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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  มี
จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการกำหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงานและการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ และเพ่ือให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลภาระ
งาน โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษา PHP  ร่วมกัน 
HTML  ใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL  โดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลการการปฏิบัติงานของตนเองผ่านระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการได้ โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของบุคลากรโดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ข้อมูล
บุคลากร ตำแหน่งการบริหาร ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลงานสอน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารต้น
สังกัด ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU OFFICE) ได้  ผู้วิจัยได้นำระบบมาใช้ พบว่าบุคลากร
ผู้ใช้บริการระบบฯ ส่วนใหญ่พึงพอใจการเข้าใช้งานโดยใช้ username password เพ่ือพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้
งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ 4.14 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 รองลงมาเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งานเสมอ ร้อยละ 4.09 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.61 และระบบสารสนเทศใช้งานง่าย การจัดรูปแบบเหมาะสมต่อการใช้งาน ร้อยละ 4.07 
อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ตามลำดับ เห็นได้ว่าระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และบุคลากรในการบันทึกข้อมูลภาระงานต่าง ๆ ของบุคลากร 
 
คำสำคัญ การพัฒนาระบบ, แฟ้มสะสมผลงาน, บุคลากรสายวิชาการ, ภาระงาน 
 
Abstract 

Research on development of electronic portfolio system for academic personnel. 
The purpose is to develop a system for determining the workload. how to think of 
workload and compliance with the academic workload criteria of academic position 
holders in online form and to have a system for storing workload information by linking 
information of academic personnel The information system was developed in PHP 
language together with HTML and MySQL database system. for academic personnel The 
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system collects various operational data of personnel, with the system linking data related 
to the performance of personnel, including personnel data. administrative position 
Information on research results, teaching information, and tasks assigned by the 
management of the original agency. In the electronic archive system (NSRU OFFICE), the 
researcher has used the system. It was found that personnel using the system service Most 
of them are satisfied with accessing by using username password for authentication before 
using the information system, 4.14 percent are at a high level. The standard deviation was 
0.71, followed by an efficient system and always available to users, 4.09 percent, in a high 
level. The standard deviation was 0.61 and the information system was easy to use. 
formatting suitable for use, 4.07 percent, in a high level The standard deviation was 0.63 
respectively. It can be seen that the electronic portfolio system for academic personnel 
can be used effectively which will benefit the organization and personnel to record data 
on various workloads of personnel. 

 
Keyword : System Development, Portfolio, Academic Personnel, Tasks 
 
บทนำ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
พันธกิจที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ  และลดภาระค่าใช้จ่ายได้  โดยมีกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รับผิดชอบภารกิจหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของบุคลากร
สายวิชาการได้    

เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ (แบบป.5) ของบุคลากรสายวิชาการนั้น อ้างอิงการคำนวณภาระงานจากประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน และการปฏิบัติตามเกณฑ์
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 และในการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรนั้นจะประเมิน จำนวน 2 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ 

ดังนั้น  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ พัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และคำนวณภาระงานของบุคลากร
ของตนเองได้ โดยลักษณะการทำงานเบื้องต้นของระบบนั้นจะเชื่อมโยงกับระบบบริหารบุคคล (NSRU MIS) 
และระบบงานทะเบียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบการกำหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน และการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
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 2.  เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลภาระงาน โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  และการพัฒนาระบบดังนี้ 
 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน และ
การปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559  
 ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย  

ผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ  
หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำนอกเหนือภาระ
งานสอน  

ภาระงาน หมายความว่า งานสอน งานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน งานบริการวิชาการ  
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติและ
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ภาระงานสอน หมายความว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่กำหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การควบคุมวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ของนักศึกษา การสอนวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ การนิเทศสหกิจศึกษา การนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน 

การสอนวิชาบรรยายหรือปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นภาระงาน 
สอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ส่วนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นภาระงานสอน
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  
 2. แฟ้มสะสมงานด้านการเรียนการสอน (Teaching portfolio) แฟ้มสะสมงานด้านการเรียนการ
สอน เป็นการรวบรวมหลักฐานหรือข้อมลูต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่วนตัวของอาจารย์ เป็น
รายปีการศึกษา ซึ่งครอบคลุม แนวคิด ปรัชญา หรือความเชื่อด้านการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการวาง
แผนการสอน กิจกรรม วิธีปฏิบัติ สัมฤทธิผล หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอาจารย์ การ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของหน่วยงานหรือองค์กร การได้รับการยอมรับ เกียรติยศหรือรางวัลที่ได้รับ
ด้านการศึกษา การสะท้อนประสบการณ์ ตลอดจนการวางแผนเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
และการพัฒนาตนเอง 
   ประโยชน์แฟ้มสะสมงานด้านการเรียนการสอน  

  2.1 เป็นการบันทึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในแต่ละปีการศึกษา 
ที่ผ่านไป  

  2.2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
  2.3 ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสมรรถะของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  2.4 เป็นการประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน และ 
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โอกาสที่จะพัฒนาตนเอง  
   2.5 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงจัดการเรียนการสอน และการ
เพ่ิมพูน ประสบการณ์หรือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและการศึกษาในปีถัดไป 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประภัสสร  พองผาลา (2562) ได้กล่าวถึงระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร ไว้ว่าในปัจจุบันการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดำเนินการต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือนำข้อมูล
ออกมาใช้ให้ทันต่อเวลา ทั้งนี้เพ่ือลดระยะเวลาในการทำงาน การจัดเก็บข้อมูล และเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการออกรายงานข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ หลายๆ องค์กรหรือ
หน่วยงานจึงต้องตระหนักและตื่นตัว เพ่ือประบตัวให้มีความทันต่อโลกยุคปัจจุบัน จากความสำคัญดังกล่าว 
ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลาากร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูล และอำนวยความสะดวก
แก่บุคคลากรแก่บุคคลภาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพ่ือให้บุคลากรมีข้อมมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน และยังสามารถออกรายงานข้อมูลประวัติพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูล เพ่ือนำไปใช้ในภารกิจ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานและเจ้าของข้อมูล  
 ประวิทย์  โอ้โลม (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบ
การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้สรุปการวิจัยและ
ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สามารถบอก
ถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมกระบวนการ
ปฏิบัติงานในการเรียนรู้ อีกท้ังแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทราบ
ถึงจุดเด่นและจุดด้อยในชิ้นงานของตนเอง เพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงผลงานและการเรียนรู้ในอนาคตได้ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 
วิธีการดำเนินงาน 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การวางแผนระบบ (Systems Planning) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซึ่งในการปฏิบัติงานนี้คือ การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะต้องศึกษาข้อมูล หรือเกณฑ์ของการประเมินผลงานจากแฟ้มสะสม
ผลงานโดยอ้างอิงจาก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการกำหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระ
งาน และการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนด
วิธีการคิดภาระงานด้านการสอน ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอ่ืนๆ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงานอ่ืน ๆ นอกจากเกณฑ์ที่ต้องนำมาประมวลผลของการพัฒนาระบบ
แล้ว ผู้วิจัยจะต้องวางแผนการพัฒนาระบบ เช่น การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP 
เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) กำหนดผู้ใช้งานที่ต้องใช้ระบบงาน การนำเข้าข้อมูล
ของผู้ใช้งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลการสอนในแต่ละรายวิชาการจากระบบงานทะเบียน ข้อมูล
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งานวิจัย ข้อมูลตำแหน่งบริหารงาน และข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
นำมาใช้ในการคำนวณในระบบท่ีพัฒนาขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้นในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการ 
 

1. การออกแบบระบบ (Systems Design) ออกแบบระบบเพ่ือกำหนดรูปแบบของการนำเข้า 
ข้อมูล รูปแบบของรายงานที่ต้องใช้ และยังรวมถึงการออกแบบฐานข้อมูลซึ่งในการออกแบบฐานข้อมูลนั้น 
ออกแบบฐานข้อมูลตามทฤษฎีหลักการออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ออกแบบโดยสามารถจำแนกกลุ่มข้อมูลหรือเอนทิตี้ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยกำหนดคุณลักษณะหรือ
แอตทริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งจะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มข้อมูลได ้

2. การพัฒนาระบบ (Systems Development) พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาท่ีได้กำหนดไว้ ใน 
กรณีการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ซึ่งเป็นการ
เขียนชุดคำสั่งเพ่ือสร้างระบบงานทางคอมพิวเตอร์ และในกระบวนการนี้จะต้องจัดทำเอกสารโปรแกรม
ควบคู่กับการพัฒนาระบบ เพ่ือให้ง่านต่อการตรวจสอบ แก้ไข ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 

 

การเชื่อมโยงข้อมูล 

กองการเจ้าหน้าที ่
- NSRU MIS : ระบบบุคลากร 

- NSRU MIS : ตำแหน่งบริหาร 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- NSRU MIS : ระบบงานวิจัย 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 

ระบบทะเบยีน : งานสอน 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงาน 

ระบบ NSRU OFFICE 

ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 

แบบการประเมิน 

บุคลากรผู้มีตำแหน่งบริหาร 

- แบบประเมิน ป.1 

- แบบประเมิน ป.2 

- แบบประเมิน ป.3 

- แบบประเมิน ป.4 
 
บุคลากรสายวิชาการ 

- แบบประเมิน ป.5 
 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

- แบบประเมิน ป.6 

- แบบประเมิน ป.7 



 

8 
 

การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน 
 

จากภาพที่ 3 เมนูการจัดการแฟ้มข้อมูลของบุคลากร สายวิชาการ มีรายละเอียดการทำงานของแต่
ละเมนู ดังนี้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน : สำหรับดูข้อมูลสรุปของบุคลากร 
- แบบประเมินผลฯ : สำหรับการพิมพ์แบบประเมิน (ป1 ,ป2 ,ป3 ,ป4 ,ป5) ตามตำแหน่งของท่าน 

โดยระบบจะทำการเลือกแบบเฉพาะที่ท่านมีสิทธิ์เท่านั้น 
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-  ภาระงานสอน : ภาระงานสอนของอาจารย์ โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน โดยระบบได้ดำเนินการดึงข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์มาโดยอัตโนมัติ เฉพาะภาระ
งานสอนภาคปกติ เท่านั้น 

-  ภาระงานสอนอื่น ๆ เช่น ภาระงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น (ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูล
การเป็นที่ปรึกษามาให้ และบุคลากรจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลดังกล่าว) 

-  ภาระงานนิเทศนักศึกษา : ใช้สำหรับบันทึกรายการที่ท่านอาจารย์ออกไปนิเทศนักศึกษา (บุคลากร
จะต้องบันทึกข้อมูลเอง)   

-  ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น : ใช้สำหรับบันทึกภาระงานวิจัย หรืองานวิชาการอื่น โดยระบบ
ดำเนินการดึงข้อมูลวิจัยของท่านจากระบบ NSRU MIS (บุคลากรจะต้องบันทึกข้อมูลเอง) 

-  ภาระงานด้านบริการวิชาการ : สำหรับบันทึกข้อมูลงานบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น งานเป็น
วิทยากรบรรยายที่ไม่ใช่งานสอน เป็นต้น (บุคลากรจะต้องบันทึกข้อมูลเอง) 

-  ภาระงานอ่ืน ๆ เช่น เป็นหัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการสภา เป็นต้น (บุคลากรจะต้องบันทึก
ข้อมูลเอง) 

-  NSRU Office เป็นการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลรายการหนังสือของระบบ NSRU Office มา
เพ่ือคิดเป็นภาระงานอื่น ๆ ของท่าน (บุคลากรจะต้องบันทึกข้อมูลเอง) 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลภาระงานของบุคลากร 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการข้อมูล ภาระงานสอน 
 

3. การติดตั้งและดำเนินการใชระบบ (Systems Implementation & Operation) ระบบ 
สารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นจนระบบพร้อมใช้งานแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำไปติดตั้งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ Server ของมหาวิทยาลัยฯ โดยประสานงานกับบุคลากรกลุ่มงานระบบ
คอมพิ วเตอร์และเครือข่ าย  เพ่ื อ เตรียม พ้ื นที่ ส ำหรับ ระบบสารสน เทศนี้  และฐานข้ อมู ลของ  
ระบบฯ นี้  

ในส่วนของการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) ผู้วิจัยจะต้องประสาน
กับบุคลากรกลุ่มงานธุรการของสำนักวิทยบริการฯ เพ่ือจัดทำบันทึกข้อความเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่
ละคณะ หรือตัวแทนของแต่ละคณะมาฝึกอบรมการใช้งานระบบ เพ่ือนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรสาย
วิชาการของคณะต่อไป โดยมีการจัดอบรมดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน 
(e-Portfolio) 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-
Portfolio) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-
Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 เมื่อมีการนำไปใช้งานจริง ผู้วิจัยจะจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) โดยผลการประเมินระดับความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 43 คน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบ จำนวน ร้อยละ 
1. ผู้บริหาร 2 4.65 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 38 88.37 
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 3 6.98 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 88.37 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
รองลงมาร้อยละ 6.98 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าเป็น
การทดลองใช้ระบบของบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ในการใช้แบบประเมิน ป.6 สำหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบท่ีผ่านมา และร้อยละ 4.65 เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
ตารางท่ี 2 หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงานที่สังกัด จำนวน ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 22 51.16 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 27.91 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
4. คณะวิทยาการจัดการ 2 4.65 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1 2.33 

6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 11.63 
7. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - - 
8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - 
9. สำนักงานอธิการบดี 1 2.33 
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 

รวม 43 100.00 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 51.16 เป็นบุคลากรของครุศาสตร์ รองลงมาร้อย

ละ 27.91 เป็นบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าบุคลากร
ทั้ง 2 คณะนี้ได้รับการอบรมการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินรอบที่ 2 เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565  
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ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) 
ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1. ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย การจัดรูปแบบ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

4.07 0.63 มาก 

2. ระบบสารสนเทศตอบสนองตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

4.02 0.67 มาก 

3. ระบบมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่
ผู้ใช้งานเสมอ 

4.09 0.61 มาก 

4. การเข้าใช้งานโดยใช้ username password เพ่ือ
พิสูจน์ตัวตนก่อนใช้งานระบบสารสนเทศ 

4.14 0.71 มาก 

5. ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่ 4.02 0.71 มาก 
6. ภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศ 4.00 0.79 มาก 

รวม 4.06 0.68 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจการเข้าใช้งานโดยใช้ username password เพ่ือ

พิสูจน์ตัวตนก่อนใช้งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ 4.14 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.71 รองลงมาเป็นระบบมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งานเสมอร้อยละ 4.09 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 และระบบสารสนเทศใช้งานง่าย การจัดรูปแบบเหมาะสมต่อการใช้งาน 
ร้อยละ 4.07 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ตามลำดับ 

 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) และประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรตัวอย่างคือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับ
บุคลากรสายวิชาการ) ในการเก็บและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (แบบป.5) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
ของสำนักวิทยบริการฯ ผ่านเว็บไซต์ https://e-form.nsru.ac.th/q=82 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จำนวน 43 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  และหน่วยงาน
ที่สังกัด 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ จำนวน 6 ข้อ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ตาม

วัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. บุคลากรสายวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถใช้งานการพัฒนาระบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือประมวลผลการปฏิบัติงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน และการปฏิบัติตามเกณฑ์
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 ในระบบออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน 
 2. บุคลากรสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองผ่านระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการได้ โดยข้อมูลภายในระบบนี้จะรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ ของบุคลากรโดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลดังนี้ 

2.1 การนำเข้าข้อมูลบุคลากร ตำแหน่งการบริหาร (สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร 
ของมหาวิทยาลัยฯ) จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (NSRU MIS) 

2.2 การนำข้อมูลผลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหาร (NSRU MIS)  

2.3 การนำข้อมูลงานสอน จากระบบงานทะเบียนและประมวลผล ของสำนักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

2.4 งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารต้นสังกัด ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU  
OFFICE) 
 3. ระบบฯ สามารถลดข้อผิดพลาดในการคำนวณภาระงาน และการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

4. ระบบฯ สามารถแสดงแบบประเมินของบุคลากรสายวิชาการ หรือแบบ ป.5 หรือบุคลากรสาย
วิชาการ ที่มีตำแหน่งบริหารในแต่ละระดับ หรือแบบ ป.1 - ป.4 โดยคำนวณตามเกณฑ์ ตามรอบการประเมิน
ที่ต้องการ 

5. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านบุคลากรสายวิชาการ โดยภาพรวมด้าน
การใช้งานและประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.86 พบว่าบุคลากร ที่ใช้ระบบฯ มีความพึงพอใจสูงสุดด้านการเข้าใช้งานโดยใช้ Username 
Password เพ่ือพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้งานระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. การประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 

เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณภาระงาน สำหรับคณะอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้นำระบบ
ไปใช้ในการประเมิน 

2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ บันทึกและตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย งานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  เพ่ือให้
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานข้อมูล 
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การนำไปใช้ประโยชน์  
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ นอกจากจะเป็นระบบสำหรับ

รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานข้อมูล และยังเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของแต่ละบุคคล และการคำนวณแบบประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมิน
แล้ว ระบบฯ ดังกล่าวนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปสรุปข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือ NSRU Dashboard 
ได ้
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การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (TimeKPRU) 

 
The Development of a Working Time Attendance Online System for  

Kamphaeng Phet Rajabhat University (TimeKPRU) 
 

อนุชา  พวงผกา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ ให้กับ
องค์กร ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
และเว็บไซต์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้การบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้ น 
เนื่องจากในชีวิตประจำวันของทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากแอพพลิเคชัน  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
เว็บไชต์ ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น บุคคล บริษัทห้างร้าน รวมทั้งองค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง
พัฒนาระบบให้บริการผ่านอุกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ของตนเองขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองด้วย  

การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัต ิราชการออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
TimeKPRU มีการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS), Progressive web application 
(PWA) และเว็บไชต์ ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการจัดการการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการแบบเดิม ทำให้
ผู้บริหาร ธุรการ และผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับงานบุคคลสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยสามารถ
บริหารและจัดการพื้นที่การบันทึกเวลา แจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อความ คำสั่ ง ประกาศ แบบ
ประเมิน ฯลฯ ที่แสดงผลบนเว็บไซต์และบราวเซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการ
ข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรง่าย สะดวก และให้บริการได้รวดเร็ว สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย  

อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารจัดการงานบุคคล ที่ง่าย
ต่อการใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้ 
 
คำสำคัญ: ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์, TimeKPRU 
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Abstract 
 Information technology is crucial in helping organizations with a variety of tasks, 
during the COVID-19 outbreak during the previous four years. Mobile and web technologies 
were among those that made management and distribution possible more conveniently 
information. Websites and apps on mobile devices make it possible for everyone to access 
information in daily life at anyplace and at any moment. Person, company including various 
organizations both public and private Each developed a service system through mobile 
devices and their own websites. for the benefit of management and dissemination of 
information to target groups including personnel within their own departments. Person and 
company including various organizations both public and private, each developed a service 
system through mobile devices and their own websites for the benefit of management and 
dissemination of information to target groups including personnel within their own 
departments. 
 The development of a working time attendance online system for Kamphaeng Phet 
Rajabhat University (TimeKPRU) are using geographic information system (GIS), progressive 
web application (PWA) and web site technologies replace traditional working time 
attendance management. Executives, administrators, and human resources department can 
manage information of attendance faster. The TimeKPRU system can manage time recording 
areas. It can be used to notify news and information in the form of messages, orders, 
announcements, assessment forms, etc. displayed on websites and browsers on mobile 
devices. This will help manage the time recording data of the university personnel easily, 
conveniently and faster providing services. 
 The Office of Academic Resources and Information Technology Kamphaeng Phet 
Rajabhat University developer of the TimeKPRU system, which is an agency that supports 
the mission of the university. It is also a source of quality learning resources  
to develop graduates and local communities. Has realized the importance of designing and 
developing a management system to make personnel management easy to use and can be 
applied in both internal and external departments. 
 
