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บทคัดย่อ 

 
 การ วิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1 ) พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัม พัน ธ์
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา  และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพระบบสนับสนุน
การบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  15  ท่าน การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ครั้งน้ี
ผู้ วิจั ย ได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการประชาสัม พัน ธ์ร่วมกับระบบการบริหารแผนที่ ในเขต พ้ืนที่                   
การประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบสนับสนุน          
การบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา (PR system)  2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  3) แบบประเมินประสิทธิผลของระบบโดยใช้หลักทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อระบบการ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) 
ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ, ประสิทธิผล, การประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 

 The research aimed 1) to develop supporting the public relations management system 
for the Educational Institution,  2 )  to study an efficiency and provide the supporting public 
relations management system for the Educational Institution. The study samples were the other 
was composed of 15 administrators and counselors and public relations officers of Phanomwan 
College of technology, Nakhon Ratchasima province. SDLC cycle was used as a model for 
develop the research tools as follows: 1) the supporting public relations management system for 
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the Educational Institution called as “PR system”, 2) assessment instruments of efficacy of 
system and 3) effectiveness of system Statistics were analyzed by means and standard deviation. 
 The research findings were: 1) the supporting public relations management system for 
Phanomwan College of Technology, Nakhon Ratchasima Province, they concluded database, 
partial displayed system, and data processing. This system consisted of 3 groups; system 
administrator groups, college administrator groups, and counselors and public relations officers. 
The efficacy of system by specialists was at a high level in overall aspects, 3) an acceptance 
result of system by users was at a high level in overall aspect. 
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บทน า 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT)    
กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท างานและการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่าง ๆ 
ในปัจจุบัน โดยมีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล (Data Sources) หลายแพลตฟอร์ม 
(Platforms) ให้สามารถเก็บอยู่ในระบบเดียวกันหรืออยู่ในฐานข้อมูล (Data Base) [1] ส าหรับงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ข้อมูลที่เก็บในระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดมี    
ความซับซ้อน เช่น ข้อมูลโรงเรียนต่างๆ รายชื่อนักเรียน ข้อมูลการเดินทาง ซึ่งท าให้มีความยากต่อการวางแผนกล
ยุทธ์ในแต่ละปีที่จะต้องส่งนักประชาสัมพันธ์ หรืออาจารย์แนะแนวการศึกษาออกพ้ืนที่ตามโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละปี
การศึกษา 

อย่างไรก็ตามระบบการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา ยังไม่มีการพัฒนาระบบเพ่ือ
การบริหารจัดการแผนที่ เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนการด าเนินงาน ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานอาจมีความต้องการ
รายงานที่สามารถแสดงผลทั้งรายงานที่เป็นข้อมูลร่วมกับพ้ืนที่ได้ ท าให้ผู้พัฒนาระบบจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ข้อมูลแผนที่  และจากการศึกษาพบว่า ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการแผนที่ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการท างานร่วมกับระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือ
น ามาประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทั่วไป [2]    

 จากกรณีศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์
สัญจร ตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสถาบันในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่การประชาสัมพันธ์
โดยการแนะแนวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารไม่สามารถ
น ามาใช้ร่วมกันได้ [3]  ท าให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ตรงตามความต้องการของนักประชาสัมพันธ์ และปัญหาที่พบ
คือ 1) ระบบงานเดิมยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล   2) ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร
ยากต่อการจัดเก็บอาจเกิดการสูญหาย  3) ในการวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ยาก เพราะข้อมูลไม่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของ
ระบบ ท าให้ยากต่อการรวบรวมและการค้นหา 4)  ในการออกพ้ืนที่ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท าได้ยาก เพราะไม่มี
ข้อมูลเพ่ือการเดินทางสนับสนุนที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย และ 5)  ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีความต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลในหลายมิติ และสามารถแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์และวางแผนกล
ยุทธ์  จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้มองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการได้ง่ายข้ึนและเห็นภาพอย่างชัดเจน น าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนในการท างาน สร้างภาพลักษณ์ให้กับวิทยาลัยฯ ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
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ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิผล  

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา   
 1.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา 
  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ภูวดล บัวบางพลู [4] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
ระดับอุดมศึกษา ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนา SDLC (System 
Development Life Cycle) มาเป็นกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบไปด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ 
การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติดต้ัง น าไปใช้ รวมไปถึงการประเมินผล ผลการวิจัย
พบว่า ระบบที่พัฒนาข้ึนมีระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยนเท่ากับ 0.96 อยู่ในระดับเหมาะสม 

