการส ารวจจาก
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 110 คน 
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แบ่งออกเป็น นักศึกษาชั้นปีที่  1 ร้อยละ 32 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 29 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ร้อยละ 21 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 18 ซึ่ง
ส ารวจนักศึกษาเพศหญิงร้อยละ 25 และชาย ร้อย
ละ 75 ดังตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ 

ชั้นปีที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 35 32 
2 32 29 
3 23 21 
4 20 20 
 
จากการส ารวจ ระดับความพึงพอใจใน

หัวข้อด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ด้านการใช้
งานแอปพลิเคชัน ด้านความพึงพอใจ และด้าน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพที่ 13 
ถึง 16 
 

 
ภาพที ่11 ความพึงพอใจในหัวข้อด้านการ

ออกแบบแอปพลิเคชัน 
ที่มา: กันตชาติ  อินทรสร (2561) 

 

 
ภาพที ่12 ความพึงพอใจในหัวข้อด้านการใช้งาน

แอปพลิเคชัน 
ที่มา: กันตชาติ  อินทรสร (2561) 

 
ภาพที ่13  ความพึงพอใจหัวข้อด้านความพึงพอใจ

ต่อแอปพลิเคชัน 
ที่มา: กันตชาติ  อินทรสร (2561) 

 

 
ภาพที ่14  ความพึงพอใจหัวข้อด้านประสิทธิภาพ 

ที่มา : กันตชาติ  อินทรสร (2561)  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเค
ชันการตรวจสอบสัญลักษณ์ฉลากบรรจุภัณฑ์บน
สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้
โอเพนซีวี และเทคโนโลยีเออาร์โดยสามารถสแกน 
และแสดงความหมายของสัญลักษณ์เป็นความจริง
เสริมได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้องทุกฟังก์ชัน 
และจากขั้นตอนการทดสอบความผิดพลาดของ
แอปพลิเคชันพบว่ามีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 
โดยความแม่นย าในการตรวจสอบอยู่ที่ร้อยละ 
77.82   
 จากการส า ร วจคว าม พึ งพอ ใ จ จ า ก
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมจ านวน 110 
คนพบว่าจากคะแนนเต็มที่ 5 มีคะแนนด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.24 คะแนน ด้านการ
ใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.30 คะแนน ด้านความ
พึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 4.24 คะแนน และด้าน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.02 คะแนน 
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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 าดับก่อนหลัง 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. 

 ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ), เมืองที่พิมพ์ : 
ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่), เลขหน้าบทความ. 

 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ ปริญญา(ระดับ)  

ชื่อสาขาวิชา สังกัดของสาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่), ชื่อเรื่อง. ค้นเมือ่ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่ง สารสนเทศ.(หรือ URL] 
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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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