Keywords: a Working Time Attendance Online System, TimeKPRU 
 
บทนำ 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
และเว็บไซต์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้การบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้น 
เนื่องจากในชีวิตประจำวันของทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากแอพพลิเคชัน  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
เว็บไชต์ ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพัฒนาระบบให้บริการผ่าน
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อุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ของตนเองขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU สำหรับใช้ในการ
บันทึกเวลาปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยจากโควิด-19 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

เว ็บไซต์ (Website)  หรือ หน้าเว ็บเพจที ่จ ัดทำขึ ้น เพื ่อนำเสนอสารสนเทศต่างๆ ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลาย ๆ หน้าที่เชื ่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิ้งค์ เพื่อให้
สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์มีทั้งเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าชมได้ ฟรี และเว็บไซต์ที่
ต้องสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเข้าใช้งานเว็บได้ ซึ่งข้อมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการนำเสนอของเจ้าของเว็บไซต์ การเรียกดูเว็บไซต์จะเรียกดูผ่านทางซอฟต์แวร์ ในลักษณะของ
เบราว์เซอร์ (ชาญชัย ศุภรรถกร, 2556) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT) เข ้ามามีบทบาทที ่สำคัญต่อการให้
ปฏิบัติงานและการบริการ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้
ในการบันทึกข้อมูล และสืบค้นข้อมูล ฯ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ย่อมเป็นการสร้างประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล ในด้านความรวดเร็ว ความแม่นยำใน
การเข้าถึงข้อมูล สามารถช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร (สมพล สุขเจริญพงษ์ และกสมล ชนะสุข , 2558) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องมีกระบวนการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ 

GIS (Geographic information system) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำงานโดยการป้อน
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาพแผนที่ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข ตัวอักษร ระยะทาง  เข้าไปวิเคราะห์
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มักมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลาย
ด้าน GIS มีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะการจัดการสิ ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การจัดการระบบ
สาธารณูปโภค โดยการคำนวณหาพื้นที่บริเวณที่จะใช้งานจากภาพแผนที่ เช่นการวัดระยะทางในการสร้าง
ถนนหรือการกำหนดจุดบนแผนที ่สำหรับงานการวางท่อประปา  (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2554) 

Progressive Web Apps (PWA) คือ มาตรฐานการทำเว็บจาก Google ที่นำจุดเด่นของ Website 
และ Application มารวมกัน ผู้ใช้สามารถเข้าเว็บไซต์ และใช้งานเหมือนเป็น Application อันหนึ่ง ทั้ง
หน้าตาและฟีเจอร์ แต่โดยเบื้องหลังแล้วยังเป็นเทคโนโลยีของเว็บไซต์ที่ใช้ HTML ที่รันด้วย Web Browser 
ทั่วไป (นายศิริชัย ประกิจวินิจพันธ์, 2565) 
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LINE Notify เป็น Official Account (OA) พิเศษตัวหนึ่งที่ได้จัดเตรียม APIs ให้นักพัฒนาสามารถที่
จะส่งข้อความเพื่อแจ้ง Notifications ให้กับบุคคลแบบ 1 ต่อ 1 หรือแบบกลุ่มก็ได้ ผ่าน Application Line 
(ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 2566) 

API หรือ Application Programming Interface เป็นบริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หน้าที่หลักของ API คือ คอยรับ
คำสั่งจากฝั่งลูกข่าย (Client) ซึ่งก็คือ Application ต่าง ๆ เช่น Web Application, Mobile Application, 
Desktop Application เป็นต้น เมื่อฝั่ง ลูกข่าย (Client) ส่งคำสั่ง จะเรียกว่าการ Request  จากนั้น ตัว 
API  จะรับคำสั่งดังกล่าว นำไปประมวลผลและสรุปเป็นข้อมูลที่ตรงกับ Request และส่งข้อมูลเหล่านั้น
กลับไปท่ีฝั่งลูกข่าย (Client) หรือ Application เพ่ือนำไปใช้งานต่อไป (มาโนชญ์ แสงศิร,ิ 2562) 

MySQL โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็น
เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่
รองรับความต้องการของผู ้ใช้ เช่น ทำงานร่วมกับเครื ่องแม่ข่ายให้บริการเว็บไชต์ (Web Server) เพ่ือ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์เครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี เอเอชพี หรือเจเอสพี เป็น
ต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจา
วา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
และเป็นระบบฐานข้อมูลแบบเปิดรหัส (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด MySQL จัดเป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management System) 

Personal Home Page (PHP) ภาษาที ่ทำงานในลักษณะ Server Side Scripting Language มี
ลักษณะการทำงานที่ประมวลผลจากฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หลังจากนั้นจะทำการส่งผลลัพธ์ในรูปแบบ 
HTML กล ับ ไปย ั ง  Web Browser ภาษา  PHP สามารถพ ัฒนาระบบงานในล ั กษณะ Dynamic 
Programming ได้ (ชาญชัย ศุภวรรณ, 2556) ซึ่งไฟล์ภาษา PHP จะมีลักษณะที่เหมือนกันกับเอกสาร 
HTML และสามารถเขียน Tag คำสั่งภาษา PHP ลงไปใน Tag ของ HTML ได ้

Hypertext Markup Language (HTML) ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียน
โดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ผ่านโปรแกรม Browser แต่
ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือ ควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย 
HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML 
(Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำ
ความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย (Powell, 2010) 

JavaScript ภาษาสคริปต์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเขียนเพื่อเสริมคุณค่า ทำให้การพัฒนาเว็บไชต์มี
เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไชต์ที่เกี ่ยวกับ E-Commerce E-Learning และเว็บไชต์การให้บริการสืบค้น
ข้อมูล ถ้าใช้เพียงภาษาสคริปต์ PHP หรือ HTML จะเห็นว่าทำงานยังไม่สมบูรณ์ 

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นกระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ เป็นวิธีในการพัฒนาระบบอย่างมี
ขั้นตอน เรียงลำดับขั้นตอนในการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551) แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน  
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1) เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  
2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
3) วิเคราะห์ (Analysis)  
4) ออกแบบ (Design)  
5) พัฒนาระบบ (Construction)  
6) การปรับเปลี่ยน (Conversion)  
7) บํารุงรักษา (Maintenance) 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems : DBMS) ได้รับความนิยมมาก

ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถทำได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ บริหารจัดการง่าย (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2558) และรองรับการทำงานท่ีหลากหลาย 
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ไม่จำกัด ทำให้มีประสิทธิภาพและมีประสิท ธิผลโดยรวมในการ
ดำเนินการขององค์กรสูงขึ้น อีกท้ังสามารถนำมาใช้งานร่วมกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 
อาทิ ภาษา PHP HTML Javascript และภาษาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศได้ง่ายขึ้น 

จากข้อมูลเว็บไชต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), เทคโนโลยี Progressive 
web application (PWA), เทคโนโลยี Line Notify, เทคโนโลยี API, ระบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนา และทฤษฎีการพัฒนาระบบ (SDLC) ข้างต้นพัฒนานำมาใช้ในการพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติ
ราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ 
 
วิธีการดำเนินงาน 
 ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้พัฒนาได้
ทำการศึกษาสาระสำคัญ จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทำงานของงานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถสรุปได้ประเด็น
สำคัญ ดังนี้ 

1. เว็บไชต์ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
4. เทคโนโลยี Progressive web application (PWA) 
5. เทคโนโลยี Line Notify 
6. เทคโนโลยี API 
7. ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล (Database and Database Management System) 
8. ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
9. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
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ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
1. ศึกษากระบวนการ บันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
2. ศึกษาความความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รายงาน และการเชื่อมโยงข้อมูล 
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4. พัฒนาระบบ 
5. ทดสอบการทำงานของระบบ และปรับปรุงระบบ 
6. จัดทำคู่มือ 
7. ประเมินผลการใช้ 

 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการพัฒนา 

1. เครื่องคอมคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3. ระบบฐานข้อมูล (MySQL) 
4. ระบบให้บริการเว็บไซต์ (IIS) 
5. เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บไชต์ Sublime Text, Bootstrap 
6. การสัมภาษณ์ 

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 จากการพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ
มีการทดลองใช้งานกับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติ
ราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่มีต่อการพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 

TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อยู่ในระดับมาก  = 4.33 ซ่ึงการพัฒนาระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนำมาใช้ในสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นั้นช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีระดับ
สิทธิ์ของการบริหารจัดการที่ดี และสามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายอุปกรณ ์
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

รูปแบบการใช้งานระบบง่าย 4.40 มาก 
กระบวนการทำงานของระบบ 4.28 มาก 
ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ 4.17 มาก 
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4.40 มาก 
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 4.38 มาก 
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ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.37 มาก 
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.28 มาก 
ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 4.33 มาก 
ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.36 มาก 
ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น รายงาน
การเข้าปฏิบัติงาน การรับทราบเอกสารสำคัญ การแจ้งเตือน และ
การตอบแบบสอบถาม/สำรวจ ระดับหน่วยงานหรือบุคคล 

4.29 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.33 มาก 
 

ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นระบบที่บันทึก
เวลาปฏิบัติราชการ แบบสำเร็จรูป โดยสามารถบริหารจัดการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร และมาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การจำกัดขอบเขต และบริเวณการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ผู้บริหาร ฝ่ายงานต่างๆ ได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประโยชน์จากระบบบันทึก
เวลาปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เล็งเห็น
ความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU โดยมีลักษณะสำคัญ 
ดังนี้ 

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ 
2. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากร 
3. ระบบแจ้งเตือน 
4. ระบบสรุปรายงานการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
5. ระบบแสดงตำแหน่งการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
6. เชื่อมโยงระบบลาไปราชการ หรือ การลาอื่น 
7. ระบบประชาสัมพันธ์ 
8. ระบบวันหยุด 
9. ระบบการลาศึกษาต่อ 
10. ระบบลายเซ็น 
11. ระบบบันทึกเวลาย้อนหลัง 
12. ระบบการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกเวลาร่วมกัน 
13. ระบบชื่อเทียบเคียง 
14. ระบบรายชื่อบุคลากรปฏิบัติงาน กศ.บป. 
15. ระบบรายงาน 
16. ระบบแสดงตำแหน่งการบันทึกเวลาของบุคลากร 
17. ระบบแบบประเมิน แบบสำรวจ 
18. ระบบผู้บริหาร 
19. ระบบอนุญาตบันทึกเวลานอกสถานที่ 
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20. ระบบ สารสนเทศ 
21. ระบบ พื้นที่บันทึกเวลา 

 

ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาระบบและให้บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานทดลองและใช้งาน

ระบบ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นระบบที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัยจากโควิด มีระบบลายเซนต์เพ่ือยืนยัน
และนำไปใช้ในระบบประเมินผลปฏิบัติราชการได้ มีความรวดเร็วต่อการแจ้งเตือน มีการพัฒนาระบบที่ดี ลด
การสัมผัส และสามารถตรวจสอบได้ 
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ภาคผนวก 
 

 
 

รูปภาพ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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รูปภาพ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

 
 

รูปภาพ ข้อมูลบุคลากร บันทึกเวลาปฏิบัติ 
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รูปภาพ ตำแหน่งบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
 

 
 

รูปภาพ เมนูบริหารจัดการ 
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รูปภาพ รายงานบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
 

 
 

รูปภาพ ระบบแจ้งเตือนสิ้นสุดการบันทึกเวลา 
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รูปภาพ ระบบแจ้งเตือนการบันทึกเวลา 

 

   
 

รูปภาพ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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รูปภาพ ตำแหน่งบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
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Development of an University Bibliography Database 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
e-mail: arit@g.lpru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลห้องสมุดของคณะและหน่วยงานภายในอื่นๆ 
ให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับห้องสมุดคณะหรือห้องสมุดหน่วยงานภายในอ่ืนๆ 3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปางทราบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่กระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ 4..เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของทุกหน่วยงาน  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จากฐานข้อมูลสหบรรณานุ
กรมเพียงฐานเดียว 5..เพ่ือใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่นำมาใช้ร่วมกันได้แก่
ฐานข้อมูล ALIST ที่พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 9 หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการได้แก่ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องสมุด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ห้องสมุดสำนักงานบัณฑิตศึกษา  แบ่งการ
ดำเนินงานเป็น 2 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 ในปีงบประมาณ 2565 
จะดำเนินการ.6 .ขั้นตอนหลักได้แก่ 1. .ประชุมผู้บริหาร ผู้ดูแลห้องสมุดคณะ และห้องสมุดหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. .จัดอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุ
กรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้กับบุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดและผู้ดูแลฐานข้อมูล ALIST.ของคณะและ
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ.3. บุคลากรศูนย์วิทยบริการลงพ้ืนที่สำรวจห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือวางแผนดำเนินงาน 4..บุคลากร ศูนย์วิทยบริการลงพ้ืนที่แนะนำการจัดชั้น การเตรียม
หนังสือลงฐานข้อมูล แนะนำการใช้งานระบบ ALIST.และให้บุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดคณะและห้องสมุด
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการ  ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ALIST และเตรียมตัวเล่ม. 
5.. ผู้ดูแลห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศลงฐานข้อมูล ALIST 6. ประเมินผล และในปีงบประมาณ 2566 จะเป็นการติดตามผลการนำ
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน 
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ฐานข้อมูล ALIST.ร่วมกัน การบริการยืมระหว่างห้องสมุด และสรุปผลโครงการ สำหรับในปีงบประมาณ 2565  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.35      
ผลการนำรายการบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล ALIST พบปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันในแต่ละห้องสมุด 
 
คำสำคัญ: ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม, ฐานข้อมูล ALIST, ห้องสมุดคณะ  
 
Abstract 

This research has the following objectives: 1. To develop library administrators of the Faculty 
and other internal departments to have knowledge of library Science. 2. In order for Lampang Rajabhat 
University to save budget in purchasing an automatic library system for the faculty libraries or other 
internal department libraries. 3. To enable Lampang Rajabhat University to know the number of 
information resources distributed among various departments.  4. To enable service users to search for 
information resources of all departments in Lampang Rajabhat University from a single, bibliographic 
database. 5. To share information resources. A common inter-bibliography database is the ALIST 
database developed by the Computer Center. Prince of Songkhla University. There are 9 agencies 
participating in the project: Faculty of Humanities and Social Sciences Library, Faculty of Education 
Library, Faculty of Nursing, Faculty of Science Library, Faculty of Management Science Library, Faculty of 
Industrial Technology Library, Faculty of Agricultural Technology Library, Office of Arts and Culture 
Library, Graduate Studies Office Library. Divide implementation in 2 fiscal years, namely fiscal year 2022 
and fiscal year 2023. In fiscal year 2022, there will be 6 main steps : 1. Executive meeting faculty library 
administrator and libraries participating in the project to create mutual understanding. 2. Organize 
theoretical training courses The development of the Lampang Rajabhat University's inter-bibliography 
database for library administrators and ALIST database administrators of the participating faculties and 
agencies. 3. Academic Resource Center personnel visit the Faculty libraries and libraries participating 
in the project, to plan operations. 4. Resource Center personnel visit the area to recommend class 
arrangements. Preparing books for database Introduce the use of the ALIST system and have the 
personnel in charge of the faculty libraries and department libraries participating in the practice 
project list their bibliography in the ALIST database and prepare their own books. 5. The 
administrators of the faculty and department libraries participating in the project upload 
bibliography entries into the ALIST database. 6. Evaluation. And in the fiscal year 2023, there will be 
a follow-up on the results of bringing bibliography entries into the database. Discussions to exchange 
knowledge on the joint use of the ALIST database and the interlibrary loan service and summarize the  
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results of the project.   For the fiscal year 2022, the results of the overall training satisfaction assessment 
were at the highest level with an average of 4.52, representing 90.35 percent. The results of importing 
bibliographic entries into ALIST database showed different problems and obstacles in each library. 
 
Keywords:  United bibliography database, ALIST database, Faculty library 
 
บทนำ 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีโยบายให้แต่ละคณะ จัดตั้งห้องสมุดของแต่ละคณะมาระยะหนึ่ง 
จากการออกบริการของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางในโครงการห้องสมุดสัญจรในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานของห้องสมุดคณะต่าง ๆ ได้แก่ 1. การนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ยังไม่ครอบคลุม
ทุกคณะ  2. ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ยังไม่เป็นระบบตามหลักการที่ถูกต้อง เนื่องจาก
ผู้ดูแลห้องสมุดคณะ ยังมีความรู้และความชำนาญไม่เพียงพอ 3. ทรัพยากรสารสนเทศ กระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่แท้จริง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้
ตระหนักถึงปัญหานี้  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัยขึ้น  เพ่ือนำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ไปสนับสนุนการบริหารจัดการแก่ห้องสมุดคณะ เพ่ือจัดทำเป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
เป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  อีกทั้งเพ่ือการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
คณะ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลห้องสมุดของคณะ/หน่วยงานภายในอ่ืนๆ ให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์  
2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

ให้กับห้องสมุดคณะหรือห้องสมุดหน่วยงานภายในอ่ืนๆ  
3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทราบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่กระจายตามหน่วยงาน

ต่างๆ  
4. เพ่ื อให้ ผู้ ใช้ บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของทุ กหน่ วยงานในมหาวิทยาลั ย 

ราชภัฏลำปางได้จากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมเพียงฐานเดียว 
5. เพ่ือใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม  

จีระพล คุ่มเคี่ยม (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมเสมือนสําหรับประเทศ
ไทย ได้ให้คำจำกัดความของคำศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

บรรณานุกรม หมายถึง ข้อความที่บรรยายถึงลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ทราบถึง ชื่อ
เรื่องและการแจ้งความรับผดชอบ  ฉบับพิมพ์  รายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือ ประเภทของสิ่งพิมพ์  การพิมพ์  
การจำหน่าย ลักษณะทางกายภาพ ชุด หมายเหตุ มาตรฐานและข้อความที่เก่ียวกับการได้รับ  
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สหบรรณานุกรม หมายถึง การนํารายการบรรณานกรม จากหน่วยบริการ  สารสนเทศหลาย ๆ
หน่วย มารวมกัน ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง แล้วให้บริการ  

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม หมายถึง ฐานข้อมูลซึ่งรวบรวมรายการบรรณานุกรม จากหน่วยบริการ
สารสนเทศต่าง ๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 มุ่งเน้นศึกษาให้บุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนำรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศลงฐานข้อมูล ALIST ในปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 
 
ขัน้ตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
 1. ในปีงบประมาณ 2565 การดำเนินงานจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ผู้ดูแลห้องสมุด
คณะและห้องสมุดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาการโอนย้ายข้อมูล การอบรมให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัตินำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล ALIST การเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ  

1.1  จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือวางแผน และเตรียมการ 

1.2  ขออนุมัติโครงการ   
1.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.4  ประสานห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงาน 
1.5  ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกับผู้บริหาร ผู้ดูแลห้องสมุดคณะและห้องสมุด

หน่วยงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
1.6  สำรวจรายชื่อผู้ดำเนินงานของคณะและหน่วยงาน เพ่ือจัดทำรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

เสนออธิการบดีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.7  ส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานให้รายละเอียด 
1.8  จัดทำหลักสูตรอบรม “การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” 

และเสนอผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอนุมัติหลักสูตร    
1.9  อบรมหลักสูตร “การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย    ราชภัฏลำปาง” 

ให้กับบุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดและผู้ดูแลฐานข้อมูล ALIST ของคณะและหน่วยงาน   ที่เข้าร่วมโครงการ 
1.10 สรุปผลการอบรมนำเสนอผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยบริการ  
1.11 ส่งบันทึกข้อความถึงคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานขออนุญาตลงพ้ืนที่สำรวจห้องสมุด

คณะและห้องสมุดหน่วยงาน 
1.12 บรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ลงพ้ืนที่สำรวจห้องสมุดคณะและห้องสมุด

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
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1.13 สรุปผลการสำรวจนำเสนอผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา
และจัดเตรียมวัสดุในการดำเนินงานห้องสมุดให้กับห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงาน  เช่น คู่มือจัด
หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี คู่มือการให้หัวเรื่อง คู่มือกำหนดเลขผู้แต่งตราสัญลักษณ์ห้องสมุด ตราประทับ
วันที่ แผ่นรองตัด สติกเกอร์ติดสัน สติกเกอร์บาร์โค้ด ใบกำหนดส่ง ฯลฯ 

1.14 ส่งบันทึกข้อความถึงคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานขออนุญาตติดตั้งฐานข้อมูล ALIST 
1.15 ผู้ดูแลฐานข้อมูล ALIST ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบ 

ALIST ให้กับห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานที่พร้อมดำเนินการ 
1.16 สำหรับห้องสมุดที่เคยลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลอ่ืนไว้แล้ว ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ALIST ข อ งส ำนั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ จ ะ ป ระ ส าน ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดึงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลเดิมที่ห้องสมุด
หน่วยงานใช้งานอยู่มาไว้ในฐานข้อมูล ALIST  

1.17 ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีบริการกับในฐานข้อมูล ALIST ให้ตรงกัน 
1.18 บุคลากรศูนย์วิทยบริการลงพ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดคณะและห้องสมุด

หน่วยงาน 
1.19 แนะนำการดำเนินงานห้องสมุด แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล ALIST แก่ผู้ดูแลห้องสมุด

และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะและหน่วยงาน และให้ผู้ดูแลห้องสมุดคณะ ฝึกปฏิบัตินำรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศลงฐานข้อมูล ALIST ฝึกปฏิบัติการเตรียม ตัวเล่ม ได้แก่ การประทับตรา 
การพิมพ์และการติดบาร์โค้ด การพิมพ์และการติดสันหนังสือ ติดใบกำหนดส่ง ฯลฯ 

1.20 ผู้ดูแลห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศลงในฐานข้อมูล ALIST 

1.21 ประเมินผลจากรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ALIST 
1.22 สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อ

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ในปีงบประมาณ 2566 การดำเนินงานจะเป็นการสานต่อจากปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ 
 2.1 ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ นำสรุปผลโครงการในปีงบประมาณ 2565 มาพิจารณา 

ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 2.2 ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย 
       2.3 เชิญผู้บริหารห้องสมุดคณะ ผู้บริหารห้องสมุดหน่วยงานภายใน ผู้ดูแลห้องสมุด ผู้ดูแล
ระบบฐานข้อมูล ALIST ของห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานภายในเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้งานฐานข้อมูล ALIST เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
       2.4 ขออนุเคราะห์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยงานการลงฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย 
  2.5 มอบหมายนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดหน่วยงาน เพ่ือช่วยงานการลงฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากรของห้องสมุดคณะ  
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 2.6 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ เดือนต่อ
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.7 ทดสอบระบบการยืม-คืน ผ่านฐานข้อมูล ALIST 
 2.8 ห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงาน ใช้งานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านฐานข้อมูล 
ALIST 
 2.9 ประเมินผลการดำเนินงาน 
 2.10 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
           1. ผลการอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตร “การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ให้กับบุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดและผู้ดูแลฐานข้อมูล ALIST  ของคณะและ
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคนเป็นวิทยากร 
                    1.1 หลักสูตรอบรมประกอบด้วย 7  หัวข้อ ได้แก่ 

         1.1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
                    1.1.2 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
                    1.1.3 การลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
                    1.1.4 การเตรียมตัวเล่มก่อนออกบริการ 

                     1.1.5 การสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
                    1.1.6 การยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
                    1.1.7 การดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

                1.2 ผลการประเมินการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ณ ห้องกาแล 6 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม
ในครั้งนี้จากหน่วยงานภายใน 7 คณะ 1 สำนัก 1 สำนักงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักงานบัณฑิตศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 
17 คน มีผลประเมินการฝึกอบรม ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1)  เพศ 

       ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 
และเพศชาย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 

         2)  สถานะ 
               ผู้ เข้ า รั บ ก า รฝึ ก อ บ รม  ส่ ว น ให ญ่ มี ส ถ าน ะ เป็ น บุ ค ล าก รส าย ส นั บ ส นุ น                    

จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 และบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
3)  คณะ/หน่วยงาน 
     ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ จำนวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65  รองลงมา คือ คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม, สำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 

 
ตอนที่ 2  การประเมินผลระดับความพึงพอใจของการจัดอบรม 

1) การประเมินผลระดับความพึงพอใจของการจัดอบรม 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ การประเมินผลระดับความพึงพอใจของเนื้อหาการจัดอบรม 
 

การประเมินผลเนื้อหาการอบรม ค่ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าร้อยละ     แปรผล 
ค  ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม 4.59 0.51 91.76       มากที่สุด 

เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความต้องการและความ
สนใจของท่าน 

4.41 0.62 88.24           มาก 

เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การ
ทำงานในปัจจุบัน 

4.53 0.51 90.59        มากที่สุด 

ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมในหัวข้อ
นี้ 

4.47 0.51 89.41           มาก 

ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

4.47 0.51 89.41           มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.49 0.53 89.88            มาก 
 
จากตารางพบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเนื้อหาการอบรม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า    ส่วนใหญ่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมาก ( = 
4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.76 รองลงมา คือ เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานใน
ปัจจุบัน  ( = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.59 และค่าเฉลี่ย  น้อยที่สุด คือ เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความ
ต้องการและความสนใจของท่าน (  = 4.41) คิดเป็นร้อยละ 88.24 