พูลศักด์ิ หลาบสีดา และน าคุณ ศรีสนิท [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ได้อาศัยหลักการทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยสามารถสรุปความส าคัญของการแก้ไขปัญหาโดยระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการที่ได้พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัท
ประกันภัย มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
 เอกชัย กกแก้ว และคณะ [6] ได้ศึกษาและน าเสนองานวิจัยเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือบูรณาการข้อมูล    
การท่องเที่ยวโดยใช้ระบบสารสนเทสภูมิศาสตร์ให้มีความน่าสนใจและความดึงดูดมากข้ึน โดยการถ่ายทอด
ความรู้สึก ความประทับใจของนักท่องเท่ียวที่มาเยือนผ่านรูปภาพและข้อความที่เกิดจากความรู้สึกของผู้มาเยือน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงได้น าเสนอในรูปแบบการบูรณาการข้อมูล ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว 
ข้อมูลจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก ร่วมกับการศึกษาวิจัย รวบรวม และกลั่นกรองข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ก่อนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และการศึกษาวิจัยโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพ่ือผลิตผลงานวิจัยไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ (Data Reliability) อีกท้ังมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวรับรู้เรื่องเล่าหรืออัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนในสถานที่ท่องเท่ียว 
และสะท้อนความรู้สึกความประทับใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อสถานที่แห่งน้ัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกลับมา
เยือนหรือบอกต่อกับคนที่รู้จัก และความประทับใจหรืออัตลักษณ์เหล่าน้ี สามารถใช้เป็นจุดเด่นของสถานที่ท่องเท่ียว
น้ัน ๆ ต่อไป  
 ดาวรถา  วีระพันธ์ [7]  ได้ศึกษาและน าเสนองานวิจัยเพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการ
เรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยอาศัยหลักการทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย ระบบจัดการผู้ใช้ จัดการข้อมูลรายวิชา ระบบ
ติดตามการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล และระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบสารสนเทศแบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน พบว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญภาพ
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รวมอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบทั้งกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  15  ท่าน โดยผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย [8]     
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 2.1  ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา (PR System)  
 2.2  แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา 
(PRsystem) ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยการ ประเมินด้วยวิธี White box มีการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ [9] ดังน้ี1) ด้านการทดสอบส่วนย่อย (Unit Testing) 2) ด้านการทดสอบการท างานโดย
การรวมระบบของโปรแกรมแต่ละส่วน (Integration Testing) และ 3) ด้าน การทดสอบการท างานทั้งระบบ 
(System Testing) โดยแบบประเมินประสิทธิภาพมีค่า IOC เท่ากับ 0.71  
 1.3  แบบประเมินประสิทธิผลของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
(PRsystem)  ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยการประเมินด้วยวิธี Black box มีเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ [9] ดังน้ี 1) ด้านหน้าที่
และความถูกต้องในการท างานของระบบแต่ละส่วน (Functional Testing) 2) ด้านหน้าที่ และความถูกต้องในการ
ท างานของระบบกับความต้องการ (Functional Requirement Testing) 3) ด้านการใช้งาน (Usability Testing) 
4) ด้านการทดสอบความปลอดภัย (Security Testing) และ 5) ด้านความสามารถในการท างาน (Performance 
Testing) ผู้วิจัยน าแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้น ามาแก้ไขปรับปรุง จากน้ันน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเดียวกัน กับกลุ่มทดลอง
จ านวน 15 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  
ครอนบาคเท่ากับ 0.83 
 
3. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย   
 3.1  ศึกษาความเป็นไปได้  เป็นการศึกษาเบื้องต้น  ผู้วิจัยค้นหาแนวทางที่เป็นไปได้ของการด าเนินงาน
วิจัย ศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค  ผู้วิจัยท าการตรวจสอบภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์เกี่ยวกับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบ  ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติ  จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของนักประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ นอกจากน้ีจะต้องพิจารณาไปถึงความรู้ ความสามารถ
ของนักประชาสัมพันธ์ด้วย ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน จะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด าเนินการวิจัย รวมทั้งเวลาท่ีจะต้องใช้ในการพัฒนาระบบ   
 3.2  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาแล้วน าความต้องการ
มาเป็นแนวทางและน ามาประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ศึกษาถึงข้ันตอนการด าเนินงานในปัจจุบันของ
วิทยาลัยฯ ปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานในระบบงานเดิม รายละเอียดงาน
และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงรายชื่อโรงเรียนที่ต้องออกไปประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักเรียนและสถิติการเข้า
เรียนกับวิทยาลัยฯ เป็นต้น 
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 3.3  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ เป็นข้ันตอนการเริ่มต้นการเตรียมการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาท่ีผ่านมา ต้ังแต่การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้  โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ ข้ันตอนการท างาน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในระบบประกอบด้วยกัน เพ่ือน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์และออกแบบระบบต้ังแต่ระบบย่อย ๆ จนถึงระบบใหญ่ ๆ ที่
เก่ียวข้องทั้งหมด การออกแบบผู้วิจัยออกแบบให้เห็นภาพรวมว่า การท างานในระบบและข้ันตอนต่าง ๆ สัมพันธ์กัน
อย่างไร ให้สอดคล้องกับความต้องการ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันความผิดพลาดของการท างานที่จะเกิดข้ึนใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นการเขียนแผนภาพต่าง ๆ ให้เป็นแผนภาพล าดับข้ัน เพ่ือให้มองเห็นภาพของ
ระบบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
 3.4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก
การวิเคราะห์และออกแบบระบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์มากท่ีสุดโดยการพัฒนา
ระบบน้ันใช้ความสามารถของภาษา HTML,PHP, JAVA ควบคู่กับระบบฐานข้อมูล MySQL, MySQL Workbench 
และใช้บริการของ Google Maps API โดยใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากบริการของ Google คือ ชุดควบคุมแผนที่ (Map 
Control) การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map) และการก าหนดจุดจากฐานข้อมูล (Marker)  ซึ่งพัฒนาระบบให้
สามารถใช้งานได้ รวมไปถึงการจัดท าคู่มือการใช้งาน  
 3.5 การออกแบบหน้าจอ (User Interface Design) ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  ผู้วิจัยได้แบ่งส่ วนของหน้าจอออกเป็น
เป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดการออกแบบหน้าจอ ดังน้ี  ส่วนที่  1 ส่วนของโลโก้ ชื่อของระบบสารสนเทศและ
หน่วยงาน ส่วนที่  2 ส่วนของเมนูข้อมูล  ส่วนที่  3 ส่วนของเมนูแผนที่ออนไลน์และข้อมูลผู้ใช้ ส่วนที่  4 แสดงข้อมูล
เชิงพ้ืนที่จากการเลือกเมนูของหมายเลข 3 และหมายเลข 2  ส่วนที่  5 แสดงส่วนท้ายของระบบ  ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 1  การออกแบบหน้าจอระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  
 

 3.6 การทดสอบ ผู้ วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน 
ประสิทธิภาพของระบบประเมินด้วยวิธี White box ท าการทดสอบหาข้อผิดพลาด และทดสอบความสมบูรณ์ของ 
ระบบ ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของโดยรวมของโปรแกรมเพ่ือประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ จากน้ัน
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องจนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการที่ออกแบบระบบไว้  ในส่วนน้ียังต้องมีการจัดเตรียมข้ันตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน จัดท าเอกสารประกอบการใช้งานระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเน่ืองและน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ท่านดังที่กล่าวมา 
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4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [10]  ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00       หมายถึง      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50       หมายถึง      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50       หมายถึง      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50       หมายถึง      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50       หมายถึง      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลย ี
พนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา 
 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา ตามข้ันตอนการวิจัย  โดยน าข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ มาจัดท าระบบ
สนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ                                                         

ภาพที ่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูล                                                         
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา 
กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยประเมินด้วยวิธี White box มีการประเมินประสิทธิภาพด้าน
ต่าง ๆ [5] ดังน้ี 1) ด้านการทดสอบส่วนย่อย 2) ด้านการทดสอบการท างานโดยการรวมระบบของโปรแกรมแต่ละ
ส่วน  3) ด้านการทดสอบการท างานทั้งระบบ จากน้ันน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล แสดงผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
 

รายการประเมินประสิทธิภาพของระบบ X  SD. ระดับประสิทธิภาพ 
1. ด้านการทดสอบส่วนย่อย  4.28 0.54 มาก 
2. ด้านการทดสอบการท างานโดยการรวมระบบของโปรแกรมแต่ละส่วน  4.52 0.51 มากที่สุด 
3. ด้านการทดสอบการท างานทั้งระบบ 4.36 0.60 มาก 

