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บทคัดย่อ 

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 2) สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ต่อระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าที่พัฒนาขึ้น โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่าที่ พัฒนาขึ้น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาท่ีมีต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
จ านวน 30 คน และสถิติทีใ่ช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน ระบบข้อมูลศิษย์เก่า ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
และระบบเว็บบอร์ด 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.55, 
SD. = 0.81) และ 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 (  = 4.54, SD. = 0.58) 
 
ค าส าคัญ : ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ 
 

ABSTRACT 

This project aimed 1) to develop of an online alumni system of Computer Technology and 
Communication program, 2) to evaluate the system and 3) to inquire about the satisfaction of the alumni 
in the course of Computer Technology and Communication. 
           The study results showed that 1) the online alumni system was composed of four aspects 
including a registration system, Alumni Criticism system, news and web board; 2) the quality of system 
developed was at the highest level (mean = 4.55, SD = 0.81) and 3) the satisfaction of users was at the 
highest level (mean = 4.54, SD = 0.58). 
 
Keywords: online alumni system 
  

mailto:porio1304@gmail.com


 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

2 |  Vol 1 No.2 July –December 2015 
 

บทน า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีวิสัยทัศน์ท่ีดี เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้
นาด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้แล้วคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสาขาที่เปิดสอนเพิ่มเติมคือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมช้ัน 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาหาความรู้
ตามที่ต้องการ ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นคือ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่าเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (http://www.itrmu.net/ 14 ก.พ. 58) 
            สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความ

ต้องการในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานในด้านต่างๆ ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

และก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร ซึ่งมีด้วยกันหลาย

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพิธีไหว้ครู กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร แต่จากการวิเคราะห์และสังเกตพบว่าส่วนมากศิษย์เก่าที่ต้องพลาดโอกาสอันดีในการเข้าร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการจัดกิจกรรมที่สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจัดขึ้น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้หลายประการ

ดังนี้ คือ ข้อมูลศิษย์เก่ายังขาดการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเอกสารมักจาทาให้เสียเวลาใน

การค้นหาข้อมูลข้อมูลศิษย์เก่าที่ค้นหาได้ไม่สามารถนามาติดต่อกับศิษย์เก่าได้ เนื่องจากข้อมูลศิษย์เก่ายังขาดการปรับปรุงและ

แก้ไข และความไม่สะดวกในการแจ้งแก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าในกรณีที่มีการโยกย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานที่ทางานและไม่มี

ศูนย์กลางในกาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ศิษย์เก่าได้ทราบจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น(นายภัทราสุดมูล :14 ก.พ.58)  

          ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขึ้นท้ังนี้ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ ของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสาร 

ยังไม่มีการจัดท าขึ้นจึงได้เสนอและริเริ่มพัฒนาระบบขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ศิษย์เก่า

ได้ทราบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
          1.2 เพื่อสอบถามความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น  
          1.3 เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าท่ีพัฒนาขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
         ผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบศิษยเ์ก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตามวฏัจักรของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (System development life cycle : SDLC) ของสแตร์ (Stair 1996 : 411-412) ประกอบด้วย
กิจกรรม  5 ขั้น ดังนี้  
       1. ขั้นตอนการส ารวจระบบ (System investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบซึ่งจะมาเป็นข้ันตอนในการ
ส ารวจปญัหา หรือสอบถามผู้ใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ปัจจุบันว่าสามารถสนองตอบ ต่อความต้องการได้มาก
น้อยเพียงใด และผู้ใช้มีปัญหาอะไรบ้าง และฝ่ายที่ให้บริการสารสนเทศ ได้แก้ไขปญัหาอย่างไร จากนัน้จะน าเอาข้อมลูเหล่านี้
ไปเสนอให้กับผู้บรหิารขององค์กร เพื่อที่จะได้ดาเนินการขั้นต่อไป 
       2. ขั้นการวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบ โดยน าข้อมูลจาการส ารวจปญัหามา
เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อนศึกษาสภาพของระบบเพื่อค้นหาปญัหา และแนวทางแกไ้ขโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  
       3. ขั้นการออกแบบระบบสารสนเทศ (System design) การออกแบบ (Design) น าผลจากการวเิคราะห์ระบบ 
กระบวนการสังเคราะห์การทางานโดยการน าเอาทรัพยากรที่มีคณุค่าน ามาใช้ในระบบเพื่อให้ระบบฐานข้อมูล มีคณุสมบตัิตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และได้ระบบที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ผู้ศึกษาไดน้าข้อมูลที่ไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในข้ันท่ี 1 มาออกแบบด าเนินการและน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคณุภาพของระบบศิษย์เก่าออนไลน์ 
      4. การติดตั้งระบบ (System implementation) การตติั้งระบบเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากการออกแบบระบบเสร็จสิ้น
แล้วและเสนอขออนุมัติงบประมาณ จากผู้บริหารเรยีบร้อยสิ่งที่ต้องท า คือ การจัดหาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การคัดเลือก
บุคลากร หรืออบรมบุคลากรเพื่อให้สาสารถปฏิบตัิงานได้และน าระบบศิษย์เก่าออนไลน์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจ  
      5. การบ ารุงรักษาและการประเมินผล (System maintenance and review) การบ ารุงรักษาระบบ เป็นสิ่งท่ีต้องดาเนิน
การต่อเนื่องเพื่อให้ระบบการทางานได้แนวทางในการบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งงานนี้บางครั้งหน่วยงานต้องจ้างผู้รับผดิชอบ หรือ
บริษัทท่ีขายฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ให้เขาเป็นผู้มาดูแลรักษา ซึ่งต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด าเนินการค่อนข้างสูง
ทีเดียว 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มที่ 1  กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นบุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ จ านวน 5 คน  
           กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษา เป็นนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ านวน 30 คน 
 