X

X

X
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X

X

X

         2)  การประเมินวิทยากร 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ การประเมินผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร 
 

การประเมินผลวิทยากร                                   ค่าเฉลี่ย    S.D. ค่าร้อยละ   แปรผล 
การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.53 0.51 90.59      มากที่สุด 
เนื้อหาที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่
อบรม 

4.59 0.51 91.76      มากที่สุด 

การนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ ใช้ภาษาเข้าใจ
ง่ายและชัดเจน 

4.47 0.51 89.41      มาก 

สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ช่วยให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น 

4.53 0.51 90.59      มากที่สุด 

สามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด 4.47 0.51  89.41      มาก 
การใช้เอกสาร สื่อประกอบการบรรยาย และ
อุปกรณ์ในการอบรมเหมาะสม 

4.47 0.51 89.41      มาก 

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม 4.65 0.49 92.94      มากที่สุด 
การตอบคำถามชัดเจน 4.53 0.51 90.59      มากที่สุด 
คณะวิทยากรมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับหัวข้อที่อบรม 

4.53 0.51 90.59      มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53    0.51  90.59      มากที่สุด 
จากตารางพบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

โดยรวม 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม (  = 4.65) คิดเป็นร้อยละ 
92.94 รองลงมา คือ เนื้อหาที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่อบรม (  = 4.59)   คิดเป็นร้อยละ 91.76 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน  การใช้เอกสาร สื่อ
ประกอบการบรรยาย และอุปกรณ์  ในการอบรมเหมาะสม และสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด (  = 
4.47) คิดเป็นร้อยละ 89.41 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ การประเมินผลระดับความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับ 
 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ   แปรผล     
ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม 4.59 91.76    มากทีสุด 
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 4.47 89.41        มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 90.59    มากที่สุด 
 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.59 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ การประเมินผลระดับความพึงพอใจโดยรวม 
 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจโดยรวม  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ    แปรผล 
การประเมินระดับความพึงพอใจของเนื้อหาการอบรม 4.49 89.88          มาก 
การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร 4.53 90.59       มากที่สุด 
การประเมินระดับความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับ 4.53 90.59       มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 90.35       มากที่สุด 
 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.35 

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 1) ขอขอบคุณ เป็นโครงการที่ดีและรอคอยมานานแล้ว 

 2) เป็นการอบรมที่สามารถใช้งานจริงได้ดี                 
   
  2. การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 

ตารางท่ี 5 แสดงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

ขั้นตอน
ที ่

สิ่งท่ีสำนักวิทยบริการฯ                       
ได้บริการและสนับสนุน                 
ห้องสมุดคณะ/สำนัก 
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1 ประชุมกับผู้บริหารคณะ/สำนัก                  

ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

         

2 ขอรายชื่อคณะกรรมการ จากคณะ/
สำนัก 

         

3 ส่งรายชื่อคณะกรรมการให้อธิการบดี
อนุมัติ 

         

4 อบรมการดำเนินงานห้องสมุด
ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของคณะ/
สำนักท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอน
ที ่

สิ่งท่ีสำนักวิทยบริการฯ                       
ได้บริการและสนับสนุน                 
ห้องสมุดคณะ/สำนัก 
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5 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุด 
โดยให้คณะ/สำนักบันทึก
รายละเอียดใน google form  

         

6 ออกพ้ืนที่สำรวจสภาพห้องสมุด          
7 สำนักวิทยฯ สนับสนุนให้ยืม

คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น 
จำนวน 1 เครื่อง 

   
 

  
 

  

8 ติดตั้งระบบ ALIST ในเครื่อง
ทำงานของเจ้าหน้าที่         

  
 

      

9 ติดตั้งระบบ ALIST ในเครื่อง
สืบค้นสำหรับผู้ใช้บริการ 

         

10 ปรับภูมิทัศน์ ให้น่าเข้าใช้บริการ                                              
 

       
11 จัดเรียงหมวดหมู่ประจำตู้ใหม่  

  
      

12 กำหนดหมวดหมู่ประจำตู้ ในระบบ 
ALIST 

         

13 กำหนดแผนที่ในระบบ ALIST เพ่ือ
ชี้ตำแหน่งทรัพยากรสารสนเทศ 
ทำให้ผู้ใช้บริการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศ ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

         

14 แนะนำการลงรายการบรรณานุกรม  
ทรัพยากรสารสนเทศในระบบ 

  
 

      

15 ฝึกปฏิบัติลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือ ในระบบ ALIST  
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การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

ขั้นตอน
ที ่

สิ่งท่ีสำนักวิทยบริการฯ                       
ได้บริการและสนับสนุน                 
ห้องสมุดคณะ/สำนัก 
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16 สนับสนุนวัสดุจัดเตรียมตัวเล่ม 
ได้แก่ สติกเกอร์พิมพ์บาร์โค้ด.  
สติกเกอร์พิมพ์หมวดหมู่ติดหน้าปก, 
แผ่นป้ายอะคลิลิคตั้งโต๊ะ,                        
ตราสัญลักษณ์ห้องสมุด,                     
ตราประทับวันที่, แผ่นรองตัด ฯลฯ 

  
 

      

17 ฝึกปฏิบัติเตรียมตัวเล่มก่อนนำ
ออกบริการ 

  
 

      

18 แนะนำการสืบค้น และการออก
รายงาน  

         

หมายเหตุ: การดำเนินงานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละห้องสมุด 
 
3. ผลการนำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล ALIST  

 

ภาพที่ 1 แสดงการลงรายการบรรณานุกรมในหน้า MARC 
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การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการนำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล ALIST 
              (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

ลำดับที่ สังกัดห้องสมุด 

รายการบรรณานุกรมในระบบ ALIST 

รายการ                   
ที่ฝึกปฏิบัติ 

รายการ                  
ที่ห้องสมุด
นำเข้าเอง 

รวมทั้งหมด 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 110 115 
2 คณะครุศาสตร์ 2 507 509 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 - 4 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 2 - 2 

5 คณะวิทยาการจัดการ 15 4 19 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 103 106 
7 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6 - 6 

8 สำนักงานบัณฑิตศึกษา 3 - 3 

รวม 40 724 764 

 หมายเหตุ: คณะพยาบาลศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศของคณะได้ให้ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางบริหารจัดการ และนำออกบริการที่ศูนย์วิทย
บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะไม่ได้ลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศเอง จึงไม่ได้แสดง ณ ที่นี้  
 ในปีงบประมาณ 2566  การดำเนินงานจะต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม โดยจะเชิญบุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดคณะที่ใช้งาน
ฐานข้อมูล ALIST และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล และแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานห้องสมุดร่วมกัน และในปีงบประมาณ 2566 มีหน่วยงานใหม่ 2 หน่วยงานแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์ และห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
และขณะนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ไปยังมหาวิทยาลัยที่ เปิ ดสอนสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง มาช่วยงานการนำรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ลงฐานข้อมูล ALIST  
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การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 

 1. การอบรมหลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ให้กับ
ผู้ดูแลห้องสมุดของคณะ ห้องสมุดหน่วยงานภายในให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ ผู้เข้าอบรม   มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งผู้ดูแลห้องสมุดของคณะ ห้องสมุดหน่วยงานภายใน ไม่ได้จบทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์โดยตรง บางคนไม่เคยอบรมทางด้านห้องสมุด    มาก่อน การอบรมครั้งนี้ช่วยให้บุคลากร
เหล่านี้มีความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดได้โดยตรง และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรศูนย์
วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นวิทยากรทุกคน ช่วย
ให้บุคลากรของศูนย์วิทยบริการได้พัฒนาตนเองและมีโอกาสแสดงความสามารถ เป็นที่รู้จักแก่บุคลากร
หน่วยงานอื่นมากข้ึน 

 2..การลงพ้ืนที่ห้องสมุดคณะ ห้องสมุดหน่วยงานภายใน เพ่ือช่วยเหลือห้องสมุดคณะ ห้องสมุด
หน่วยงานภายในให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ ไม่ใช่เฉพาะแต่การนำข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศลงฐานข้อมูล ALIST เท่านั้น แต่ได้ดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ด้วยและพบปัญหาที่เชื่อมโยงกันได้แก่  

   2.1 ปัญหาด้านบุคลากร 
2.1.1 บุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดคณะ ห้องสมุดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบางห้องสมุด  

ยังเห็นความสำคัญในการนำรายการบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล ALIST น้อย และบุคลากรของศูนย์วิทย
บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไม่มีอำนาจสั่งการให้
ห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานภายในนำรายการบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล ALIST บางห้องสมุด จึง
ไม่มีการนำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติม หลังจากท่ีอบรมไป                      

2.1.2 ห้องสมุดท่ีไม่มีบุคลากรดูแลประจำได้แก่  
                  (1) ห้องสมุดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดบริการเฉพาะบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ไม่เปิดบริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรหน่วยงานอื่น     
                  (2) ห้องสมุดของสำนักงานบัณฑิตศึกษา ไม่เปิดบริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

หน่วยงานอื่น ๆ ใช้สำหรับบุคลากรภายในเท่านั้น 
                  (3) ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ไม่เปิดบริการ และขาดบุคลากรที่จะมาดูแล

ห้องสมุด 
           2.1.3 ห้องสมุดท่ีมีบุคลากรบริการประจำห้องสมุด 
   (1 ) มี บุ ค ล ากรบ ริก ารป ระจำห้ อ งสมุ ด  แต่ มี ภ ารกิ จห ลั ก อ่ืน  ๆ  ที่ ไม่ ใช่  

งานห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร การดำเนินงานห้องสมุดทำได้ไม่เต็มที ่

         (2) มีบุคลากรบริการประจำห้องสมุด และมีภารกิจหลักในการดูแลงานห้องสมุด
โดยตรง การดำเนินงานห้องสมุดจะดีกว่าห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และห้องสมุดคณะครุศาสตร์                       
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   2.2 ปัญหาด้านสถานที ่
 ห้องสมุดที่ประสบปัญหาด้านสถานที่ จะส่งผลต่อการบริการและส่งผลต่อการกำหนดแผนที่ใน

ฐานข้อมูล มี 2 แห่ง ได้แก่  
      2.2.1 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องสมุดคับแคบ และอยู่ในห้องทำงานของ

บุคลากร ห้องสมุดมีแผนการจะย้ายห้องสมุดไปอยู่ ณ ห้องใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิม  จึงยังไม่สามารถกำหนด
แผนที่ในฐานข้อมูล ALIST ได ้

      2.2.2 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องสมุดจะอยู่รวมกับห้องทำกิจกรรมของอาจารย์
และนักศึกษา ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ปะปนกัน  จึงยังไม่สามารถกำหนดแผนที่ในฐานข้อมูล 
ALIST ได ้

3. การจัดการฐานข้อมูล ALIST          
 3.1 การกำหนดแผนที่ในฐานข้อมูล ALIST บางห้องสมุดต้องวางผังการจัดพ้ืนที่ใหม่ต้องย้ายตู้

หนังสือและจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้อง เพ่ือกำหนดแผนที่ในฐานข้อมูล ALIST ซึ่งต้องใช้แรงงานและเวลา
จำนวนมาก บางคณะจึงไม่ได้กำหนดแผนที่ในฐานข้อมูล ALIST ว่าทรัพยากรสารเทศหมวดหมู่นี้อยู่ตู้ใด 
เพียงแต่กำหนดสถานที่ของทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดว่าอยู่ในห้องสมุดนั้นเท่านั้น 

 3.2 ก่อนการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ในฐานข้อมูล ALIST ต้อง
โอนย้ายข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลเดิมก่อน ซึ่งแต่ละห้องสมุดจัดเก็บ     ในรูปแบบแตกต่าง
กัน ได้แก่  

3.2.1 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระบบ  
ULIB M ซึ่งมีประมาณ 7,000 กว่ารายการ มาไว้ในระบบ ALIST ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องใช้ 2 
ระบบร่วมกัน ทรัพยากรสารสนเทศใหม่นำมาลงที่ฐานข้อมูล ALIST การดำเนินงานจึงค่อนข้างยุ่งยากสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.2.2 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ เดิมใช้ฐานข้อมูลที่ทางคณะสร้างข้ึนเอง การป้อนข้อมูลไม่ได้
อยู่ในรูปของ MARC (Machine Readable Cataloging Record หมายถึง การลงรายการบรรณานุกรมของ
หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่อต่างๆ ในรูปแบบที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้) แต่สามารถดึงข้อมูลให้
อยู่ในรูปของ EXCEL ได้ ผู้ดูแลห้องสมุดตัดสินใจป้อนข้อมูลรายการบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล ALIST ใหม ่ 
                    3.2.3 ห้องสมุดที่จัดเก็บข้อมูลในรูปของ EXCEL ได้แก่ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ต้องป้อน
รายการบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล ALIST ใหม ่
 
ข้อเสนอแนะ  

1. การนำรายการบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล ต้องอาศัยความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์  และสารสนเทศ
ศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ถูกหลักก่อน จึงจะสามารถนำลงฐานข้อมูลได้อย่าถูกต้อง 
แต่บุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานภายใน    ไม่ได้จบทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์โดยตรง  การอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะช่วยได้มาก 

2. ขออนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องจากต่างสถาบันช่วยงานการลงฐานข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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3. ศึกษาและหาวิธีการโอนย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม มาไว้ในฐานข้อมูล ALIST ให้ได้เพ่ือการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
การนำไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ดังนี้  

1. ผู้ดูแลห้องสมุดของคณะ/หน่วยงานภายในอ่ืนๆ มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับ
ห้องสมุดคณะและห้องสมุดหน่วยงานภายในและประหยัดค่าบำรุงรักษารายปี 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทราบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีกระจาย ตามหน่วยงานต่าง ๆ  
4. ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จาก

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมเพียงฐานเดียว 
 5. ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน      
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก และแก้ปัญหาด้าน
พ้ืนที่จัดเก็บสื่อโสตทัศน์ โดยผู้วิจัยไดร้วบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาของห้องสมุด ซึ่งพบว่ามี 
สื่อโสตทัศน์ที่เสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก อีกท้ังพ้ืนที่การจัดเก็บสื่อโสตทัศน์มีจำกัด จึงทำให้ต้องมีการจัดทำ
แผนในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดสื่อโสตทัศน์ออกที่ชัดเจน จากผลการดำเนินงานได้หลักเกณฑ์การคัดสื่อ
โสตทัศน์ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) สื่อโสตทัศน์เก่าท่ีมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และ (2) สื่อโสต
ทัศน์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคัดสื่อ
โสตทัศน์ออกได้เป็นอย่างด ีช่วยทำให้การคัดแยกสื่อโสตทัศน์ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้สื่อโสตทัศน์มีความพร้อมในการ
ใช้งานอยู่เสมอ และช่วยแก้ปัญหาด้านพ้ืนที่จัดเก็บสื่อโสตทัศน์ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสม 
 
คำสำคัญ : สื่อโสตทัศน์, การคัดออก 
 
Abstract 
 The objective of this study is to improve audio-visual media weeding process and 
solve the problem of limited storage space for audio-visual media. The researchers have 
collected data and analyzed the current problems of the library which found that there 
were many deteriorated audio-visual media and insufficient storage space. Therefore, the 
researchers have formulated a plan to define criteria for weeding of audiovisual media. From 
the operation results, there were two types of audio-visual media weeding criteria: (1) old 
audio-visual media with a lifespan of more than ten years (2) audio-visual media that were 
damaged or deteriorated to use. These criteria reduced errors in weeding audio-visual media  
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very well, sorted audio-visual media easier, kept audio-visual media ready to use and solved 
the problem of limited storage space for audio-visual media properly.       
      
Keywords : Audio-Visual Media, Weeding  
 
บทนำ 
 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น หนังสือ 
วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ ปัจจุบันสื่อโสตทัศน์เป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายและมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นซีดี  (CD) ซีดีรอม (CD-ROM) วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD) และ 
บลูเรย์ (Blu-ray) ทั้งนีศู้นย์วิทยบริการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสื่อโสตทัศน์เป็นประจำ
ทุกปี ซึ่งประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์ประเภทวิชาการ สารคดี และบันเทิง ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทำให้มีสื่อโสตทัศน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปีและมีจำนวนมาก จากการตรวจสอบสื่อโสตทัศน์ใน พ.ศ. 2563 พบว่ามีสื่อโสตทัศน์บางส่วน
เสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ บางส่วนชำรุดมีร่องรอยขีดข่วน เนื้อหาไม่ทันสมัย ประกอบกับปัญหาด้าน
พ้ืนที่การจัดเก็บสื่อโสตทัศน์มีพ้ืนทีจ่ำกัด รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณในการจัดการพ้ืนที่จัดเก็บสื่อโสตทัศน์  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการ
จัดเก็บตัวสื่อโสตทัศน์ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสื่อ
โสตทัศน์ใหม่อีกด้วย ซ่ึงที่ผ่านมาทางศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังไม่เคยมีการกำหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนในการคัดเลือกสื่อโสตทัศน์ออกไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
พัฒนากระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ พิจารณา จัดจำแนก คัดแยก ข้อมูลสื่อ
โสตทัศน์ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งทำให้สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ให้บริการสื่อโสตทัศน์อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออกของศูนย์วิทยบริการ 
 2. เพ่ือแก้ปัญหาด้านพื้นทีจ่ัดเก็บสื่อโสตทัศน์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เหมาะสม 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 นัทพรธนะ กูลบริภัณฑ์ (2546) ได้ให้ความหมายการคัดทรัพยากรสารสนเทศออก โดยสรุปว่าเป็น
การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีความจำเป็นต่อการใช้งานออกจากพื้นที่บริการ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ  
คัดออกเพื่อจัดเก็บในสถานที่อื ่นและเพื่อจำหน่ายออกนอกหน่วยงาน โดยกำหนดเกณฑ์การคัดออก ที่
พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ เนื้อหา ปริมาณการใช้ และจำนวนฉบับซ้ำของทรัพยากรสารสนเทศ รวม
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ไปถึงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน โดยเฉพาะหลักฐานแสดงสถานะและสถานที่จัดเก็บของทรัพยากร
สารสนเทศให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลการดำเนินการคัดทรัพยากรสารสนเทศออกที่ถือปฏิบัติกัน
โดยทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ ขั้นตอนก่อนดำเนินการคัดทรัพยากรสารสนเทศออก ขั้นตอน
การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก และข้ันตอนหลังการคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (2556)  ได ้กำหนดเกณฑ์การคัดส ื ่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออก ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืน ๆ คือ ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์เบื้องต้นด้านสภาพ อายุการใช้งาน 
และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเครื่องเล่นเครื่องฉาย ในการพิจารณา ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยเช่น  
เทปวิดีทัศน์แบบยู-เมติก  สื่อโสตทัศน์ที่หมดอายุการใช้งาน สื่อโสตทัศน์ที่เสื่อมสภาพ เป็นเชื้อรา  แผ่นซีดี 
วิดีทัศน์ที่มีรอยถูกขูดขีด แถบวิดีทัศน์ที่เสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี
คู่มือการใช้งานและมีอายุมากกว่า 7 ปี และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย มีเวอร์ชันใหม่มาแทนที่  
 
วิธีการดำเนินการ 
 การพัฒนากระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 การค ัดทร ัพยากรสารสนเทศออก (Weeding) เป ็นก ิจกรรมหนึ ่ งท ี ่สำค ัญและจำเป ็นใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องจาก 
หนังสือเรื่องหลักเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย งานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของการคัดสื่อโสตทัศน์ออก 
 2. วิเคราะห์ 
 เมื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกแล้ว ผู้วิจัย
ไดน้ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพปัญหาปัจจุบันของห้องสมุด ได้แก่  
 1) ปัญหาด้านพื้นทีจ่ำกัด ชั้นจัดเก็บไม่เพียงพอ  
 2) ปัญหาสื่อโสตทัศน์ที่เทคโนโลยีล้าสมัย โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอายุใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  
 3) ปัญหาสื่อโสตทัศน์เสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เป็นเชื้อรา มีรอยถูกขูดขีด 
 3. กำหนดหลักเกณฑ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาดังกล่าว ได้เป็นหลักเกณฑ์การคัดสื่อโสตทัศน์ออกมาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานจริงของห้องสมุด และนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ผ่านมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั ้งที ่ 8 /2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีมตใิห้พิจารณาตามหลักเกณฑ ์ดังนี้   
 1) สื่อโสตทัศน์เก่าท่ีมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป   
 2) สื่อโสตทัศน์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้  
 โดยกรณีสื่อโสตทัศน์ที่อยู่ในเกณฑ์มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จะต้องมีการพิจารณาด้าน
ข้อมูลเนื ้อหาของสื ่อโสตทัศน์ร่วมด้วย ซึ ่งสื ่อโสตทัศน์ที ่พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  
ให้ดำเนินการเกบ็รักษาไว้ให้บริการต่อไป 
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ผลการดำเนินการและอภิปรายผล 
1. ผลจากการพัฒนากระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก 
2. เมื่อนำหลักเกณฑ์การคัดสื่อโสตทัศน์ออก มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงาน

จริงของห้องสมุด ไดอ้อกมาเป็นกระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาการคัดสื่อโสตทัศน์ออก 

การ
เตรียมการ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ระยะเวล

า 
ข้อดี 

1. ขัน้ตอน
ก่อนการคัด 
สื่อโสตทัศน์
ออก  

1) กำหนด
เกณฑ์การคัด
ออก 

ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
ของห้องสมุดจากนั้นแจ้ง
ผู้บริหารถึงสภาพปัญหา
ดังกล่าว และผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
หลักเกณฑก์ารคัดสื่อโสตทัศน์
ออก กำหนดหลักเกณฑ์การคัด
ออก วางแผนขั้นตอนการคัด
ออก กำหนดวิธีการคัดออก 
และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
หลังจากนั้นนำเสนอแผนงาน
การคัดสื่อโสตทัศน์ออกดังกล่าว
ต่อคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
ผ่านมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การ
คัดสื่อโสตทัศน์ออก 

30 วัน ไดข้ั้นตอน และ
แนวทางในการ
พิจารณา
หลักเกณฑ์การคัด
สื่อโสตทัศน์ออกที่
ชัดเจน  

2. ขั้นตอน 
การคัดแยก       
สื่อโสตทัศน์ 
 
 
 
 
 
 

1) ดำเนินการ 
คัดแยกตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
 
 
 