โดยรวม 4.39 0.54 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.39)  เมื่อพิจารณาการประเมินเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านการทดสอบการท างานโดยการรวมของโปรแกรมแต่ละส่วน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 
4.52)  ส่วนด้านการทดสอบส่วนย่อย และด้านการทดสอบการท างานทั้งระบบ มีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ใน
ระดับมาก 
 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่พัฒนาข้ึนกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านแนะแนวและประชาสัมพันธ์ จ านวน 15 คน โดยมีการทดสอบ และ
ประเมินประสิทธิผลของระบบ จากน้ันน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
แสดงผลดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา (PR 
System) 
 

รายการประเมินประสิทธิผลของระบบ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3.80 0.74 มาก 
2. ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของระบบในแต่ละส่วน 3.79 0.67 มาก 
3. ด้านการใช้งาน 3.84 0.73 มาก 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ 3.79 0.74 มาก 
5. ด้านความสามารถในการท างาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 3.92 0.63 มาก 

โดยรวม 3.84 0.65 มาก 
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 จากตารางที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังน้ี ด้านความสามารถในการท างานตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  ( X = 3.92) ด้านการใช้งาน ( X = 
3.84) และด้านหน้าท่ีและความถูกต้องในการท างานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ( X = 3.80) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการส ารวจเบื้องต้นของระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่
มีอยู่ในรูปแบบของเอกสารไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ และปัญหาท่ีพบคือ ขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการข้อมูล ท าให้การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ โดยผลจากการน าไปใช้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า  

1. ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี   
พนมวันท์  มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล แสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และประมวลผลข้อมูลโดยระบบแบ่งผู้ใช้งานได้
ออกเป็น  3  กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านแนะแนวและประชาสัมพันธ์และผู้บริหาร  ท้ังน้ี ในการพัฒนา
และออกแบบระบบในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวคิดของการประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) มาเป็นแนวทางเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในข้ันตอนแรก หลังจากน้ันจึง
วิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่ เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการและสิ่งที่คาดว่าควรจะเป็นและมีความส าคัญกับ
ระบบ จากน้ันน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์และออกแบบระบบต้ังแต่ระบบย่อย ๆ ไปจนถึงระบบใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ต่อจากน้ันจึงท าการพัฒนาระบบ  ท าการทดลองใช้เพ่ือหาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนกับระบบจากผู้เชี่ยวชาญ และท าการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดสอบเพ่ือหาคุณภาพและดูแลรักษาระบบเป็นข้ันตอนสุดท้าย  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  สอดคล้องกับพูลศักด์ิ หลาบสีดา และคณะ [5] 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ได้อาศัยหลักการทฤษฎีของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
โดยสามารถสรุปความส าคัญของการแก้ไขปัญหาโดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการที่ได้พัฒนาข้ึน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
 2.  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา 
ของกลุ่มผู้ใช้งานระบบทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านแนะแนวและประชาสัมพันธ์และผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสามารถในการท างานตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  ด้านการใช้งาน และ
ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของระบบ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่มมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการพัฒนาระบบในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาเป็นข้ันตอน มีการวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้รวมถึงปัญหาต่าง ๆ และจากประสบการณ์โดยตรงของผู้วิจัยเองในการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา จึงส่งผลให้ในการพัฒนาระบบครั้งน้ีตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานจริง ๆ เพราะ
ระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการได้ง่ายข้ึนและเห็นภาพอย่างชัดเจน น าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนในและต้นทุนการท างาน สร้างภาพลักษณ์ให้กับสถาบันการศึกษา ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์
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ด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับดาวรถา วีระพันธ์ [7]  ได้ศึกษาและน าเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการ
เรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยอาศัยหลักการทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย ระบบจัดการผู้ใช้ จัดการข้อมูลรายวิชา ระบบ
ติดตามการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล และระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบสารสนเทศแบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบทั้งกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา อาจต้องมีการวิเคราะห์และ

การพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบงานในงานส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมากย่ิงข้ึน เช่น ระบบสารสนเทศอื่นที่มีในโรงเรียน
เครือข่ายหรือกลุ่มเป้าหมาย ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ระบบส ารวจความสนใจในการศึกษาต่อของนักเรียนเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ในด้านการวางแผนระยะเวลาและเส้นทาง
การด าเนินงานมากย่ิงข้ึน  
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