3. เคร่ืองมือการวิจัย 
          3.1 คู่มือการใช้ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
          3.2 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อระบบศิษย์เกา่
ออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
          3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการอินเทอรเ์น็ต ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าลองเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับเป็น
เครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้กลุ่มตัวอยา่งได้ทดลองใช้งาน 
          3.4 เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบศิษยเ์กา่ออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
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4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        4.1 ขั้นตอนการส ารวจระบบ (System investigation) เป็นขั้นตอนในการส ารวจปัญหา หรือสอบถามผู้ใช้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่าสามารถสนองตอบต่อความต้องการได้มากน้อยเพียงใด และผู้ใช้มีปัญหาอะไรบ้าง 
และฝา่ยที่ให้บริการสารสนเทศไดแ้ก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะไดด้ าเนินการขั้นต่อไป 
        4.2 ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบ โดยน าข้อมลูจาการส ารวจปัญหามา
เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อนศึกษาสภาพของระบบเพื่อค้นหาปญัหา และแนวทางแกไ้ขโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
        4.3 ขั้นการออกแบบระบบสารสนเทศ (System design) การออกแบบ (Design) น าผลจากการวิเคราะห์ระบบ 
กระบวนการสังเคราะห์การท างานโดยการน าเอาทรัพยากรที่มีคณุค่าน ามาใช้ในระบบเพื่อให้ระบบฐานข้อมูล มีคณุสมบตัิตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และได้ระบบที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้น าข้อมลูที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ในข้ันท่ี 
1 มาออกแบบด าเนินการและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบศิษย์เกา่ออนไลน์ 
        4.4 การติดตั้งระบบ (System implementation) การตดิตัง้ระบบเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากการออกแบบระบบเสร็จ
สิ้นแล้ว ด าเนินการโดยจดัหาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง หรืออบรมบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้และ
น าระบบศิษยเ์ก่าออนไลน์ จากนั้นทดลองใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นกับกลุม่ตัวอย่างเพื่อศึกษาความพึงพอใจ  
        4.5 การบ ารุงรักษาและการประเมินผล (System maintenance and review) เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องเพื่อให้
ระบบการท างานได้ จากนั้นจดัท าคู่มือการใช้งานระบบและแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบ และ สรุป วิเคราะหผ์ลการศึกษา 
  
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหร์ะดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทยีบกับเกณฑ์การประเมิน 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 168) ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบท่ีจะประเมิน โดย ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี 
                                       1. ด้านเนื้อหา  
                                       2. ด้านการออกแบบและการจดัรปูแบบเว็บไซต์  
                                       3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้  
                      ในการศึกษาไดก้ าหนดการประเมนแบบมาตราสว่น ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของลิ
เคิร์ท ดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 144-146)  

5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดมีาก 
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับด ี
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอ้ย 
1 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
             ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เมนูการเข้าสู่ระบบ และสาระความรู้ระบบการ
ลงทะเบียน เป็นหนา้ส าหรับการขอ้มูลสมาชิกศิษย์เก่า ระบบข้อมูลศิษย์เก่า ระบบข่าวสาร เป็นหน้าส าหรับการประชาสัมพันธ์
และประกาศไปยังศิษย์เก่า และระบบเว็บบอร์ด ส าหรับการติดต่อ ปรึกษา หรือแสดงความคิดเห็น  ดังแสดงในรูปที่ 1-5  
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รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างให้เข้าระบบ login ส าหรับสมาชิก 

 

 
  

        รูปที่ 2 ระบบการลงทะเบียน    รูปที่ 3 ระบบข้อมูลศิษย์เก่า 
 

 
รูปที่ 4 ระบบข่าวสาร      รูปที่ 5 ระบบเว็บบอร์ด 

 
           จากรูปที่ 1 แสดงหน้าหลักของระบบศิษย์เกา่ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เมนูการเข้าสูร่ะบบ (login) และสาระความรู้
รูปที่ 2 ระบบการลงทะเบียน เป็นการกรอกข้อมูลสมาชิกศิษยเ์ก่า รปูท่ี 3 ระบบข้อมูลศิษย์เก่า เป็นขอ้มูลสมาชิกศิษย์เก่า รูป
ที่ 4 ระบบข่าวสาร เป็นการประชาสัมพันธ์และประกาศไปยังศิษย์เกา่ และ รูปที่ 5 ระบบเว็บบอร์ด ส าหรับการติดต่อ ปรึกษา 
หรือแสดงความคิดเห็น 