ดำเนินการคัดแยกสื่อโสตทัศน์ 
โ ดยพ ิ จ ารณาตาม เกณฑ ์ที่
กำหนด ดังนี้ 
        1.1) สื่อโสตทัศน์เก่าท่ีมี
อายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น
ไปให้พิจารณาอายุการใช้งาน
นับจากวันที่สร้างรายการ
บรรณานุกรม         สื่อโสต
ทัศน์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยให้คัดแยก
สื่อโสตทัศน์ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังทำให้สื่อโสต
ทัศน์มีความพร้อม
ในการใช้งานอยู่
เสมอ 
ช่วยให้คัดแยก
สื่อโสตทัศน์ 
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การ
เตรียมการ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ระยะเวล

า 
ข้อดี 

 
 
 

จนถึงปัจจุบัน รวมถึง 
สื่อโสตทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีและ
มีเนื้อหาที่ล้าสมัยไม่สอดคล้อง
กับการให้บริการในปัจจุบัน เช่น 
วีดีโอ (VDO) หรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย มี
เวอร์ชันใหม่มาแทนที่ เป็นต้น            
        1.2) สื่อโสตทัศน์ที่ชำรุด 
เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งาน
ได้ โดยตรวจสภาพการใช้งาน
หากแผ่น ซีดี (CD) ซีดีรอม 
(CD-ROM) วีซีดี (VCD) ดีวีดี 
(DVD) มรีอยแตกหัก รอยขุดขีด 
เกิดภาพกระตุกเวลารับชมจน
ไม่สามารถเปิดกับเครื่องเล่นได้ 
ให้คดัแยกเพ่ือเตรียมดำเนินการ
ต่อไป 

ไดง้่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังทำ
ให้สื่อโสตทัศน์มี
ความพร้อมใน
การใช้งานอยู่
เสมอ 
 

2) คัดแยก 
สื่อโสตทัศน์
ตามประเภท
และชนิดของ
สื่อ 

สื่อโสตทัศน์ที่พิจารณาเตรียม
คัดออกตามเกณฑ์ใน ข้อ 1 
กรณทีีม่ีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 
10 ปี ขึ้นไป ไดม้ีการพิจารณา
ด้านข้อมูลเนื้อหาร่วมด้วย โดย
นำมาคัดแยกตามประเภทและ
ชนิดของสื่อ ดังนี้ 
        2.1) คัดแยกตาม
ประเภท    โดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ สื่อประเภทสาร
คดี สื่อประเภทวิชาการ และสื่อ
ประเภทบันเทิง 
        2.2) คัดแยกตามชนิด
ของสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 5 
ชนิด ดังนี้ วีดีโอ (VDO) ซีด-ี
รอม (CD-ROM) วีซีดี (VCD) ดี

7 วัน 1) การพิจารณา   
สื่อโสตทัศน์ตาม 
ประเภทช่วยให้
การคัดแยกสื่อ
โสตทัศน์ด้าน
เนื้อหาเป็นไป
อย่างเหมาะสมได้ 
ง่ายยิ่งขึน้   
 
2) การพิจารณา   
สื่อโสตทัศน์ตาม
ชนิดช่วยให้การ
คัดแยกสื่อโสต
ทัศน์ด้านสภาพ
อายุการใช้งาน
และเทคโนโลยีที่
ใช้สำหรับเครื่อง
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การ
เตรียมการ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ระยะเวล

า 
ข้อดี 

วีดี (DVD) และบลูเรย์   (Blu-
ray) 
        หลังจากนั้นนำสื่อโสต
ทัศน์ที่คัดแยกตามประเภทและ
ชนิดสื่อเรียบร้อยแล้วมา
ประเมินว่าควรจะคัดออกใน
รูปแบบใด เช่น จำหน่าย 
บริจาค ทำลาย หรือ อนุรักษ์ 
เป็นต้น 

เล่นเครื่องฉาย 
ได้แก่   สื่อโสต
ทัศน์ที่ใช้
เทคโนโลยีล้าสมัย 
เช่น ม้วนวีดีโอ  
(VDO) ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น  

3) จัดเก็บ
ข้อมูล 
จากสื่อโสต
ทัศน์ทีผ่่านการ
คัดแยกแล้ว 
 

บันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศน์ที่ผ่าน
การคัดแยกแล้ว ด้วยวิธีการ
สแกนรหัสเลขบาร์โค้ดสื่อโสต
ทัศน์ทีละรายการ และจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ข้อมูล  

3 วัน ได้วิธีการจัดเก็บ 
ข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 
ได้อย่างสะดวกรว
ด 
เร็วและเป็น
ระเบียบ 

4) นำไฟล์ 
สื่อโสตทัศน์ที่
ผ่านการคัด
แยกแล้วมา
จัดทำบัญชี
รายชื่อ 

นำไฟล์ข้อมูลแต่ละประเภท
ประมวลผลในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ จากนั้นดึงข้อมูล
ออกมาในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft Excel เพ่ือจัดทำ
บัญชีรายชื่อสื่อโสตทัศน์ที่ถูกคัด
แยกตามประเภท 

3 วัน ได้บัญชีรายชื่อ    
สื่อโสตทัศน์แยก
ตามประเภทต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสะดวกต่อ
การปรับปรุง
ข้อมูล 
ในอนาคต 

5) นำเสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ 

นำเสนอรายชื่อสื่อโสตทัศน์ที่คัด
แ ย ก เ ส น อผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  เ พ่ื อ
พิจารณาเห็นชอบ 

7 วัน เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลและช่วย
ป้องกัน 
การคัดสื่อโสตทัศ
น์ 
ออกโดยพละการ   

6) ดำเนินการ
เปลี่ยนสถานะ 

นำข้อมูลรายชื่อสื่อโสตทัศน์ที่
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว  

1 วัน ทำให้สถานะของ
ข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 
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 2. ผลการดำเนินการตามกระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก 
 จากการดำเนินการตามกระบวนการคัดสื ่อโสตทัศน์ออก และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์ พิจารณา จำแนก คัดแยก ในการประมวลผล โดยใช้ข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
และโปรแกรม Microsoft Excel มีผลการดำเนินงานการคัดสื่อโสตทัศน์ออก ดังแสดงข้อมูลไว้ในตารางที่ 2  
และตารางท่ี 3  ดังนี้ 

การ
เตรียมการ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ระยะเวล

า 
ข้อดี 

(Status 
Location)  
 

มาดำเนินการแก้ไขสถานะการ
ใช้งานของสื่อโสตทัศน์ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ให้ตรงตามที่ 
คัดแยก 

มีความเป็น
ปัจจุบัน   

3. ข้ันตอน 
การคัด 
สื่อโสตทัศน์
ออก 

1) ดำเนินการ 
คัดออก 

นำสื ่อโสตทัศน์ท ี ่ดำเน ินการ
เปลี่ยนสถานะในระบบแล้วมา
คัดออก เพื่อจำหน่ายออกจาก
ห ้องสม ุด  ได ้ แก ่  จำหน ่ าย 
บริจาค และทำลาย 
 
หมายเหตุ : สื่อโสตทัศน์ที่อยู่ใน
เกณฑ์คัดออก ถ้าหากพิจารณา
ด้านเนื้อหาแล้วควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ จะนำมาจัดแสดงเป็น
มุมอนุรักษ์เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อไป 

30 วัน 1) มีพ้ืนที่ว่าง
สำหรับจัดเก็บสื่อ
โสตทัศน์ใหม่โดย
ไม่ต้องเสีย
งบประมาณใน
การจัดทำพ้ืนที่
จัดเก็บเพ่ิมเติม 
 
2) ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ที่ทรงคุณค่าไว้ให้
มี 
บริการต่อเนื่องยา
ว 
นานต่อไป  

2) สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการ 
ค ัดออกเพ ื ่ อจ ั ด เก ็บ ไว ้ เป็น
หลักฐาน  

3 วัน 1) สามารถตรวจ 
สอบรายการคัด 
สื่อโสตทัศน์ออก 
ย้อนหลังได้ 
2) ใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาเพ่ือ
ประเมินการคัด 
สื่อโสตทัศน์ออก 
ครั้งต่อไป 
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ตารางท่ี 2 สรุปจำนวนสื่อโสตทัศน์ที่ถูกคัดออก ประจำปี 2563 

หลักเกณฑ์คัดออก  
สื่อโสตทัศน์

ทั้งหมด 
สื่อโสตทัศน์ 
ที่เข้าเกณฑ์ 

สื่อโสตทัศน์ 
ที่คัดออก 

1. สื่อโสตทัศน์เก่าท่ีมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 
10 ปี  
   ขึ้นไป 

16,279 

9,115 2,031 

2. สื่อโสตทัศน์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่
สามารถ 
   ใช้งานได ้

139 139 

รวมสื่อโสตทัศน์ที่คัดออก 2,170 
 
 จากตารางที่ 2 จำนวนสื่อโสตทัศน์ ประจำปี 2563 ที่ผู้ปฏิบัติงานนำมาพิจารณาทั้งหมด จำนวน 
16,279 รายการ พบว่ามีสื ่อโสตทัศน ์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ ้นไป มีจำนวน 9,115 รายการ  
ได้นำมาพิจารณาด้านเนื้อหาแล้วสามารถคัดออกได้ตามเกณฑ์ จำนวน 2,031 รายการ และมีสื่อโสตทัศน์ที่
ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 139 รายการ เมื่อนำสื่อโสตทัศน์ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 2 รวมกัน
จะได้สื่อโสตทัศน์ที่ถูกคัดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,170 รายการ  
 
ตารางท่ี 3  แสดงพื้นทีจ่ัดเก็บสื่อโสตทัศน์ที่เพ่ิมขึ้นหลังการคัดออก 

ชนิดสื่อโสตทัศน์ ส่ือโสตทัศน์ทีค่ัดออก พื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้น 
VDO 1,242 ม้วน 89 ช่อง 

CD, VCD, DVD 928 กล่อง 27 ช่อง 
รวม 2,170 116 ช่อง 

 
หมายเหตุ : ชั้นวางสื่อโสตทัศน์ 1 ช่อง ; จัดเก็บ VDO ได้ 14 ม้วน / CD VCD และ DVD ได้ 34 กล่อง 
 
 จากตารางที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานได้แยกชนิดสื่อโสตทัศน์ออกเป็นสื่อโสตทัศน์ที่มีลักษณะเป็นม้วน ได้แก่ 
VDO จำนวน 1,242 ม้วนและสื่อโสตทัศน์ที่มีลักษณะเป็นกล่อง ได้แก่ CD VCD และ DVD จำนวน 928 
กล่อง ซึ่งสื่อโสตทัศน์ที่มีลักษณะเป็นม้วน ได้พื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้น จำนวน 89 ช่อง และสื่อโสตทัศน์ที่มี
ลักษณะเป็นกล่อง ได้พื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้น จำนวน 27 ช่อง เมื่อนำสื่อโสตทัศน์ทั้ง 2 ลักษณะมารวมกัน ได้
พ้ืนที่จัดเก็บที่เพ่ิมข้ึนจำนวนทั้งสิ้น 116 ช่อง 
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สรุป ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุป 
 จากผลการดำเนินการตามกระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออกทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีรูปแบบขั้นตอน 
และแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดสื่อโสตทัศน์ออกท่ีชัดเจน สามารถตัดสินใจคัดเลือกสื่อโสตทัศน์ที่
ต้องการคัดออกตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการคัดสื่อโสตทัศน์ออก ทำให้สื่อโสต
ทัศน์ที่อยู่บนชั้นบริการมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ และจากขั้นตอนที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนี้  ทำให้มี
พื้นที่รองรับในการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์ได้อย่างเพียงพอ ส่งผลช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจัดทำพื้นที่
จัดเกบ็สื่อโสตทัศน์ และยังเป็นการสร้างมาตรฐานการคัดสื่อโสตทัศน์ออกของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์อีกด้วย  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การคัดสื ่อโสตทัศน์ออกควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื ่องและมีการปรับปรุงหรือทบทวน
หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการพิจารณาการคัดออกเป็นประจำทุก ๆ ปี 
 2. การพิจารณาคัดสื่อโสตทัศน์ออกด้วยเกณฑ์อายุการใช้งาน ควรคำนึงถึงเนื้อหา คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และความหายาก 
 การนำไปใช้ประโยชน์ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน  
 มีแผนในการจัดการทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ มีเกณฑ์ที่ชัดเจนมาช่วยลดข้อผิดพลาดในการคัดสื่อโสต
ทัศน์ออก ทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลจากการคัดทรัพยากรสื่อโสต
ทัศน์ออก ทำให้ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ที่อยู่บนชั้นบริการมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 
 2. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
 สามารถใช้สื่อโสตทัศน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเจอปัญหาระหว่างการใช้งาน เช่น 
อาการสะดุด อาการค้าง ไม่สามารถเปิดได้ เป็นต้น 
 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 สร้างสภาพแวดล้อมในด้านพื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศน์ให้เป็นระเบียบและน่าเข้าใช้บริการ อีกทั้ง 
ช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในการจัดทำพื้นที่จัดเก็บสำหรับสื่อโสตทัศน์ 
 
รายการอ้างอิง 
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2546). การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ. ใน กาญจนา ใจกว้าง และนันทพร             
        ธนะกูลบริภัณฑ์  (บ.ก.), เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15               
        (น. 45-77). สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.    
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. (2556). งานเทคนิคห้องสมุด. สมาคม.  
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การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา  
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
Assessment of Reading Promotion Activities for Primary School Students 

of Yod Pho Thong Border Patrol Police School 1, Ban Khok District, Uttaradit Province 
 

นภา  มิ่งนัน 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
napha17@uru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  
          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) เพื่อเสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์
ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 34 คน ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมิน สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า หนังสือที่นักเรียนยืมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่จะยืมหนังสือสำหรับเด็ก 
ด้านการประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมหนังสือเล่มโปรดมากที่สุด 
รองลงมาคือกิจกรรมบันทึกการอ่าน และกิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้ ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่ากิจกรรม
ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน รองลงมาคือนักเรียนมีความสุขในการอ่าน และการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน คือนักเรียนต้องการหนังสือสำหรับเด็กเล่มใหม่ ๆ พร้อมทั้งแนะนำให้ครูบรรณารักษ์จัดทำตะกร้าความรู้สำหรับ
ให้นักเรียนได้ยืมหนังสือนำกลับไปอ่านที่บ้าน 
 
คำสำคัญ : การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
Abstract  
 This research study was intended to 1) assess the satisfaction toward the reading 
promotion activities, and 2) to propose guidelines for providing reading promotion activities for 
a total of 34 primary school students of Yod Pho Thong Border Patrol Police School 1, Ban Khok 
District, Uttaradit Province. The study was conducted between June and October 2021. The 
research instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze the data included 
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frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that the most 
borrowed books for the reading promotion activities were children’s books. According to the 
assessment of the reading promotion activities, it was found that the students were most 
satisfied with the ‘My Favorite Book’ activity, followed by ‘Reading Log’ activity, and ‘Reading 
for Gist’ activity. With regard to the satisfaction toward the reading promotion activities, it was 
overall at a high level, with the most satisfactory aspects being that the activities helped 
promote the use of language in listening, speaking, reading and writing, followed by that the 
students were happy while reading, and that the activities was useful and could be applied 
in daily life, respectively. The guidelines for providing reading promotion act ivities were that 
new children's books should be provided for the students, and that the teachers and librarians 
should offer ‘Knowledge Baskets’ service that provides books for the students to borrow to 
read at home. 
  
Keyword : Assessment of reading promotion activities, Reading promotion activities 
 
บทนำ 
 ในโลกยุคปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญกับการอ่านเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็น การเริ่มต้นจุด
ประกายการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การพูดเก่ง เขียนเก่ง การอ่านเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านเป็น
ความหมายที่ผู้เขียนพยายามร้อยรัดข้อความเพื่อนําเสนอความรู้ความคิดและประสบการณ์ความบันเทิงและ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจการอ่านที่ดี เป็นสิ่งส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความสุขจึง
จะเห็นว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ มักจะเป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะผู้ที่อ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ย่อมจะมีหลักการหรือแนวทางที่จะนําตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการอ่านจึง
เป็นการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องทําให้เกิดความคิด เกิดปัญญาที่จะนําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและหน้าที่การงาน จึงถือได้ว่าการอ่านหนังสือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ (น้ำผึ้ง หอมจันทร์, 2555, น.89 อ้าง
ถึงใน ประสิทธิ์ พรมตัน. 2544, น.32) และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยนั้น การอ่านถือว่ามีความสำคัญมาก 
เพราะเป็นทักษะพื้นฐานทางภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาทักษะการอ่านที่นักภาษาศาสตร์ยอมรับกันว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญแก่การเรียนรู้สรรพวิทยาการทั้งปวง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะการ
อ่านเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุด ผู้ที่เป็นนักปราชญ์และผู้ที่มีชื่อเสียงเกือบทั้งหมดจะเป็นนักอ่าน เพราะเขาเหล่านั้น
แสวงหาความรู้จากการอ่านทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าจากการเรียนรู้ที่ได้จากการอ่านแทบทั้งสิ้น 
 การอ่านเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว จะเห็นว่า
พฤติกรรมการอ่านหนังสือลดน้อยลง สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี ความทันสมัย
ของสื่อสังคมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นทำให้เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่
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หลากหลาย รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เมื่อเทียบความเพลิดเพลินและการได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นเรื่องต่าง ๆ จากสื่อสังคม เช่น อินเทอร์เน็ต
แล้ว การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่าและมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การ
อ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ (อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรี
ดาเดช และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี, 2558, น.11-12) อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
ไทยยังมีประเด็นของปัญหาที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุงอีกไม่น้อยเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาคนไทยอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ยังคงมีอยู่ ทั้ง ๆ ที่น่าจะแก้ปัญหาให้หมดไปในสังคมไทยแต่จำนวนของคนที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ก็ยังคงมีอยู่และเป็นจำนวนที่มากพอสมควร ทั้งที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องอย่างจริงจัง จึงก่อให้เกิดวาทกรรมที่เป็นปัญหาซ้ำซากเกิดขึ้นใน
สังคมไทย ทั ้งที ่มีการวิพากษ์วิจารณ์การนำเสนอผ่านสื ่อมวลชน และการออกมายอมรับของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ดังที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทำการสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ประมาณ 6 แสนคน พบว่า มีนักเรียนชั้น ป.3 มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
เลย จำนวน 35,000 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 และอีกประมาณ 2 แสนคน หรือ 1 ใน 3 ของนักเรียนมีปัญหา
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง (พงษ์ศักดิ์ สังขภิญโญ, 2562, น.
190) 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถกระตุ้นหรือเร้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มีความสนใจ
การอ่านพัฒนาการอ่าน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงให้มีการอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระท่ังก่อเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การเล่านิทาน การเสนอ
สื่อ การแสดงละคร บทบาทสมมติ การเล่นเกม การจัดนิทรรศการเพื่อกระตุ้นให้อยากอ่าน พัฒนาการอ่าน 
สนุกสนานแฝงสาระให้ทุกคนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการ
พัฒนาเด็กเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กได้ 
เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่จะช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ผ่าน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวและมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย สังคม และจิตใจของเด็กให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี ความสุขและ
ประสบความสำเร็จในชีวิต (ฐิติยา เนตรวงศ์, 2559, น.97-98) ดังนั้นผู้ศกึษาจึงมีความสนใจที่ศึกษาการประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียนและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สอดคล้องกับทักษะการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การอ่านมีความจำเป็นต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบันยิ่งกว่ายุคที่ผ่านมา เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความนึกคิด ทุกคนที่อ่านออก เขียนได้จึงจำเป็นต้องอ่าน
เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร ความรู้ เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระโดยสอดคล้อง  กับความเป็นไปของโลก คุณค่าของการอ่านเป็นที่
ประจักษ์และยอมรับกันในทุกยุคทุกสมัย การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ 
การพัฒนาสติปัญญา จินตนาการ และอารมณ์ ดังที่ ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) นักปรัชญาชาว
อังกฤษกล่าวว่า “การอ่านทำให้คนเป็นคน โดยสมบรูณ์ (Reading maketh a full man)”  เพราะฉะนั้นผู้
ที่อ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมได้เปรียบและมีชีวิตที่ก้าวหน้า การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจสำหรับไขหา
ความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลก และถ้าได้นำเอาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้แก่ตน ชุมชน 
และสังคม แล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นพลเมืองดีของสังคม สังคมใดที่ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นนักอ่าน สังคมนั้นก็
ย่อมเป็นสังคมแห่งปัญญาและพัฒนาไปสู่ความเจริญได้อย่างรวดเร็ว (อาทิตยา เผ่าพงษ์คล้าย, 2553, น.1) 
ดังนั้นการกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจการอ่านด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลายจะช่วย
ให้ผู้อ่านสนใจการอ่านมากยิ่งขึ้น 
 ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542, น.98-99) ได้สรุปถึงลักษณะสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี ดังนี้ 
 1. เร้าความสนใจ เช่น เร้าโสตประสาท ให้ผู้อ่านอยากอ่าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เร้าใจให้ลูกอยากอ่านโดย
การอ่านหนังสือให้ฟัง นอกจากนั้นการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเร้าความสนใจผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง 
 2. จูงใจให้ผู้อ่านอยากอ่าน เนื่องจากหนังสือและสื่อการอ่านมีอยู่มากมาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
และบรรณารักษ์ที่ได้อ่านหนังสือที่ดีแล้วจะต้องจูงใจให้ผู้อ่านอยากอ่าน เช่นแนะนำหนังสือใหม่ เล่าเรื่องตอนที่
น่าสนใจให้ฟังหรืออ่านบทกลอนที่ไพเราะประทับใจให้ฟัง แล้วโน้มน้าวให้นักเรียนไปอ่านต่อด้วยตนเอง 
 3. กระตุ้นให้อยากอ่าน อยากรู้อยากเห็น เช่นข่าวประจำวัน 
 4. พัฒนาการอ่านของผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านมีความสามารถในการอ่านและรู้จักนำความรู้จากการอ่านไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดกับตนเองและผู้อื่นได้ 
 5. สนุกสนาน ตื่นเต้น เพลิดเพลินและมีสาระแฝงอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งเป็นการสอนทางอ้อม 
 6. ไม่ใช้เวลานานเกินไปจะทำให้ผู้อ่านเบื่อหน่าย เวลาที่ใช้ทำกิจกรรมเหมาะสมกับความสนใจ แต่ละ
เพศ แต่ละวัย แต่ละอาชีพ 
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 7. เนื้อหาและวิธีการไม่ยากและสลับซับซ้อนจนเกินไป จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับเพศ 
วัย และระดับความรู้ของผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย 
 8. เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมกิจกรรม 
 9. เป็นกิจกรรมที่ประหยัด ใช้วัสดุที่หาง่ายและราคาถูก 
 10. เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ผู้อ่าน เช่นผู้อ่านเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
 11. เป็นกิจกรรมที่มุ่งไปสู่หนังสือ วัสดุการอ่านหรือสื่อการอ่านทั้งสิ้น แม้แต่การจัดนิทรรศการเรื่องต่าง 
ๆ ก็ต้องมีหนังสือ เอกสารนำมาแสดงด้วยทุกครั้ง 
 12. เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการเรียนรู้แม้จะอ่านหนังสือยังไม่ได้ เป็นการ
พัฒนาการพูดและพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและฝึกความพร้อม (Reading Readiness) 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอ่าน มีหลายลักษณะ ดังที ่พิชญา สุวรรณโน 
(2562, น.1084, อ้างถึงใน อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน, 2533) กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไว้หลายประการสรุป
ได้ดังนี้  
 1. การเล่านิทาน เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งสามารถจัดในห้องเรียนได้ตลอดเวลา ครูผู้
เล่าต้องคำนึงถึงความสนใจของเด็กวัยต่าง ๆ และมีศิลปะในการเล่านิทาน  
 2. การแนะนำหนังสือ โดยครูเลือกหนังสือที่ดีและเหมาะสมกับเด็ก แนะนำว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ ดี
อย่างไร  
 3. การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นกิจกรรมที่ครูนำหนังสือที่เห็นว่าดีและเหมาะสมกับเด็กมาอ่านให้เด็ก
ฟัง ไม่จำเป็นต้องอ่านวันเดียวจบเล่ม เรื่องท่ีอ่านต้องสนุก เด็กจึงจะสนใจฟัง  
 4. การเล่าเรื ่องในหนังสือ เหมาะสำหรับเด็กโต เป็นการเล่าโครงเรื ่องย่อ ๆ เพื่อจูงใจให้เด็กเห็นว่า
หนังสือเล่มนั้นน่าอ่าน  
 5. การเล่นทายปัญหา ควรเป็นปัญหาที่สามารถอ่านค้นคว้าได้จากหนังสือ เช่น ทายชื่อตัวละครทายชื่อ
เมือง เป็นต้น การทายปัญหาจะทำให้เด็กตื่นเต้นและอ่านหนังสือ  
 6. การให้เด็กเล่าเรื่องในหนังสือ โดยให้เด็กไปอ่านหนังสือมาคนละเล่มแล้วผลัดกันเล่าเรื่อง  
 7. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กอยากอ่านหนังสือ โดยครูหาหนังสือที่คิดว่าเหมาะสมหรือ เป็น
ประโยชน์แก่เด็กมาจัดเป็นมุมหนังสือขึ้นภายในห้องเรียน  
 8. การจัดนิทรรศการหนังสือเด็ก เป็นกิจกรรมของโรงเรียน โดยติดต่อสำนักพิมพ์หรือห้างร้านต่าง ๆ ให้
มาร่วมจัดนิทรรศการหนังสือเด็กในโรงเรียนหรืออาจยืมหนังสือมาแสดงเป็นครั้งคราวก็ได้   
 9. การอภิปรายเรื่องในหนังสือ เป็นการสนทนาให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เพื่อให้เด็กเห็นข้อดีและ
ข้อเสียของหนังสือ  
 10. การพาเด็กไปชมนิทรรศการ และการบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ   
 11. การจัดปาฐกถา โต้วาทีเก่ียวกับหนังสือ  
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 12. การจัดแสดงเรื่องจากในหนังสือ.เป็นการแสดงละครในชั้นเรียนโดยเลือกเรื่องจากหนังสือ หรืออาจ
เป็นเรื่องบางตอนในแบบเรียนในชั้นเรียนจะทำให้เด็กสนุกสนานและสนใจหนังสือเพ่ิมข้ึน  
 13. การจัดชมรมเกี่ยวกับการอ่านในห้องสมุด โดยห้องสมุดโรงเรียนอาจกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วย
การจัดชมรมนักอ่าน ประกาศสถิติผู้ยืมหนังสือมากที่สุดในรอบหนึ่งเดือนหรือภาคเรียน 
 การบริหารการส่งเสริมการอ่านให้ประสบความสำเร็จ  
 อัจฉรา ประดิษฐ์ (2550, น.52-53) กล่าว่าเพื่อให้การบริหารงานส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุด
ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในเรื่องต่อไปนี้  
 1. คัดเลือกบุคลากรทำหน้าที่ส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม ทั้งคุณสมบัติด้านความสนใจในงาน และความ
พร้อมในการทำงานส่งเสริมการอ่าน เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากรทำงานส่งเสริมการอ่านเต็มตัว 
 2. จัดระบบงานส่งเสริมการอ่านให้เป็นรูปธรรม กำหนดขอบเขต หน้าที่และความ รับผิดชอบให้ชัดเจน   
 3. กำหนดผู้ช่วยงานอื่น ๆ แก่ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อสร้าง “ทีมงาน” ในการแบ่งเบาความรับผิดชอบ
อันจะทำให้บุคลากรมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เพราะจะทำให้มีที่ปรึกษา เพ่ือนร่วมคิด จะมีกำลังใจในการ
ทำงาน   
 4. อาจหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน ในโรงเรียนโดยการคิดนอกกรอบ เช่น การสร้าง เครือข่าย
ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนให้อาสา เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 5. จัดให้มีหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนใหม่เสมอ โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
จัดซื้อหนังสือโรงเรียนละชุด แล้วกำหนดวันนำมาหมุนเวียนสับเปลี่ยน 
 ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน  
 โรงเรียนส่วนมากมักมอบหมายให้ ห้องสมุดเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ นักเรียน ดังที่ สิริ
นาฏ  วงศ์สว่างศิริ (2559, อ้างถึงใน วัฒนา บุญเสนอ, 2546, น.313-314) ได้รวบรวมปัญหาที่โรงเรียนอาจพบ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้   
 1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีหรือมี แต่ขาดคุณภาพ  
 2. งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรม  
 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้จริง และบุคลากรที่รับผิดชอบงานมีจำนวนน้อย   
 4. ขาดความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน   
 5. เวลาในการจัดกิจกรรมซึ่งในแต่ละโรงเรียนนั้น กิจกรรมมีความหลากหลาย อาจจะ ต้องเบียดบังเวลา
เรียนของโรงเรียน  ดังนั้นเมื่อครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีโอกาสพบ ครู
อาจารย์ หรือผู้บริหารโรงเรียนควรใช้ความสุขุม รอบคอบ และความร่วมมือร่วมใจกัน แก้ปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์แก่เด็กนักเรียน 
 อย่างไรก็ตามห้องสมุดโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประสบ ความสำเร็จได้ด้วย
เช่นกัน ดังที่ อัจฉรา ประดิษฐ์ (2550, น.23) ได้รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนไว้ ดังนี้   
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 1. ความพร้อมด้านผู้บริหาร กล่าวคือ โรงเรียนมีผู้บริหารที่สนใจการอ่าน มีนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่เอ้ือ
ต่องานส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน   
 2. ความพร้อมด้านบุคลากรห้องสมุด หรือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านอื่น  ๆ โดย โรงเรียนควรมี
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านอย่างเต็มตัว อย่างน้อย 1 คน เช่น ครู หมวดภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ 
ครูสอนวิชา “รักการอ่าน” ครูหมวดคณิตศาสตร์ หรือครูอื่น ๆ ซึ่งต้องทำงานประสานความร่วมมือและร่วมแรง 
ร่วมใจกันในการส่งเสริมการอ่านทั้งระบบของโรงเรียน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีเวลา ภาระงานและ
ความรับผิดชอบ ขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นต้น   
 3. ความพร้อมด้านงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือ หรือทำ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี   
 4. ความพร้อมด้านห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้อื ่น ๆ ในโรงเรียน กล่าวคือโรงเรียนมี ห้องสมุดที่เปิด
ให้บริการสม่ำเสมอ ทุกวัน และมีหนังสือไม่ต่ำกว่า 20,000–30,000 เล่ม และเป็นหนังสือที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน แต่หากไม่มีห้องสมุดก็ควรจัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน หรือมีทั้ง สองอย่างควบคู่กัน
ขณะเดียวกัน สถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ควรมีบรรยากาศของการส่งเสริมการอ่าน   
 5. ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง หลากหลายและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้   
 6. ความพร้อมด้านนักเรียน นักเรียนสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีอาสาสมัคร นักเรียนช่วยงาน
บรรณารักษ์ เป็นบรรณารักษ์น้อยในห้องสมุด นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน   
 7. ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หรือ หน่วยงานเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมการอ่านทำให้การอ่านไม่ใช่ภาระหนัก ที่จำกัดขอบเขตเพียงให้โรงเรียนรับผิดชอบ
เท่านั้น แต่ถ่ายทอดความรับผิดชอบต่อเนื่อง ไปสู่เวลานอกโรงเรียนของเด็กด้วย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้ งแต่เกิดจนโต 
และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก การอ่านจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดการศึกษาของประเทศที่จะช่วยพัฒนา สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน 
และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนในสังคม ดังนั้นครูบรรณารักษ์จึงต้องมีบทบาทที่สำคัญในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบบูรณาการการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนโดยใช้สื่อการอ่านของห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำบันทึกการอ่านในทุกระดับชั้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 
ว่าต้องการกิจกรรมในรูปแบบใด โดยนำความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์สร้างและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้ง 3 กิจกรรม คือกิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้ และ
กิจกรรมหนังสือเล่มโปรดให้กับนักเรียน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยใช้
เทคนิคการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน รวมถึงการตั้งคำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
ได้ฝึกการอ่านและการเขียนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการฝึกอ่านและฝึกเขียนที่หลากหลาย 
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รู้จักการใช้ความคิดที่เหมาะสมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ เรียบเรียง
การเขียนด้วยตนเองเพื่อให้สามารถใช้การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ 
รอบตัวได้  
 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. วางแผนการดำเนินงาน (Plan) โดยมีกระบวนการการดำเนินงานดังนี้ 
  1.1 ผู้ศึกษาติดต่อประสานกับผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เนื่องด้วยเป็น
ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินการตามมาตรการลดการแพร่กระจาย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
  1.2 ร่วมวางแผนกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบงานวิทยบริการ บรรณารักษ์ 
และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมทั้งเตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
  1.3 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 34 คน 
  1.4 ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จะนำไปจัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอด
โพธิ์ทอง 1 โดยกิจกรรมที่จะจัดให้กับนักเรียนต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน การเขียน การ
คิดวิเคราะห์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งนักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือได้ตามความพอใจของ
ตนเอง ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่คัดเลือกให้ดำเนินการ คือ 1) กิจกรรมบันทึกการอ่าน 2) กิจกรรมอ่านเป็น
จับประเด็นได้ 3) กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้ความรู้จากการอ่าน
และการสรุปใจความสำคัญลงในแบบบันทึกการอ่าน รวมถึงการอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการฝึกให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เขียน วิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน  
  1.5 หลังจากนั้นดำเนินการจัดทำคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมบันทึก
การอ่าน 2) กิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้ 3) กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด เพื่อให้ครูบรรณารักษ์ได้มีคู่มือ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับประกอบการทำกิจกรรม 
  1.6 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับให้ครูได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน เช่น กระดาษชาร์ทสี สี
ดินสอ สีเมจิก กาว เป็นต้น 
  1.7 จัดเตรียมของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กล่องใส่อาหาร 
กระบอกน้ำ สมุด ดินสอ ปากกา สีดินสอ สีเมจิก เป็นต้น 
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Do) โดยดำเนินกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 จัดเตรียมแบบบันทึกกิจกรรม และแบบบันทึกกิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้ โดยมอบแบบ
บันทึกดังกล่าวให้ครูบรรณารักษ์และครูผู้สอน ดำเนินการให้นักเรียนคนละ 10 แผ่น และจัดแบ่งอุปกรณ์สำหรับ
จัดทำกิจกรรมหนังสือเล่มโปรดให้นักเรียนคนละ 1 ชุด และให้นักเรียนคัดเลือกหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนและ
ยืมหนังสือที่ต้องการจะทำกิจกรรมให้นำกลับไปทำที่บ้ าน ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมในช่วงที่ 1 เป็นช่วงการ
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ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปิดโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ช่วงที่ 2 ผู้ศึกษาได้เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์
ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับครูบรรณารักษ์และครูประจำชั้น โดยให้นักเรียน
แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถเข้ารวมกลุ่มกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บางคนยังอ่านหนังสือไม่แตกฉาน จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยเริ่มจากให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันอ่านบันทึกการอ่านของตนเองให้ เพื่อนฟัง 
สำหรับแบบบันทึกกิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้  ให้นักเรียนรวบรวมแบบบันทึกส่งครูประจำชั้น และ
กิจกรรมหนังสือเล่มโปรดให้นักเรียนนำหนังสือเล่มโปรดมาสลับกันอ่านกับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน 
 3. ติดตามและประเมินกิจกรรม (Check) ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยจัดทำแบบประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่สร้างขึ้นโดยพัฒนาจาก
แนวคิดในการสร้างแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดของแบบประเมิน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ จากนั้นนำแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วให้รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบงานวิทยบริการ และบรรณารักษ์ ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิน
ด้านการใช้ภาษา เนื้อหา ความสอดคล้องของคำถามและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และจัดพิมพ์แบบประเมิน
ฉบับสมบูรณ์ และนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. สรุปผลและนำไปปรับปรุง (Act)  
  4.1 ผู ้ศึกษานำแบบประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษา มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Arithmetic mean หรือ    ) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื ่อนำผลการ
ประเมินมาวางแผนในการติดตามและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 
  4.2 จากนั้นผู้ศึกษานำขอเสนอแนะของนักเรียนมาวิเคราะห์ พบว่านักเรียนต้องการหนังสือสำหรับ
เด็กเล่มใหม่ ๆ จึงได้ดำเนินการปรึกษาหารือร่วมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่
รับผิดชอบงานวิทยบริการ ดำเนินการจัดหาหนังสือสำหรับเด็กให้ห้องสมุดโรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำให้ครู
บรรณารักษ์จัดทำตะกร้าความรู้สำหรับให้นักเรียนได้ยืมตะกร้าความรู้ที่มีหนังสือจากห้องสมุดและสามารยืม
กลับไปอ่านที่บ้าน 
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สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 สรุปผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ศึกษาดำเนินการแจกแบบประเมินให้กับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 34 คน และได้รับแบบประเมินกลับคืนมาทั้งสิ้น 29 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.5 
ของแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด สรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน พบว่าเป็นเพศหญิง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 เพศชาย จำนวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.8 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 
 2. หนังสือที่นักเรียนยืมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนจะยืมหนังสือ
สำหรับเด็ก ที่เป็นเช่นนี้เพราะหนังสือสำหรับเด็ก เป็นหนังสือที่เล่าเรื ่องง่าย ๆ มักเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เช่น 
ร่างกาย ของเล่น ผลไม้ เป็นต้น มีภาพชัดเจนเหมือนจริง ไม่ฉากหลังรกรุงรัง ใช้คำน้อยแต่สื่อความหมายได้
ชัดเจน ได้แก่หนังสือร้อยกรองสำหรับเด็ก หนังสือสามมิติ (Pop-up books) หนังสือสอนตัวอักษร หนังสือสอน
ตัวเลข หนังสือเสริมความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี หนังสือภาพที่ไม่คำบรรยาย หนังสือนิทานภาพ  
 3. การประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
  3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมหนังสือเล่มโปรดมากที่สุด 
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือกิจกรรมบันทึกการอ่าน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ
กิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ที่เป็นเช่นนี้เพราะกิจกรรมหนังสือเล่มโปรด 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ใช้กระบวนการจากเรื่องที่
อ่านมาแยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากกระบวนการอ่าน โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ รวมทั้งเป็นการบูร
ณาการทักษะการคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพและการใช้สีโดยใช้กระบวนการอ่าน เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ 
ค้นคว้าความหมายนำมาจัดทำหนังสือเล่มโปรด เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องที่สนใจสามารถนำไปสื่อสารได้อ ย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการในการแต่งเรื ่องสั ้นและสอดแทรกข้อคิดเตือนใจเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อำพรรณ รัตนแพทย์ (2556, น.106) ได้ศึกษา
เรื่อง กระบวนการสร้างหนังสือเล่มเล็กเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน
บ้านหลวง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พบว่าการสร้างหนังสือเล่มเล็ก สามารถนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระ สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นได้สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ จากการสังเกตผู้ที่สร้างหนังสือเล่มเล็กจะทำงานอย่างมีความสุขเนื่องจากเป็นการผ่อนคลาย 
และเป็นการช่วยเหลือกันในหมู่คณะ ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้ ดังนั้นทางโรงเรียนควรจะฝึกทักษะตาม
กระบวนการสร้างหนังสือเล่มเล็กให้ถูกต้องตามข้ันตอน โดยเริ่มจากการตั้งชื่อเรื่อง การวางโครงเรื่อง และการลง
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มือปฏิบัติจริง แต่ผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติ จึงจะทำให้
การทำงานสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 
  3.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่ากิจกรรมช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.31) รองลงมาคือนักเรียนมีความสุขในการอ่านและการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.21) กิจกรรมมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมาก ( = 
4.07) กิจกรรมมีความสนุกและทำให้มีความเพลิดเพลิน อยู่ในระดับมาก ( = 4.03) ควรมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก ( = 3.76) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.72) และสื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 3.59) ที่เป็น
เช่นนี้เพราะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการอ่าน 
นักเรียนมีความตั้งใจอ่านมากขึ้น สามารถอ่านหนังสือนิทาน หนังสือภาพต่าง ๆ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการ
อ่าน และได้เลือกหนังสือที่ตนเองต้องการจะอ่าน ได้อ่านอย่างมีเป้าหมายทำให้รู้สึกภูมิใจที่อ่านแล้ วได้สร้าง
ผลงาน เผยแพร่หรือได้ชักชวนเพ่ือนให้มาอ่านหนังสือ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดขึ้น
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาในเรื่องทัศนคติ การที่บุคคลจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและยอมรับ
สิ่งนั้นก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อตนเอง ซึ่งการยอมรับนั้นต้องเกิดจากการที่เขา
ได้มีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยธิดา รอดซุง, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์, และธีร
ยุทธ ภูเขา (2561, น.173-174 ; อ้างถึงใน Klauda, 2008 ; Fishbein & Ajze, 2010, p.20-27) กล่าวว่า
กิจกรรมที่กำหนดให้มีการทำกิจกรรมจากการอ่าน โดยสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้อ่าน ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้
เกิดทัศนคติที่ดี อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอ่านของนักเรียน ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
การกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้ดำเนินการควรเตรียมตัวในการศึกษารูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลายไว้ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนด้วย โดยที่ ครูเป็นบุคคลสำคัญในการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความต้องการอ่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการอ่าน  ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดความเชื่อและ
ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักเรียนและส่งผลต่อไปจนถึงการมีนิสัยรักการอ่าน 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. นักเรียนต้องการหนังสือสำหรับเด็กเล่มใหม่ ๆ จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู ้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบงานวิทยบริการ ดำเนินการจัดหาหนังสือสำหรับเด็กให้ห้องสมุด
โรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำให้ครูบรรณารักษ์จัดทำตะกร้าความรู้สำหรับให้นักเรียนได้ยืมตะกร้าความรู้ที่มีหนังสือ
จากห้องสมุดโรงเรียนและสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์และครูประจำชั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันพบว่านักเรียนติดโทรศัพท์มือถือ
มากขึ้น ทำให้ขาดทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะลดลง ทำ
ให้พูดกันน้อยลงและเปลี่ยนไปพูดคุย (Chat) ผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น รวมถึงการใช้ภาษาจะแย่ลงเพราะด้วย
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รูปแบบในโลกออนไลน์ทำให้เขียนคำสั้น ๆ บางคนก็ย่อคำหรือใช้คำแสลงเฉพาะกลุ่ม ดั งนั้นการอ่านหนังสือ
รูปเล่มจึงจำเป็นสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา รวมถึงหนังสือรูปเล่มช่วยถนอมสายตาและทำให้สบายตามากขึ้น 
  3. ครูบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน
บรรณารักษศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีภาระงานสอน และภาระงานอื่น ๆ ดังนั้นการดูแลห้องสมุด
โรงเรียนจึงเป็นภาระรอง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่ห้องสมุดโรงเรียนคือแหล่งความรู้ของ
โรงเรียนและชุมชน 
 
 การนำไปใช้ประโยชน์ 
 การดำเนินการในครั ้งนี้โรงเรียนสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) สำหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแก่นักเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป เนื่องจากได้
จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมอบให้ครูบรรณารักษ์ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) สําหรับพลเมืองไทย 2) เพื่อทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
สําหรับพลเมืองไทย 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
สําหรับพลเมืองไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
ที่ทำการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากความสมัครใจในการเข้าร่วมในการ
วิจัยจาก คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
เป็นผู้ที่ยื่นผลสอบเทียบการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บทเรียนออนไลน์ ประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ได้บทเรียนออนไลน์ 
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมืองไทย มีคุณภาพระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.20 การศึกษาผล
การใช้บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมืองไทย นักศึกษาจำนวน 35 
คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 81.60 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
สําหรับพลเมืองไทย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 

 
คำสำคัญ : บทเรียนออนไลน์, การเข้าใจดิจิทัล, พลเมืองไทย 
 
Abstract  
 The objectives of this research were 1) to develop online lessons. Digital Literacy 
Course for Thai Citizens 2 )  to try online lessons digital literacy course for Thai citizens 3 )  to 
assess satisfaction with online lessons Digital Literacy Course for Thai Citizens. The samples used 
were regular students. Nakhon Sawan Rajabhat University who took the computer quality 
assurance examination of 35 people, which were obtained from Faculty of Education, Faculty 
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of Agricultural Technology and Industrial Technology, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Faculty of Management Sciences and the Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan 
Rajabhat University.  by submitting the results of the university's computer quality assurance 
equivalency test Research tools include online lessons. Assessment of digital skills competency 
and a questionnaire. get online lessons Digital Literacy Course for Thai Citizens Good quality, 
average 4.20 Trial results of online lessons Digital Literacy Course for Thai Citizens Average score 
81.60 out of 100 Satisfaction evaluation results of online lessons Digital Literacy Course for Thai 
Citizens at a high level with an average of 4.36 
 