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

6 |  Vol 1 No.2 July –December 2015 
 

 
2.ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

            ผู้ศึกษาน าระบบศิษย์เกา่ออนไลน์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน5 คน ตรวจสอบและประเมินโดยใช้วิธีการทดสอบ         
แบ๊คบล็อก (Black box) ผลการประเมินตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อระบบ 

 

รายการ   
S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการค้นหาค าศพัท์ตามหมวดหมู่ของแอพพลิเคชัน่ (Functional 

Test) 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2. ความสะดวกในการเข้าใช้งานของแอพพลิเคชั่น (Usability Test) 4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ผลการค้นหาความหมาย มีความรวดเร็วชัดเจน (Result Test) 4.40 0.55 มาก 
4. ความปลอดภัยในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น (Security test) 4.40 0.55 มาก 
5. การติดตั้งแอพพลิเคชั่นมีความง่ายและสะดวก (Documentation and Installation) 4.20 0.45 มาก 

โดยรวม 4.55 0.81 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด
(ค่าเฉลี่ย = 4.60-4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45-0.55) 

 
3.ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อระบบศิษย์เกา่ออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
            ผู้ศึกษาน าระบบศิษย์เกา่ออนไลน์ ให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเปน็นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ านวน 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

รายการ   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.การจัดวางองค์ประกอบ 4.50 0.51 มาก 
2. ขนาดและรูปแบบอักษรที่ใช้    4.70 0.47 มากที่สุด 
3.สีของตัวอักษรและพื้นหลัง    4.73 0.45 มากที่สุด 
4. ภาพถ่าย วีดิทัศน์ มีความเหมาะสม    4.60 0.50 มากที่สุด 
5.ความเร็วในการดาวน์โหลด    4.57 0.50 มากที่สุด 
6. เนื้อหามีความสอดคล้องกับรปูภาพ    4.50 0.51 มาก 
7.รูปภาพมีขนาดเหมาะสมกับระบบ    4.43 0.50 มาก 
8.ความทันสมัยของรูปแบบระบบ    4.47 0.51 มาก 
9.ระบบ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด    4.47 0.51 มาก 
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รายการ   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

10. ระบบ สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กับการเรียนการสอนได้หรือไม่   4.43 0.50 มาก 

โดยรวม 4.54 0.58 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบ ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยเฉลีย่อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.43-4.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.45-0.51) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
              1. ระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน ระบบข้อมูลศิษย์เก่า ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ และระบบเว็บ
บอร์ด 
              2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.81) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การใช้งานระบบศิษย์เก่าออนไลน์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ความปลอดภัยในระบบศิษย์เก่าออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 4.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.55) และคู่มือการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ตามล าดับ และคุณภาพอยู่ในระดบั
มาก คือ ความง่ายและความสะดวกในการใช้งานระบบศิษย์เก่าออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) 
และ ความสามารถในการท างานระบบศิษย์เก่าออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ตามล าดับ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชาติ เหล็กดี (2557) ได้ศึกษาคุณภาพแอพพลิเคช่ันเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ใน
จังหวัดมหาสารคาม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33 - 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58 - 1.15) 
              3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.58) ผลพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สีของตัวอักษระและพื้นหลัง (ค่าเฉลี่ย = 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.45) ขนาดและรูปแบบอักษระที่ใช้ (ค่าเฉลี่ย = 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) ภาพถ่าย วีดิทัศน์ มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) ความเร็วในการดาวน์โหลด (ค่าเฉลี่ย = 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.50) เนื้อหามีความสอดคล้องกับรูปภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) และการจัดวางองค์ประกอบ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) ตามล าดับ  
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ย = 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.43-4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45-0.51)
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชาติ เหล็กดี (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคามพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ความทันสมัยของรูปแบบแอพพลิเคช่ัน (ค่าเฉลี่ย = 
4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) แอพพลิเคชั่น มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด (ค่าเฉลี่ย = 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.51) รูปภาพมีขนาดเหมาะสมกับหน้าแอพพลิเคช่ัน (ค่าเฉลี่ย = 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) และแอพพลิเคช่ัน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้หรือไม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) ตามล าดับ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. การรายงานข้อมูลของแตล่ะส่วนควรมีทั้งในรูปแบบ Word และ Excel 
2. ควรให้โปรแกรมแสดงรายละเอยีดขึ้นมาเลย โดยไม่ต้องเข้าไปค้นหาซ้อนอีก 
3. บางหัวข้อไม่สามารถคีย์เองไดห้ัวข้อท่ีท าให้เลือกไม่ตรงกับความต้องการของสาขา 
4. ไม่มีวันท่ีส าเร็จการศึกษา ท้ังทีได้แจ้งไปแล้ว 
5. การแสดงข้อมูลในระบบท่ีปรบัปรุงนี้ยังใช้ไม่คล่องตัว 
6. ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งต่อไป 
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