Keyword : Online Lessons, Digital Literacy, Thai Citizens 
 
บทนำ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อน
ความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี ้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 สำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีพันธกิจส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู ้ความสามารถเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการสอบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ด้าน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาทุก
คน ต้องมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่เข้าศึกษา ชั้น
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 และต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตังนั้น สำนักวิทยบริการฯ
จึงได้กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการจัดทำเนื้อหา
การสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านดิจิทัล มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถะและทักษะทางด้านดิจิทั ล 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็น
แผนในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้มีการนำเสนอแผนดังกล่าวเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการฯ พิจารณา เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามแผนพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 
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 Digital Literacy หรือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทักษะดังกล่าว
ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ กรอบสมรรถนะดิจิทัลในการสอบจะประกอบไปด้วย 1.การเข้าใจดิจิทัล  2.การ
ใช้ดิจิทัล  3.การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล  4.การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัลทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน ด้านที่ 1.การใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านที่ 2.การใช้งานอินเตอร์เน็ต  ด้านที่ 3.การใช้งาน
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย  ด้านที่ 4.การใช้โปรแกรมประมวลคำ ด้านที่ 5.การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  ด้านที่ 
6.การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน  ด้านที่ 7.การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล  ด้านที่ 8.การทำงานร่วมกันแบบ
ออนไลน์  ด้านที่ 9.การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัญหา จากปัญหาการสอบ Digital Literacy Baseline พบว่านักศึกษามีคะแนน
สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 88 คน จากจำนวนที่ผู้สมัครจำนวน 504 คน การสอบ Digital Literacy Baseline 
นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบสอบร้อยละ 70 ขึ้นไป เพื่อนำผลการสอบ Digital Literacy Baseline ไป
เทียบเคียงการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประกอบจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้วิจัย
ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบกับผล
การสำรวจของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงสนใจพัฒนา การพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับ
พลเมืองไทย เพื่อเป็นการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยบทเรียนที่มีเนื้อหาประกอบด้วย 
แนะนำการสอบ Digital Literacy Baseline แนะนำการสอบ Digital Literacy กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลได้
แบ่งหน้าที่งานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1.การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)  2.การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT 
Skill) 3.การแก้ปัญหาด้วยเครื ่องมือด ิจ ิท ัล (Problem Solving with Digital Tools)  4.การปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ และเตรียมตัวก่อนการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมืองไทย 

 2. เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)  สําหรับพลเมือง
ไทย 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับ
พลเมืองไทย 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การรู้ดิจิทัล หมายถึง ความตระหนักถึงความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน การจัดการและใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถประเมิน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อสร้างสารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง โดยสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มชุมชนเครือข่ายความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และสะท้อนกลับทางสังคมอย่าง
จริยธรรม การรู้ดิจิทัลเป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ผู้เรียนต้องมี เป็นทักษะแห่งการอยู่รอด จึงต้องมีการ
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทำงานในโลกของความเป็นจริงให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประเมิน วิเคราะห์ 
จัดการ ใช้สารสนเทศ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สื่อสารและทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมอย่างมี
วิจารณาญาณและมีจริยธรรม (Saechan & Morsorn, 2016) ทักษะการรู้ดิจิทัลจะประกอบไปด้วยหลากหลาย
ทักษะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ การรู้สื่อ (Media literacy) การรู้เทคโนโลยี (Technology literacy) การรู้
ส ารสนเทศ ( Information literacy) การร ู ้ เ ก ี ่ ยวก ับส ิ ่ งท ี ่ เห ็ น  ( Visual literacy) การร ู ้ การส ื ่ อสาร 
(Communication literacy) และกา ร ร ู ้ ส ั ง ค ม  ( Social literacy) (National Science and Technology 
Development Agency, 2015) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง 
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงาน
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิต ิ
 1.การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)  หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจดิจิทัล ที่ทำให้เกิด
ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจสารสนเทศและ
สามารถประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง 
สามารถผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือดิจิทัล 
 2.การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) หมายถึง บุคคลสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ถูกกฎหมายหมาย ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น 
 3.การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools) หมายถึง บุคคลสามารถ
ใช้ความรู้ ข้อเท็จจริง และข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด ประเมินผลของปัญหา และหา
วิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุดภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด   
 4.การปรับตัวการเปลี ่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) หมายถึง บุคคลสามารถอยู่
ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะชีวิต
และการประกอบอาชีพให้เหมาะสม วิธีการประเมินสมมรรถนะดิจิทัลของตนเอง 
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วิธีการดำเนินงาน 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (สําหรับพลเมืองไทย)  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือตำรา วารสาร เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี ่ยวชาญเพื่อพัฒนากรอบความคิด โดยการสังเคราะห์แนวคิดศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านการเข้าใจดิจิทัล ซึ่งให้ข้อสังเกตที่สอดคล้องกัน ที่สอดคล้องว่าการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา
สามารถวัดระดับความรู้ Digital Literacy Baseline 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 2.การ
ใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) 3.การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools) 
4.การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform)  
  2. วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลบทเรียน ตามกรอบสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 1. การเข้าใจดิจิทัล ประกอบด้วย 9 หน่วยสมรรถนะ  
 1) สิทธิความรับผิดชอบยุคดิจิทัล  
 2) การเข้าถึงดิจิทัล 
 3) การสื่อสารยุคดิจิทัล  
 4) ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  
 5) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  
 6) มารยาทในสังคมดิจิทัล  
 7) สุขภาพดียุคดิจิทัล  
 8) ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  
 9) กฎหมายดิจิทัล   

2.การใช้ดิจิทัล ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ  
 1) การใช้คอมพิวเตอร์  
 2) การใช้อินเตอร์เน็ต  
 3) การใช้โปรแกรมจัดการคำ  
 4) การใช้โปรแกรมจัดการตาราง  
 5) การใช้โปรแกรมนำเสนอ  
 6) การใช้งานเพื่อความม่ันคงคอมพิวเตอร์  

3. การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ 
 1) การแก้ปัญหาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี 
 2) การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล 
 3) การจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิทัล 
 4) การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 5) การคิดเชิงคำนวณ 
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 4. การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ 
 1) การยืดหยุ่นและปรับตัว 
 2) การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล 
 3) การคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4) การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
 5) การเป็นผู้นำ 
 3. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ศึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ ใช ้เว ็บแอพพลิเคชั ่น  Google for 
Education สร้างเครื่องมือโดยใช้ Google Site, Google Form, Google Meet, Youtube และ Looker มีการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 5 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือความ
สมบูรณ์ของบทเรียนออนไลน์ 
 4. ทดสอบบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (สําหรับพลเมืองไทย) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 35 คน จาก      คณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการทดสอบบทเรียนบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (สำหรับ
พลเมืองไทย) และทำการประเมินทักษะด้าน Digital Literacy Baseline  
 5. การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บทเรียนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับพลเมืองไทย ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ในการใช้
งานสื่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับพลเมืองไทย และนำมา
การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ สถิติที ่ใช้ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล จากผลการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. จากการวิเคราะห์ผลการประเมินทักษะด้าน Digital Literacy Baseline ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทีท่ดลองใช้บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy)  สําหรับพลเมืองไทย  ผลการวิจัยพบว่า ได้บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy) สําหรับพลเมืองไทย มีคุณภาพระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.20 การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ 
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมืองไทย จำนวนผู้สอบประเมิน Digital Literacy และ
ใช้บทเรียนออนไลน์ นักศึกษาจำนวน 35 คน ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละของผู้
ผ่านทดสอบ 97.14 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 81.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เนื่องจากผู้วิจัยได้
พัฒนาบทเรียนฯ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและบทเรียนออนไลน์ ก็ได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้เชี ่ยวชาญด้าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จึงส่งผลให้บทเรียนฯ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ทำให้นักศึกษาสามารถผ่าน
กระบวนการเรียนและผ่านการสอบประเมิน Digital Literacy ได ้
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 2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้มากจาก แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ปลายเปิด พบว่าปัญหาด้านโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน คือ ปัญหาอินเทอร์เน็ตใน
มหาวิทยาลัย และการใช้ที่บ้านพักของนักศึกษา ความเร็วช้า รองลงมา คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายมี
ปัญหา (Wi-Fi) ซึ่งควรได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างสังคม
ดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนข้อเสนอแนะจากผู้ที่สอบไม่ผ่านมีความต้องการให้จัดอบรม
เสริม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (กาญจนา หฤหรรษพงศ์, 2562) จัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้สอบผ่านตามข้อกำหนดในการเรียนของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้เรียนจะสอบ
ผ่านการวัดการรู้ดิจิทัลไปแล้ว แต่จากผลคะแนนที่สอบผ่านอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการพัฒนาการรู้ดิจทิัล
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีทักษะการ
รู้ดิจิทัลในระดับท่ีดียิ่งขึ้น 
 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย
และเข้าถึงผู้ใช้งานได้สะดวก และนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามต้องการ 
 2. ควรมีแนวทางเสริม ให้การประเมินทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น โปรแกรมทดสอบวัด
ระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต ICDL (The International Computer Driving License) การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital 
Literacy ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต 
และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน IC3 (IC3 Digital Literacy Certificate)  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นี้มี

ว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื ่อรองรับการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบรวมถึงประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและได้นำ
หลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้เพื ่อวิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เมื ่อประเมินประสิทธิภาพโดยกลุ ่มผู ้ เช ี ่ยวชาญ มีประสิทธิภาพอยู ่ในระดับดี ( �̅�=4.42)  
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ประเมินโดยนักศึกษาอยู่ในระดับดี (�̅�=4.03) และบุคลากร
ของมหาว ิทยาล ัยอย ู ่ ในระด ับด ี  (�̅�=4.15)  สร ุปได ้ว ่ า ในด ้านข ั ้นตอนกระบวนการ ผ ู ้ ใช ้ งานมี  
ความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เนื ่องจากมีขั ้นตอน 
การรับบริการที ่ง ่ายมีความสะดวกและรวดเร็ว ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย พบว่าในขั ้นตอน 
การเข้าใช้งานมีความมั ่นคงปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและมีประสิทธิภาพการบริการที ่ส ูงขึ้น  
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานพบว่า ระบบตอบสนองความต้องการของผู ้ ใช ้งานได้ด ีและ  
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ ในการพัฒนางานบริการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายและสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักได้  

 
คำสำคัญ: ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, เว็บแอพพลิเคชั่น 
 



 
 
 

82 
 

การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

Abstract  
development of computer and network service systems Nakhon Sawan Rajabhat 

University aims to develop computer and network service systems. to support the use of 
c o m p u t e r  s y s t e m s  a n d  n e t w o r k s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  t o  a s s e s s  
the effectiveness of the system, including evaluating Satisfaction of users of computer service 
systems The system has been developed in the form of a web application. and has applied 
the System Development Life Cycle : SDLC principles used to analyze, design and develop the 
system. The research tools were Computer system and network service system Efficiency 
assessment form for computer system and network services by a group of system experts and 
a user satisfaction assessment form for computer system and network services whi ch was 
evaluated by a sample group of students and university personnel. 

The results of the research and study found that the computer system and network 
service system Nakhon Sawan Rajabhat University when assessing the efficiency by a group of 
experts is effective at a good level ( �̅� = 4.42 ), the satisfaction assessment results of using the 
system, assessed by students , were at a good level ( �̅� = 4.03 ) and university personnel. was 
at a good level ( �̅� = 4.15 ). It can be concluded that in terms of process steps Users are 
satisfied with access to the computer system and network service system. Because the process 
of providing a simple service is convenient. fast in getting service . performance and safety It 
was found that in the process of signing in, there is a higher security of personal data access 
and service efficiency. In terms of satisfaction with the quality of use, it was found that The 
system responds well to the needs of users and is beneficial to users. Such information can be 
used to develop computer system and network services and to support educational quality 
assurance work at the office level. 

 
Keywords: Computer System and Network, Web Application 
 
บทนำ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในพันธกิจที่สำคัญ คือ การพัฒนาบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศของ
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีภาระหน้าที่ในการติดตั้ง ควบคุมดูแลและพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาบริการเพื่อรองรับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเว็บไซต์งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน
บัญชีผู้ใช้ระบบเครือข่าย บริการแจ้งลืมรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ระบบเครือข่าย บริการตรวจสอบสิทธิการใช้งานบริการ
ระบบเครือข่าย บริการยืนยันข้อมูลส่วนตัว บริการแจ้งลืมรหัสผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย เป็นต้น และจากการใช้
งานบริการต่าง ๆ พบว่าเว็บไซต์มีความล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ดีบนอุปกรณ์ที่หลากหลายและมีความเสี่ยงที่
จะถูกโจมตีจากภัยคุกคามได้ง่ายและไม่สะดวกต่อการใช้งานทำให้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู ้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยและมีความมั่นคงปลอดภัยในการขอรับบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
           2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการดำเนินงานการให้บริการงานระบบเครือข่ายของกลุ่ม
งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ บทความ 
วารสาร ตำรา งานวิจัย เว็บไซต์ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบ แนวทางการให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและงานวิจัยที่มีผู้อ่ืนได้ศึกษามาแล้วที่มีความใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ 

อานนท์ มะโนเมือง (2564) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลผู้รับบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคของการบริการผู้ใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการ ฐานข้อมูล
ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการบริการด้าน
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้
การบริการด้านระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้งานระบบ เครือข่ายสามารถขอรับบริการได้ทุกที่ทุก
เวลา เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริหารงานด้านระบบเครือข่ายของผู้บริหารและยังเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้วิจัยเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 

สุวิมล ระวัง (2554) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ศึกษา
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและวิเคราะห์พฤติกรรมกับปัจจัยด้านผู้ให้บริการและ
ความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
วิธีการดำเนินงาน  
 ขอบเขตการวิจัย  
 การพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มาใช้บริการ ช่วง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ก.ค. 2565 จำนวน 516 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)  
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. ระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
           2. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

แบบประเมินประสิทธิภาพระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นแบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใน 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) กำหนดระดับการ
ประเมิน ดังนี้  
   5 หมายถึง มปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีทีสุ่ด  

4 หมายถึง มปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  
3 หมายถึง มปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถงึ มปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับ น้อย และ  
1 หมายถึง มปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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โดยมีเกณฑ์การแปลผลแบบการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้   
   ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ดีที่สุด   
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ดีมาก   
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย  
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน คือ 1. ด้านขั ้นตอนกระบวนการ 2. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย3. ด้านความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใช้งาน เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใน 5 ระดับตามแนวคิดของลิ
เคิร์ท (Likert’s Scale) กำหนดระดับการประเมิน ดังนี้  
   5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย และ  
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
โดยมีเกณฑ์การแปลผลแบบการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้   

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด   
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก   
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง   
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

           
วิธีดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
 ผู้วิจัยไดศ้ึกษากระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
(System Development Life Cycle) จึงได้วิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้     

1. ศึกษาและสำรวจความต้องการ 
 โดยผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลการให้บริการงานระบบเครือข่ายของกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 
ข้อมูลการใช้งานบริการต่าง ๆ ปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบเดิม 
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 2. วิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วมาทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการออกแบบระบบนั้นได้
มีการออกแบบโดยใช้แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Level Data Flow Diagram) และ
แผนภาพการไหลของกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) โดยอธิบายการทำงานของระบบและความสัมพันธ์
ของระบบกับข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งในระบบนี้มีผู ้เกี ่ยวข้องกับระบบอยู่ 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานระบบ 
(นักศึกษาและบุคลากร) และผู้ดูแลระบบ และใช้แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) ในการออกแบบ
ฐานข้อมูลของระบบ 

3. พัฒนาระบบ 
 หลังจากวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์นั้น สามารถจำแนกการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การสร้างฐานข้อมูล เป็นการสร้างฐานข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 2. การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ เป็นการพัฒนาโปรแกรมใน
ส่วนของติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่ทำการออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้การ
เขียนโปรแกรมภาษา PHP  
 4. ทดสอบระบบ  
 เมื่อทำการพัฒนาระบบจนสมบูรณ์สามารถแบ่งกระบวนการทดสอบระบบได้ดังนี้ การทดสอบในแต่ละ
ส่วน (Unit Testing) เป็นการทดสอบระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ตามส่วนต่าง ๆ ที่ได้ทำการพัฒนาไว้โดยผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบเองเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนและการ
ทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test) นั้นเป็นการทดสอบระบบโดยการให้กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาระบบจำนวน 3 คนเป็นผู้ทดสอบ 
 5. ประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
 ผู้วิจัยได้นำระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปติดตั้ง  
ทดลองใช้งานและทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบ
จำนวน 3 คน 
 6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 หลังจากติดต้ังผู้วิจัยได้ทำการประเมินหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย จำนวน 516 คน ทดลองการใช้งานและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
 7. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 หลังจากประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแล้วผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ผลของผู้ใช้งานระบบงาน
บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เพื่อนำไปหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะและ
แนวทางพัฒนางานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป 
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สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขึ้นใน

รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  
ผลการดำเนินงานในส่วนหลัก ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าจอหลักและหลังจากลงชื่อเข้าสู่

ระบบ ส่วนของการเข้าใช้งานจากหน้าจอหลักประกอบด้วย บริการแจ้งลืมรหัสผ่าน และระบบเข้ารับรหัสผ่าน
ใหมด่้วยตนเอง ดังภาพที ่1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักเว็บไซต์บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
 ผลการดำเนินงานในส่วนหลักหลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน บริการ
ยืนยันข้อมูลส่วนตัว บริการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน บริการแจ้งลืมรหัสผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอเว็บไซต์บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
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ในการพัฒนาระบบนั้นมีบริการที่ถูกปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
เช่น ส่วนบริการแจ้งลืมรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายได้พัฒนาให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
โดยขั้นตอนแรกระบบจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งานโดยต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและเลขที่บัตรประจำตัว
ประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ได้หลากหลายและมีความปลอดภัย
มากขึ้นกว่าเดิม ช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ มี 4 ช่องทาง ดังนี ้ 1. อีเมลมหาวิทยาลัย 2. อีเมลส่วนตัว  
3. หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่  เคาร์เตอร์บริการและหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบัญชีระบบเครือข่ายได้ทันที ดังภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอขั้นตอนบริการแจ้งลืมรหัสผ่าน 

 
ซึ่งในส่วนของตัวเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมลส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว

ผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานต้องลงชื่อเข้าใช้งานระบบก่อนเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและจึงจะ
สามารถยืนยันข้อมูลส่วนตัวและสามารถใช้งานตัวเลือกข้างต้นได ้ดังภาพที่ 4 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอขั้นตอนบริการยืนยันข้อมูลส่วนตัว 
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สรุปผลการพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ขึ้นมานั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  คือ 
 1. มีระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำหรับให้บริการ
นักศึกษาและบุคลากร ที ่มีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ พบว่าขั ้นตอนการ
ให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น     

2. ผู ้ใช้บริการงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความพึงพอใจในการใช้งานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบและผลการประเมินความพึงพอในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 

1. ความสามารถของระบบ 4.33 0.58 ดี 
2. ความถูกต้องในการทำงานของระบบ 4.33 0.58 ดี 
3. ความสะดวกและความง่ายในการใช้งานระบบ 4.67 0.58 ดีมาก 
4. ความปลอดภัยของข้อมูล 4.33 0.58 ดี 

ภาพรวม 4.42 0.51 ดี 
 จากตารางที่ 1 สรุปผลของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 
พบว่าระดับผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่
ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะดวกและความง่ายในการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.67 อยู่ในระดับดี
มาก จึงสรุปได้ว่า ระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถทำงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 
 ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ทดลองการใช้งานและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยจำแนกประเภทผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจจากนักศึกษา สรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 2 และ 3  และผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากบุคลากร 
สรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 4 และ 5 ตามลำดับ ดังนี้ 
 
 



 
 
 

90 
 

การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ใช้งานระบบงานบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

คณะ จำนวน ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 70 20.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 20.00 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 17.14 
4. คณะวิทยาการจัดการ 60 17.14 
5.  คณะเทคโนโลย ีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

50 14.29 

6. บัณฑิตวิทยาลัย 40 11.43 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานประเภทนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจการใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำแนกตามคณะที่สังกัด ได้ดังนี้ คณะครุ
ศาสตร์ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 และบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 รวมทั้งสิ้น 350 คน 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำแนกเป็นรายข้อ 

 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 

ด้านขั้นตอนกระบวนการ    
1. การเข้าใช้งานระบบสะดวกไม่ซับซ้อน 3.91 0.65 มาก 
2. มีการจัดหมวดหมู่การให้บริการที่เป็นระเบียบ 4.01 0.66 มาก 
3. แบบฟอร์มการขอรับบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.93 0.66 มาก 
4. ระบบตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานได้ถูกต้อง 3.98 0.65 มาก 
5. ระบบมีข้ันตอนการทำงานเป็นลำดับและเข้าใจง่าย 4.01 0.66 มาก 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
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หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 

6. การใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ระบบ 

4.01 0.65 มาก 

7. การยืนยันข้อมูลส่วนตัว 4.04 0.62 มาก 
8. รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการบน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smart Phone  

4.07 0.63 มาก 

ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งาน 
9. ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.12 0.64 มาก 
10. ระบบช่วยให้ผู้งานมีความสะดวก รวดเร็ว 4.11 0.64 มาก 
11. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.13 0.66 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.65 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้งานประเภทนักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ 3 ลำดับแรกจากระดับคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากไป
น้อยดังนี้ ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ยสุดสุดเท่ากับ 4.13 ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้
ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และระบบช่วยให้ผู้งานมีความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และพบว่าการเข้าใช้
งานระบบสะดวกไม่ซับซ้อนได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  
 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากบุคลากรที่ใช้งานระบบงานบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 30 18.07 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 18.07 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 15.06 
4. คณะวิทยาการจัดการ 20 12.05 
5.  คณะเทคโนโลย ีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

15 
9.04 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 1.81 
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7. สำนักงานอธิการบดี 20 12.05 
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 9.04 
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 1.81 
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 3.01 

รวม 166 100.00 
   
 จากตารางที่ 4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานประเภทบุคลากรที่ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจการใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัดได้ดังนี้ คณะครุ
ศาสตร์ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.07 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.06 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.04 สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.05 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.01 รวมทั้งสิ้น 166 คน 
 
ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำแนกเป็นรายข้อ 
 

 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
 

x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 

ด้านขั้นตอนกระบวนการ    
1. การเข้าใช้งานระบบสะดวกไม่ซับซ้อน 3.87 0.64 มาก 
2. มีการจัดหมวดหมู่การให้บริการที่เป็นระเบียบ 4.01 0.66 มาก 
3. แบบฟอร์มการขอรับบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.09 0.66 มาก 
4. ระบบตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานได้ถูกต้อง 4.16 0.64 มาก 
5. ระบบมีข้ันตอนการทำงานเป็นลำดับและเข้าใจง่าย 4.26 0.70 มาก 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
6. การใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ระบบ 

4.23 0.70 มาก 

7. การยืนยันข้อมูลส่วนตัว 4.20 0.70 มาก 
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หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
 

x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 

8. รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการบน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smart Phone  

4.31 0.68 มาก 

ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งาน 
9. ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.22 0.64 มาก 
10. ระบบช่วยให้ผู้งานมีความสะดวก รวดเร็ว 4.14 0.72 มาก 
11. ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.12 0.71 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้งานประเภทบุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจ 3 ลำดับแรกจากระดับคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย ดังนี้ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smart Phone 
ค่าเฉลี่ยสุดสุดเท่ากับ 4.31 ระบบมีข้ันตอนการทำงานเป็นลำดับและเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และการใช้
บัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลำดับและพบว่าการเข้าใช้
งานระบบสะดวกไม่ซับซ้อนได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
 
สรุปผล 

จากการพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
สามารถสรุปได้ว่าระบบมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความมั่นคงปลอดภัยในการขอรับบริการ
ระบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้น  

ผู ้ว ิจ ัยได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จากกลุ่มผู้ใช้งานได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสรุปเป็นรายด้านไดด้ังนี้ 

1. ด้านขั้นตอนกระบวนการ พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เนื่องมาจากขั้นตอนการให้บริการที่ง่ายมีความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ  

2. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย พบว่าในขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบมีความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนตัวและประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้น  

3. ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานพบว่า ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. กรณีแจ้งลืมรหัสผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยหรือบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft 365 ควรมีระบบแจ้งเตือน

ผู้ดูแลระบบเพ่ือเข้ามาตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่มีการร้องขอเข้ามาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. ในส่วนของผู้ดูแลระบบควรมีการแสดงผลภาพรวมสถิติการใช้งานระบบเพื่อนำมาพัฒนาบริการได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ผู้ใช้งานบางส่วนยังมีความสับสนในการใช้บริการอยู่ ควรมีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับ
ผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้น 
 
การนำไปใช้ประโยชน์  
  1. มีระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับ
ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
 2. ระบบมีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา 
 3. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในงานพัฒนาบริการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายและสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการงานซ่อม
บำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน (Web application) เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
ดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึง
พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ทีส่ามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ไดท้ันที ในการ
พัฒนาระบบได้แบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานสำหรับแจ้งซ่อมบำรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนของเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับติดตามการแจ้งซ่อมและ
ตรวจสอบการซ่อม ได้ทำการทดสอบการใช้งานของระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง และทำการประเมินความพึง
พอใจจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานระบบ จากการสำรวจผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่เดือน
มกราคม - ธันวาคม 2565 มีผู้ใช้งานระบบจำนวนทั้งสิ้น 242 คน ประกอบด้วยอาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 
196 คน และนักศึกษา จำนวน 46 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ จำนวน 198 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 81.86 ของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด ทั้งนี้ได้นำผลการสำรวจจากผู้แสดงความคิดเห็น ในการใช้งาน
ระบบมาวิเคราะห์ผลเท่านั้น ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60                
 ด ั งน ั ้ นสามารถสร ุป ได ้ ว ่ า  ระบบบร ิห ารจ ั ดการง านซ ่ อมบำร ุ ง ร ะบบ เทคโน โลยี
สารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเช ียงราย  ที ่พ ัฒนาขึ ้นม ีการประเมินความพึงพอใจอยู ่ ในระดับ                  
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, เว็บแอปพลิเคชัน, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop an information technology 
system maintenance management system for Chiang Rai Rajabhat University and 2) to assess 
the satisfaction of users toward the information technology system maintenance 
management system for Chiang Rai Rajabhat University. The researcher has developed an 
information technology system maintenance management system by using a web 
application to solve the problem of operating and maintaining information technology 
systems to be fast, easy to use, meets the needs of users. The system is developed in PHP 
language and uses the MySQL database management system to interact with users 
immediately. From the development of the system, the operation of the system is divided 
into 2 parts: the part of the user who can report the problems and the part of the information 
technology staff who can monitor the repair. Has tested the use of the system by a group 
of samples and assessing satisfaction from a sample of system users. According to the 
satisfaction assessment survey of the use of the maintenance management system from 
January to December 2022, there were 242 users of the system, consisting of 196 
teachers/staff and 46 students of Chiang Rai Rajabhat University. There were 198 people 
commenting on the use of the system, representing 81 . 8 6  percent of all system users. 
However, the results of the survey from those who commented on the use of the system 
were used to analyze the results only. The results of the overall survey found that system 
users were satisfied with the use of the system at the highest level with an average of 4.60 
 Therefore, it can be concluded that the information technology system 
maintenance management system for Chiang Rai Rajabhat University had the satisfaction 
assessment at the highest level with an average of 4.60, can be used effectively 
 
Keywords : System development, Web applications, Computer maintenance 
 
บทนำ 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย อาทิ งานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษา Server Farm และอุปกรณ์ด้านเครือข่าย บริหารจัด
ฐานข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และอีเมล ฯลฯ  
 งานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่มีความจำเป็นตลอดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถลดการ
เสียหายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นได้อย่างมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอุปกรณด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตาม
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การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื ่อทำให้อุปกรณ์เหล่านั ้นสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาระบบงานบริการแจ้งซ่อมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมมีลักษณะเป็นการใช้
โทรศัพท์แจ้งซ่อมมายังงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ การทำงานจึงทำให้เกิดความล่าช้า 
เสียเวลา และเสียค่าโทรศัพท์ ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมี
จำนวนน้อย การให้บริการซ่อมบำรุงจึงยังขาดเครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาที่
พบอยู่เป็นประจำ คือ เมื่อมีแจ้งซ่อมอุปกรณ์ผู้ใช้งานต้องโทรศัพท์มาแจ้งเองหรือบอกกล่าวด้วยตัวเองนั้นบาง
ปัญหาเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาเพ่ือแก้ไขในเบื้องต้นและไม่มีการแจ้งกลับด้วยเอกสารมายังหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลเองก็อาจจะช้าไม่ทันใจต่อผู้รับบริการ หรือหากต้องมีการ
ซื้ออะไหล่ทดแทนส่วนที่ชำรุดก็ไม่สามารถติดตามได้ว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ซึ่งข้อมูลประวัติการ
ซ่อมบำรุงเหล่านี้บางครั้งเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารจึงเป็นการยากต่อการค้นหาประวัติการซ่อมบำรุง  จึงเกิด
ความล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานที่ขอซ่อมบำรุง   
 ดังนั้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือช่วยแก้ปัญหา การดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ์
ให้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถตรวจสอบการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นยำมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการงานซ่อม
บำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ภาสกร ปาละกูล (2552, น. ก) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
การดำเนินงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งพัฒนาระบบ
ด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้แบบทันที โดยแบ่งการ
ทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานที่สามารถทำการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เฝ้าติดตามการแจ้งซ่อมได้ทันทีทันใด และ
สามารถตรวจสอบการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
6 คน และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 130 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทำ
การประเมิน ความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.24 กลุ่มผู้ใช้ทั่วไปประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่พัฒนาขึ้นมาการประเมินความพึง
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พอใจอยู่ในระดับดี สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายผู้ใช้งาน คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว   
 ทวีศักดิ์ วังแวว (2557, น. ง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารจ ัดการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข ่าย    หน่วยเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2) เพื่อช่วยให้งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับ ตัว
บ่งชี้เพื่อประเมินผลร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่ง
ได้พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา พีเอชพีและใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งระบบทั้งหมดทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน
ระบบ จำนวน 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมการใช้งานระบบอยู่ที่ 4.39 โดยผู้ใช้งานระบบ
ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลการซ่อมบำรุงมาเป็นข้อมูล
สน ับสน ุนสำหร ับต ั วบ ่ งช ี ้ เพ ื ่ อประเม ินผลร ้อยละความสำเร ็ จของการปฏ ิบ ัต ิ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางได้ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
หน่วยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้มีการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล โดย
แบ่งการทำงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่หน่วย
เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง หัวหน้าหมวดสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบ โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะ
ตรวจสอบจากแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบ ซึ่งในการพัฒนาจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ผู้ดูแลระบบทำ
การกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีจะเป็นผู้ประสานงานใน
ส่วนของการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ปรับปรุงการซ่อมบำรุง แจ้งค่าใช้จ่ายหากมีการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงและหัวหน้าหมวดสารสนเทศทำการ
อนุมัติจัดซื้ออะไหล่และสรุปรายงานผล เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละระดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการวิเคราะห์จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ของผู้บริหารต่อไป  
 ธนกฤต ผงผ่าน (2560, น. จ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน 
จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน อาจารย์ผู้สอน จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 26 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านความสามารถของระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่พัฒนาขึ้นเป็น
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ระบบ ที่สนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ โดยการทำงานทั้งหมดจะถูกเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถลด
ปัญหาการจัดเอกสาร การค้นหาเอกสาร การตรวจสอบ การจัดทำรายงาน ซึ่งสามารถเพิ่ม  ความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจองรายวิชาเรียนและระบบการ
จัดการชั้นเรียนออนไลน์ โดยการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานและผู้ใช้งาน ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลค่าเฉลี่ยเชิงปริมาณ 3.79 เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้  
 นาถตยา ขุนทอง, ปราลี มณีรัตน์ และศุภฤกษ์ ชะงชัย (2561 , น. 13) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบูทสแตรป 
ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค : กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบูทสแตรป ฟอนท์เอ็น 
เฟรมเวิร์ค กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือให้มีความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งการแจ้งซ่อม บันทึกข้อมูลการซ่อม และพิมพ์รายงานสรุปการ
ซ่อม โดยนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลซ่อมอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และการจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงประวัติการซ่อมได้สะดวก 
รวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถ แจ้งซ่อมและตรวจสอบสถานะ งานซ่อมผ่านเว็บไซต์ได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ซ่อม
บำรุงสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ สามารถ
ตรวจดูประวัติ การซ่อมบำรุงรักษา ดูสถิติการซ่อมและออกแบบรายงานได้ ส่วนผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งระบบนี้พัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยเลือกใช้ MySQL 
ในการจัดการฐานข้อมูลและภาษา PHP เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม ซึ่งระบบทั้งหมดทำงาน
บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2008 R2 และ บูทสแตรป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค ถูก
ออกแบบมาให้สามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ ทำให้การพัฒนาโปรแกรมสามารถนำไปรันผ่านเบราเซอร์ได้
ทั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และพีซีทั่วไป โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเขียนมาใหม่ 
 
วิธีการดำเนินงาน 
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีข้ันตอนดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษาเอกสาร ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบ
ออนไลน์ และวิธีการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นขั้นตอนของการศึกษาปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ เพื่อออกแบบโครงสร้างของ
ระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 3.1  ออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL  
 3.2  เขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP Codeigniter 4, VueJS, Bootstrap 5  
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 3.3  ทำการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  
 3.4  ทำการเชื่อมโยงระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notify API และระบบ SMS API  
 3.5  ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประเมิน
ความเหมาะสมของประสิทธิภาพการทำงานของระบบ แต่เนื่องจากระบบนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการให้บริการ
งานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำเสนอแก่อาจารย์จากสำนัก
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และ
ครอบคลุม เท่านั้น  
 3.6  จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและจัดอบรมเพ่ือทดลองใช้งานระบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  
 3.7  ทดสอบระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ และนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงโดยใช้
เวลาทดสอบและแก้ไขระบบเป็นเวลา 3 สัปดาห์  
 3.8  ประชาสัมพันธ์ระบบและเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.9  ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 
242 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 196 คน  และ
นักศึกษา จำนวน 46 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากอาจารย์/
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทีร่ับบริการผ่านระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
 1.  ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://noc.crru.ac.th 
 2.  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 3.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ตามหลักการของ ลิเคิร์ท (Likert) โดย
กำหนดการให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) 
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 



 
 

101 
 

การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
   
ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้
ได้ทันที แบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู ้ใช้งานสำหรับแจ้งซ่อมบำรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนของเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับติดตามการแจ้งซ่อมและ
ตรวจสอบการซ่อม โดยสามารถกำกับติดตาม ตรวจสอบการซ่อมบำรุง การประเมินหลังการซ่อม การ
เบิกจ่ายวัสดุ และการออกรายงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอธิบายความสามารถของระบบ ได้ดังนี้  
 1.  เข้าเว็บไซต์ https://noc.crru.ac.th (ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 

  
ภาพที่ 1  หน้าแรกของระบบ 

 
 2.  เข้าสู่ระบบของ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่  

  
ภาพที่ 2  หน้าจอเข้าสู่ระบบ   
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 3.  เลือกประเภทของผู้ใช้งาน นักศึกษา หรือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และป้อนหมายเลขบัตร
ประชาชน หรือ ชาวต่างชาติให้ป้อนหมายเลขพาสปอร์ต  

 
ภาพที่ 3  หน้าจอประเภทผู้ใช้งาน 

 
 4.  หน้าจอระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  
 

 
ภาพที่ 4   หน้าจอระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 5.  เข้าเมนู แจ้งปัญหาเพ่ือแจ้งปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
ภาพที่ 5   หน้าจอเมนูแจ้งปัญหาเพื่อแจ้งปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 6. หน้าจอการแจ้งซ่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้  
 ข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (ระบบจะดึงจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย)  
  6.1  ประเภท  

6.2  รหัสบัตรประชาชน  
6.3  ชื่อ – สกุล  
6.4  คณะ/สำนัก/กอง  
6.5  ตำแหน่ง  
6.6  เบอร์ติดต่อ (ใช้สำหรับส่ง SMS สามารถแก้ไขได้)  
6.7  อีเมล  

 ข้อมูลปัญหาเบื้องต้น  
  1. ประเภทของปัญหา มี 6 ประเภท ดังนี้  
   1.1  ประเภท Internet และ WiFi  
   1.2  ประเภท e-Mail: @crru.ac.th หรือ @365.crru.ac.th  
   1.3  ประเภท การใช้งานระบบ MIS ต่าง ๆ  
   1.4  ประเภท การใช้งาน Software  
   1.5  ประเภท เซิร์ฟเวอร์ (Server)  

1.6  อ่ืน ๆ  
2.  รายละเอียด (ระบุ สาเหตุการหรือปัญหาที่พบ)  
3.  ระดับความสำคัญ (ปกติ)  
4.  ไฟล์แนบ (แนบรูปภาพปัญหาการใช้งาน)  
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ภาพที่ 6  หน้าจอการแจ้งซ่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
ภาพที่ 7  หน้าจอการบันทึกสำเร็จ 

 
 7.  การเข้าสู่ระบบติดตาม สามารถเข้าไปที่เมนูติดตามปัญหาเพื่อดูปัญหาที่แจ้งซ่อมได้หรือ 
สามารถใช้หมายเลขการแจ้งซ่อมเพ่ือตรวจสอบสถานะได้  

 
ภาพที่ 8  หน้าจอเมนูติดตามปัญหา 
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ภาพที่ 9  หน้าจอระบุหมายเลขการแจ้งซ่อมเพ่ือตรวจสอบสถานะ 

 
 8.  หน้าจอเมื่อกดปุ่ม ติดตาม  

 
ภาพที่ 10  หน้าจอติดตามปัญหาการแจ้งซ่อม 

 
9.  เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะมีหน้าจอแสดงรายละเอียดงานซ่อมทั้งหมด 

 
ภาพที่ 11  หน้าจอแสดงรายละเอียดงานซ่อมทั้งหมด 
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 10.  หน้าจอแสดงผลทาง SMS  

 
ภาพที่ 12  หน้าจอแสดงผลทาง SMS 

 
 11.  หน้าจอการประเมินหลังการรับบริการ  

 
 ภาพที่ 13 หน้าจอการประเมินหลังการรับบริการ 
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สรุปผลการดำเนินงาน  
 จากการสำรวจผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2565 มีผู้ใช้งาน
ระบบจำนวนทั้งสิ้น 242 คน ประกอบด้วยอาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 196 และนักศึกษา จำนวน 46 คน มี
ผู้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 
ทั้งนี้ได้นำผลการสำรวจจากผู้แสดง ความคิดเห็นในการใช้งานระบบมาวิเคราะห์ผลเท่านั้น ซึ่งผลการสำรวจ
ความคิดเห็นในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร ปาละกูล (2552, น. ก) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง 
โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ ทวีศักดิ ์วังแวว (2557, น. 
ง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ จำนวน 20 คน 
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 แสดงว่า การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถ
นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีข้อเสนอแนะ คือ ในการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควรเก็บหมายเลขครุภัณฑ์ รายละเอียดของอุปกรณ์ 
ยี่ห้อของอุปกรณ์ เพื่อที่จะได้จัดทำรายงานสรุปว่าเคยมีการซ่อมอะไรไปแล้ว ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการซ่อม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการซ่อมบำรุงในครั้งต่อไป   
 
การนำไปใช้ประโยชน์ 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

 1.  ผู้ใช้งานสามารถแจ้งซ่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ได้ 
 2.  ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศแบบทันทีและ

เป็นปัจจุบัน  
 3.  ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ และติดตามรายงานผลการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบ
บริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยผ่านการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน จากนั้นนำไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากอาจารย์และนักศึกษาที่ใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ จำนวน 30 คน และ
นักศึกษา จำนวน 70 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 2) ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
ด ั งน ั ้ น  ระบบบร ิ หารจ ั ดการการเร ี ยนการสอนออนไลน ์  ( LMS) สามารถนำไปใช ้ ในการจั ด 
การเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, ระบบบริหารจัดการเรียนรู้, มูเดลิ แอลเอ็มเอส 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop the information system for online 
learning management, Chiang Rai Rajabhat University and 2) to study the satisfaction of 
lecturers and students of Chiang Rai Rajabhat University on the use of information systems 
for online teaching management. The researcher has developed an online teaching and 
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learning management system for Chiang Rai Rajabhat University through the evaluation of 
system performance from 5 experts in educational technology and computer science, then 
experimenting with a sample group including lecturers and students of Chiang Rai Rajabhat 
University. A purposive sampling method was used from lecturers and students who 
registered for the workshop on developing an online learning management system (LMS: 
Learning Management System) in the first semester of the academic year 2022, with 30 
lecturers and 70 students. Data were analyzed by mean and the standard deviation. The 
results showed that 1) the efficiency of the information system for online learning 
management of Chiang Rai Rajabhat University through the assessment of experts in general 
at a high level, the mean was 3.80 and the standard deviation was 0.69,               2) lecturers 
and students' satisfaction on the use of information systems for online teaching management 
in overall, it was at a high level. The mean was 4 . 0 1  and the standard deviation was 0.54 . 
Therefore, the online learning management system (LMS) can be used to manage online 
learning of Chiang Rai Rajabhat University. 
 
Keywords : Online Learning Management, Learning Management System, MOODLE, LMS 
 
บทนำ 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของเว็บที่อาศัยเทคโนโลยีสื่อประสมและเทคโนโลยีโต้ตอบ เรียกว่า
เป็นการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) หรือ e-Learning ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ (Learning Management System: LMS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิ่ง มีความสามารถทั้งการบริหารจัดการระบบ การสร้างเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประเมินผล การติดตามพฤติกรรมผู้เรียน และการรายงานสารสนเทศให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ 
ดังนั้น LMS จึงมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นอย่างยิ่ง  
 ปัจจุบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังไม่มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เอื ้อต่อการบริหารจัดการเนื้อหาและข้อสอบสำหรับ
อาจารย์ผู ้สอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงผ่าน
อุปกรณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เนื่องจากขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีราคาแพงและไม่ตรงกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์  (LMS : Learning management System) ของมหาว ิ ทยาล ั ยราชภ ั ฏ เช ี ยงราย ในชื่ อ 
https://elearning.crru.ac.th โ ด ย ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม  Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (MOODLE) โดยให้อาจารย์เป็นผู้สร้างและออกแบบเนื้อหาข้อสอบที่มีรูปแบบที่หลากหลาย 
และให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทำแบบทดสอบ Pretestและ Posttest อาจารย์สามารถ
สั่งงานและมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น 
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YouTube, MOOC ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย สามารถเป็น
แหล่งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เข้ามาช่วยเป็นการศึกษาที่ไร้ขอบเขต ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่ในการเรียน ทำให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน e-Learning จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีนักวิชาการที่ได้ศึกษาและออกแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ ดังนี้ 
 ศิริพล แสนบุญส่ง (2562, น. 218) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ระบบบริหารจ ัดการเร ียนร ู ้บนเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร ์ของคณะครุศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 2) หาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนรู้ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบที่มีต่อระบบบริหารตัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ ้น ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนรู ้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ ที่มีต่อ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้  บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 วิภา จักรชัยกุล และกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2558, น. 87) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการมอดูลการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มอดูลการเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ และนักศึกษา
ที่เรียนด้วยมอดูลการเรียน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยมอดูลการเรียน จะเน้นที่ตัว
ผู้เรียนเป็นสำคัญมากกว่าผู้สอน และเพ่ือให้นักศึกษาหรือผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามที่
ผู้เรียนต้องการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมโดยส่วนรวม จึงเป็นเทคโนโลยีที่
น่าสนใจที่จะนำมาแก้ปัญหาการศึกษาและยกระดับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 อรรถวิท ชังคมานนท์ และก่องกาญจน์ ดุลยไชย (2560, น.44) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ทางเลือกสำหรับอีเลิร์นนิ่งในยุคสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
โดยสื่อสารผ่านสื่อเครือข่ายสังคมที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสมัยใหม่ 2) เพ่ือ
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พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยในการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมที่พัฒนาขึ้น ได้ผลการประเมินความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านความรวดเร็วในการตอบระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผลสรุป
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจส่วนอื่นอยู่ในระดับปานกลาง และมีแนวทางเพื่อปรับปรุงระบบ สำหรับเพิ่มช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบอ่ืน ๆ ต่อไป 
 อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ และรพีพร ตันจ้อย (2558, น. 253) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ สำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนให้การจัดระบบการศึกษา (Education system) ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนบนเครือข่าย ก่อให้เกิดการ
พัฒนารูปอบบการบริหารจัดการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือในด้านการบริหารจัด
การศึกษาตามท่ีระบุไว้ในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 เพ่ือรองรับการพัฒนา
สู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 อุบลรัตน์ วิเชียร, ปัญชรี อุคพัชญ์สกุล และอัญชณา ศรีชาญชัย (2562, น. 231) ได้ศึกษา
รูปแบบบทเรียน e-Learning สำหรับนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย บทเรียน e-Learning จะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ต้องเริ ่มตั ้งแต่การทำความเข้าใจกับวิธีการใช้เว็บไซต์ สอดแทรกเนื ้อหาการเรียนตาม
วัตถุประสงค์การเรียน ร่วมกับตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพ เพื่อนำไปปรับปรุง
คุณภาพ การทดลองบทเรียนก่อนนำไปใช้จริง โดยจัดทำสื่อเสริมเพราะผู้สอนยังใช้ การบรรยายในห้องเรียนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิชา พี่งชมภู และคณะ ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียน e-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนการวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ ที่พบว่า สื่อบทเรียน e-Learning ควรเป็นสื่อเพ่ิมเติมมากกว่าสื่อหลัก รวมถึงการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ (วณิชา พี่งชมภู และคณะ, 2557 อ้างอิงใน อุบลรัตน์ วิเชียร, 
ปัญชรี อุคพัชญ์สกุล และอัญชณา ศรีชาญชัย, 2562, น. 241) 
 
วิธีการดำเนินงาน 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากอาจารย์และนักศึกษาที่ใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ จำนวน 30 คน และนักศึกษา 
จำนวน 70 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
 1.  แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) สำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีจำนวน 5 ด้านได้แก่ 
ด้านตรงตามความต้องการ ด้านสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ 
และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC: Index of Item-Objective Congruence) ทุกหัวข้อมากกว่า 0.50 ขึ้นไป 
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 2.  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทำงานของระบบ ด้านความพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอ ด้าน
ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) ทุก
หัวข้อมากกว่า 0.50 ขึ้นไป 
 3.  สถิติทีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น โดยการพิจารณา
ค่าความคิดเห็นเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
 1.01 – 1.50  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 ได้ดำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การวางแผน (Planning) ได้ศึกษาข้อเท็จจริงและสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ 
e-Learning เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้โปรแกรม ASP ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน์ ซึ่งใช้งานเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงไม่ตอบสนองความ
ต้องการของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยลัย และได้พบว่า
ส่วนใหญ่ใช ้โปรแกรม Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์และได้ศึกษาความสามารถของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยว่า มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งานโปรแกรม MOODLE เพื่อนำมา
พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได ้
 2.  การวิเคราะห์ (Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมความต้องการและ
การใช้งานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน โดยแยกเป็น
อาจารย์ จำนวน 30 คน และนักศึกษา จำนวน 70 คน พบว่า อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ต้องการให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ให้สามารถบริหาร
จัดการรูปแบบเนื้อหา ข้อสอบให้มีความหลากหลาย รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้ทั้งออนไซต์และออนไลน์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
 3.  การออกแบบ (Design) การออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้มีการออกแบบเป็น 6 ส่วน ดังนี ้ 1) 
ออกแบบให้มีความเรียบง่าย โดยเลือกใส่ข้อความที่สำคัญและขนาดตัวอักษร สี และการจัดตำแหน่งเพื่อให้
อาจารย์และผู้เรียนสามารถใช้งานได้ง่าย 2) การใช้สี โดยกำหนดเป็นสีหลัก สีรองหรือพื้นหลังเป็นโทนอ่อน
เพ ื ่ อคว ามสบายตา  3) ร ู ปภาพหร ื อแบน เนอร ์  ไ ด ้ ออกแบบให ้ ร ู ปภาพหร ื อ แบน เ น อ ร์  
มีความโดดเด่นและง่ายต่อการใช้งาน มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4) ออกแบบฟอนต์ ต้อง
คำนึงถึงความสวยงาม เรียบง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกสีหัวข้อหลัก หัวข้อรองอย่าง
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ชัดเจน 5) ออกแบบตัวหนังสืออ่านง่าย ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น เนื้อหาครบถ้วนมีการจัดหน้า
บทความที่ดี 6) การออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองได้ทุกอุปกรณ์ (Responsive Web Design) การสร้าง
เว็บไซต์ให้สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบ ทุกขนาดหน้าจอ และทุกความคมชัด โดยสามารถเรียนรู้ผ่าน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณท์ี่สามารถใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
 4.  การทดสอบ (Testing) ดำเนินการทดสอบระบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอน
การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software testing process) คือ เป็นการช่วยลดเวลาในการเกิดความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ MOODLE ที่ติดตั้งนั้นเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้ทำ
การทดสอบซอฟต์แวร์โดยการป้อนข้อมูลสู่ระบบเพื่อประมวลผลและทดสอบซ้ำได้ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด 
หลังจากนั้นจะทำการแก้ไขปรับปรุงระบบและนำไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 2) ขั้นตอนทดสอบเบต้า (Beta 
test) คือ การทดสอบซอฟต์แวร์ในระยะที่ 2 เป็นการทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้ง
สุดท้าย โดยการฝึกอบรม การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ให้กับอาจารย์
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 100 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมอาจารย์ จำนวน 30 คน 
เป็นเวลา 2 วัน และนักศึกษา จำนวน 70 คน เป็นเวลา 1 วัน เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) แนะนำ
การใช้งานเบื้องต้น (CRRU LMS : Learning Management System) 2) บริหารจัดการหลักสูตร (Course 
management) 3) ระบบการสร้างบทเรียน (Content management) 4) ระบบการทดสอบและประเมินผล 
(Test and evaluation system) 5) ระบบส่งเสริมการเร ียน (Course tools) 6) ระบบจัดการข้อมูล (Data 
management system) 7) สรุปผลการใช้งาน และให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลหลังใช้งานระบบ 
 5.  การพัฒนา (Development) เมื่อผู้วิจัยได้สรุปผลการใช้งานจากผู้ใช้งานแล้ว ได้นำข้อมูลไป
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) โดยให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน และได้จัดทำคู่มือการใช้งานทั้งในรูปแบบของเอกสารและวิดีโอ เพื่อให้ผู ้ใช้
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง  
 6.  การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) ผู้วิจัยและทีมงานจะทำการติดตามผลการใช้งานและให้
ความช่วยเหลือแก่ผู ้ใช้งาน โดยมีช่องทางสอบถามปัญหาการใช้งานผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ และอีเมลของ
มหาวิทยาลัย เพื ่อให้ผู ้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางที ่กำหนด รวมถึงผู ้ว ิจัยได้แนะนำ
เกร็ดความรู ้หรือเทคนิคต่าง ๆ ที ่จะทำให้ผู ้ใช้งานสามารถนำไปสร้างหรือออกแบบเนื ้อหา  ให้ตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
 1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม MOODLE โดยสามารถเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ ทุกอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในชื่อ https://elearning.crru.ac.th ดังภาพที่ 1 
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 ภาพที่ 1  หน้าแรกของระบบที่ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
 2.  นักศึกษาต้องเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” โดยทำการล็อกอินด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ซ่ึงผู้ดูแลระบบได้ทำการลงทะเบียนอีเมลให้กับนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 

 3.  เมื่อนักศึกษาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3 โดยมีแถบเมนู
หลักทางซ้ายมือ และสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาเมนูได้โดยมีให้เลือก 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
และภาษาจีน โดยคลิกเลือกที่สัญลักษณ์ลูกโลกมุมขวาด้านบนของหน้าจอ และหากนักศึกษาต้องการเข้าสู่
รายวิชาที่เรียน ให้คลิกเมนู All courses เพ่ือค้นหาชื่อรายวิชานั้น ๆ ดังภาพที่ 3-4 
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ภาพที่ 3  หน้าหลักเมื่อล็อกอินสำเร็จ 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการเลือกคลิกเมนู All courses แล้วเลือกวิชาที่ต้องการเข้าเรียน 
 
 4.  เมื่อนักศึกษาค้นหารายชื่อวิชาที่ต้องการเรียนแล้ว ให้คลิกที่ชื่อวิชานั้นเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหา 
หรือกรณีที่บางรายวิชาไม่เปิดเป็นสาธารณะ จะมีช่องให้ป้อนรหัสวิชาก่อนเข้าเรียน ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับจาก
อาจารย์ประจำรายวิชานั้น ๆ ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง หากเป็นวิชาที่เปิดสาธารณะนักศึกษาสามารถค้นหาและ
คลิกเข้าไปศึกษาได้เลย โดยอาจารย์ผู้สอนได้สร้างเนื้อหา ข้อสอบหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับวิชาที่อาจารย์สอน 
และให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำแบบทดสอบ Pretest Posttest อาจารย์สามารถมอบหมายงาน
เพ่ือให้นักศึกษาไปศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ดังภาพที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  แสดงรายละเอียดเนื้อหาของวิชา 
 

 5.  เนื้อหาที่อาจารย์ได้สร้างหรือออกแบบขึ้นจะมีทั้งรูปแบบที่เป็นวิดีโอ ซึ่งนักศึกษาจะต้องดูให้จบ
โดยไม่สามารถเลื่อนแถบวิดีโอนั้นได้ รวมถึงในคลิบวิดีโอจะแทรกแบบทดสอบเป็นช่วง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าไป
ตอบคำถาม ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบไว้ ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  แสดงเนื้อหาที่เป็นวิดีโอและแทรกแบบทดสอบ 
 

 6.  เนื ้อหาในรูปแบบไฟล์ PDF โดยจะทำการเปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้เลย จะมีเนื ้อหาที ่มีความ
ละเอียดมากกว่าวิดีโอ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาอ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงเนื้อหาที่เป็นไฟล์ PDF 
 

 7.  เนื้อหาในแต่ละบทอาจารย์ผู ้สอนสามารถแทรกแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดและ
ทดลองทำ เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถส่งงานกลับคืนมาให้อาจารย์ผู้สอน โดยคลิกที่เมนู “เพิ่มการส่งงาน” ซึ่ง
สามารถแนบไฟล์ที่ทำเสร็จแล้วส่งคืนกลับมาให้อาจารย์ผู้สอน โดยคลิกเมนู “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดัง
ภาพที่ 8 – 9 
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ภาพที่ 8  แสดงแบบฝึกหัด 

 
 

ภาพที่ 9  แสดงการส่งงานของนักศึกษา 
 
 8.  รูปแบบข้อสอบแบบปรนัย ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปทดลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยนักศึกษาสามารถดูได้ว่าจำนวนแบบทดสอบมีจำนวนกี่ข้อ ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านขวาและข้อไหนที่
นักศึกษาตอบคำถามเรียบร้อยแล้วจะปรากฏแถบสีน้ำเงินแสดงให้ทราบ                       เมื่อตอบคำถาม
ครบทุกข้อแล้วให้คลิกท่ีเมนู “Finish attempt” ดังภาพที่ 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  แสดงแบบทดสอบแบบปรนัย 

 



   

 
 

119 
 

การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 

 9.  เมื ่อนักศึกษาทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสอบได้ที่เมนู 
“คะแนนทั้งหมด” ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือ หากอาจารย์ผู้สอนได้ทำการตรวจสอบคะแนนแล้วจะแจ้งผลการสอบ 
ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ภาพที่ 11  แสดงผลคะแนนทั้งหมดของนักศึกษา 
 
สรุปผล 
 1.  ผลสรุปการหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่
พัฒนาขึ ้น โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้ผลประเมิน ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
 

รายการ x̅ S.D. เกณฑ์ประเมิน 
ด้านตรงตามความต้องการ 3.77 0.72 มาก 
ด้านสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ 3.76 0.68 มาก 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 3.96 0.64 มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 3.80 0.72 มาก 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 3.76 0.70 มาก 

ภาพรวมของการประเมิน 3.81 0.69 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่
พัฒนาขึ้น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
แสดงว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้ 
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 2.  ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการ
การเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
 2.1  ด้านความพึงพอใจในการทำงานของระบบ 
 2.2  ด้านความพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอ 
 2.3  ด้านความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบบริหาร 
               จัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ที ่ รายการประเมิน 
n = 100 

แปลผล 
x̅ S.D. 

 ด้านความพึงพอใจในการทำงานของระบบ  
1 การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 4.12 0.55 มาก 
2 การแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 3.72 0.53 มาก 

3 
การแก้ไขและบันทึกการแสดงข้อมูลส่วนตัวของของ
ผู้เรียน 

4.00 0.49 มาก 

4 การแสดงข้อมูลรายวิชา 3.78 0.52 มาก 
5 การออกจากระบบ 4.48 0.50 มาก 
 รวม 4.00 0.52 มาก 
 ด้านความพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอ  
1 รูปแบบโดยรวมของการแสดงข้อมูลในหน้าแรก 4.02 0.63 มาก 

2 
ความเหมาะสม ชัดเจน ความสวยงามของสี ขนาด 
ตัวอักษร และฉากหลัง 

4.04 0.42 มาก 

3 
ความเหมาะสมของการจัดวางตำแหน่งส่วนประกอบ
ต่าง ๆ 

3.75 0.61 มาก 

4 การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ในหน้าจอ 3.84 0.46 มาก 
5 ความน่าสนใจของรูปภาพในการแสดงบนหน้าจอ 3.77 0.58 มาก 
 รวม 3.88 0.54 มาก 
 ด้านความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ  
1 ช่วยให้สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 4.32 0.49 มาก 
2 เนื้อหาบทเรียนมีความหลากหลาย 3.97 0.57 มาก 
3 สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ 4.02 0.62 มาก 
4 ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดตามขณะที่เรียนได้ 4.28 0.63 มาก 
5 ระบบมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง 3.99 0.54 มาก 
 รวม 4.12 0.57 มาก 
 ภาพรวมของการประเมิน 4.01 0.54 มาก 
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  จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบ
บริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึ่งสอดคล้องกับ วิภา จักร์ชัยกุล และกฤษมันต์ 
วัฒนาณรงค์, (2558, น. 94) ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้มอดูลการเรียน โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน์ฯ รายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจในการทำงานของระบบ จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ 
พบว่า 1) การออกจากระบบ 2) การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 3) การแก้ไขและบันทึกการแสดงข้อมูลส่วนตัวของ
ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48, 4.12, 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50, 0.55, 0.49 ตามลำดับ ด้าน
ความพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอ จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ พบว่า 1) ความเหมาะสม ชัดเจน ความ
สวยงามของสี ขนาด ตัวอักษร และฉากหลัง 2) รูปแบบโดยรวมของการแสดงข้อมูลในหน้าแรก 3) การใช้
ภาษาหรือสัญลักษณ์ในหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, 4.02, 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42, 
0.63, 0.46 ตามลำดับ ด้านความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ จากมากไปหาน้อย 2 ลำดับ พบว่า 1) ช่วยให้
สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 2) ช่วยให้ผู ้เรียนได้คิดตามขณะที่เรียนได้  3) สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32, 4.28, 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49, 0.63, 
0.62 ตามลำดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม MOODLE มีฟังก์ชันหรือเครื่องมือมาก
เกินไป ทำให้อาจารย์ผู้สอนที่สร้างเนื้อหาหรือข้อสอบเกิดความสับสน ควรให้ผู้ดูแลระบบ แนะนำเฉพาะ
ฟังก์ชันหรือเครื่องมือที่จำเป็นเท่านั้น เพ่ือง่ายต่ออาจารย์ผู้สอนสำหรับการนำไปใช้งานด้วยตนเอง 
 2.  ควรม ีการอบรมการสร ้างเน ื ้อหาว ิชาในร ูปแบบต ่าง ๆ ก ่อนท ี ่จะนำเน ื ้อหามาใช้  
ในโปรแกรม MOODLE ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ออกแบบเนื้อที่ความความสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหานั้น 
ๆ รวมถึงเพ่ิมทักษะให้กับอาจารย์ผู้สอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเนื้อหาต่อไป 
 
การนำไปใช้ประโยชน์ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 1.  สามารถเก็บประวัติผู้เรียน ข้อมูลประวัติการเรียนทั้งหมดจะถูกเก็บในระบบ เช่น จำนวนวิชาที่
ลงทะเบียน ความก้าวหน้าของการเรียนแต่ละวิชา ทำให้ผู ้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะลืม ขณะที่การเรียน
ออนไลน์ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ จะต้องจดจำเองท้ังหมด 
 2.  สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา จากวิดีโอนักศึกษาสามารถศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้
ด้วยตนเอง ระบบสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในแต่ละบทให้ผู้เรียนทราบว่าผ่านเนื้อหานั้น ๆ ในรูปแบบ
ร้อยละ 
 3.  แทรกเนื้อหาบทเรียนได้หลายรูปแบบ นอกจากบทเรียนวิดีโอแล้ว ยังสามารถแทรกงานเอกสาร 
งานนำเสนอ (Presentation) ที่ใช้ในบทเรียน หรือไฟล์ pdf ให้ผู้เรียนดาวน์โหลดได ้



   

 
 

122 
 

การประชมุสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที ่13 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 

 4.  ผู้เรียนได้คิดตามบทเรียน สามารถออกแบบระบบให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัด  ขณะเรียนได้ โดย
ระบบจะหยุดคลิปอัตโนมัติเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และลองทำแบบฝึกหัด เมื่อทำเสร็จสามารถกดเรียนต่อเนื่อง 
เพ่ือฟังผู้สอนเฉลยคำตอบได้ 
 5.  สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน เช่น เรียนถึงบทใด และได้ทำแบบฝึกหัดในแต่ละ
บทหรือไม่ และการประเมินผลของผู้เรียน ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนหรือไม่ 
 6.  ระบบมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง ผู้เรียนสามารถใช้สมาธิกับการเรียนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  0072/2566 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนผลงำนและประเมินบทควำมวิชำกำร/บทควำมวิจัย                                           
โครงกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตภำคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ 

------------------------------------------ 
 ตามที ่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัด
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จ านวน ๘ แห่ง 
ครั้งที่ ๑๓  ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗  มกราคม  ๒๕๖๖ ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ตลอดจน การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการน าวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
กันอย่างกว้างขวาง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนไปนั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่ออ่านบทความวิชาการและร่วมพิจารณาประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความวิชาการและวิจัยให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้บทความวิชาการ และพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการที่ผ่านเข้ารอบ  เพื่อให้บุคลากรผู้ที่ผ่านเข้ารอบน าเสนอโดยวาจาต่อที่
ประชุมต่อไป ดังนี ้
 

๑. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒. ผศ.ดร.กิติศักดิ์  เกิดโต    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓. นางสาวนฤมล เกรียงเกษม    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๔. นายชาติ คนอยู่ตระกูล  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๕. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๖. อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๗. ผศ.ชัยวุฒ ิ โกเมศ  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๘. ผศ.นราธิป  วงษ์ปัน  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๙. ผศ.ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๑๐.อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๑๑.นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร ส านักวิทยบริการฯ  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๒.นายเจนต์ คันทะ            หัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๓.ผศ.ดร.กันยา  อนุกูลธนากร รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๔.นายภูริพัศ  เหมือนทอง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๑๕.อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย   หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

     ก าแพงเพชร 
       

สั่ง ณ วันที่ 13   มกรำคม  พ.ศ.  2566 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

13   มกรำคม  พ.ศ.  2566 
Signature Code : F+8Kilbt06oEk1nk+4VL 

 



ลำดับและรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที ่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

******************************************************************** 
งานบริหารสำนักงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนฤมล เกรียงเกษม  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ผู้ประสานงาน นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศักดิ์  เกิดโต  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์) ผู้ควบคุมดูแลการ

นำเสนอ 
นายมนตรี กาไสย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  อนุกูลธนากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  นางสาวดรณุี สายหยุด ฉิมพล ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวนภัทร  ศรีนิม่นวล 
 นายเจนต์ คันทะ (มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม)  นางไพรัตน์  พวงผกา 

          
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เร่ือง เวลา 

1 1. วิชชากร คูหาทอง นครสวรรค ์ การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 

10.00 – 10.30 

2 1. อนุชา พวงผกา 
2. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
3. วิสิฐ ธัญญะวัน 

กำแพงเพชร การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กำแพงเพชร (TimeKPRU) 

10.30 – 11.30 

* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



  

ลำดับและรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที่  26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

******************************************************************** 
งานห้องสมุด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐณิาภณัฑ์  นธิิยุวิทย์  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ผู้ประสานงาน นางกาญจนา จันทร์สิงห ์
 

อาจารย์ ดร.สุจริา อัมรักเลิศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
ผู้ควบคุมดูแลการ
นำเสนอ 

นายมนตรี กาไสย 

 นางสาวอัมรินทร์ บญุพลอย (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  นางสาวดรณุี สายหยุด ฉิมพล ี
 นายชาติ คนอยู่ตระกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวนภัทร  ศรีนิม่นวล 
 นายภูริพัศ  เหมือนทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  นางไพรัตน์  พวงผกา 

          
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เร่ือง เวลา 

1 1. ธนัญญา วงศ์สมศักดิ ์
2. ปรีชา วรรณเลิศ 

ลำปาง การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานกุรมมหาวิทยาลัย 13.00 – 13.30 

2 1. รมย์นลิน แตงนวลจันทร ์
2. ปารวี เรืองจุติโพธ์ิพาน 

นครสวรรค ์ แนวทางการพัฒนากระบวนการคดัสื่อโสตทัศน์ออก 13.30 – 14.00 

3 1. นภา  มิ่งนัน อุตรดิตถ ์ การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอา่นของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์

14.00 – 14.30 

* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



  

ลำดับและรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที่  26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

******************************************************************** 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) ผู้ประสานงาน นางสาวสรลัชนา น้ำเงินสกณุ ี
 

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่) 
ผู้ควบคุมดูแลการ
นำเสนอ 

นายมนตรี กาไสย 

 อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์)  นางสาวดรณุี สายหยุด ฉิมพล ี
 อาจารย์ ดร.พิสุทธ์ิ  ศรีจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์) พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวพิมประภัส  เหมือนพลอย 
 อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย (มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร)  นางสาววรินรดา  เวชกร 

    
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เร่ือง เวลา 

1 1. สุมนฒ์  จิรพัฒนพร นครสวรรค ์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสตูรการเข้าใจดิจิทลั (สําหรบัพลเมอืงไทย) 14.30 – 15.00 
2 1. สุวิศาล ทับแสง นครสวรรค ์ การพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 15.00 – 15.30 
3 1. พีระ กอบแก้ว 

2. ประสิทธ์ิ มณีวรรณ 
3. พงษ์เทพ มาลัย 
4. สุชาติ ปัญญาญะ 

เชียงราย การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 15.30 – 16.00 

4 1. ชาติ คนอยู่ตระกลู 
2. กฤษฎา วงค์ใย 
3. ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล 
4. ชัชพล ตันต้าว 

เชียงราย พัฒนาระบบบริหารจดัการการเรยีนการสอนออนไลน ์ 16.00 – 16.30 

* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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