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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ 2) 

ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและประเมนิผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  จำนวน 3 ท่าน  ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 2) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ได้ 2) คุณภาพของ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  

 
คำสำคัญ : เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
ABSTRACT 

This research aims to 1) develop a public relations website for computer science and 2) Assess 
the quality of a public relations website for computer science.  The samples used were computer 
technology experts and measurement and evaluation.  With at least 3 years of work experience, 3 
persons were obtained by means of a specific selection (Purposive Sampling). The tools used consisted 
of 1) the computer science public relations website and 2) the quality assessment form of the computer 
science public relations website. The statistics used for data analysis are mean and standard deviation. 
 The results of the research showed that 1)  public relations website for computer science 
program could be used 2) overall quality of public relations website in computer science program was 
very good. Has a mean of 4.62 and a standard deviation of 0.50. 
Keywords : Public relations website  Computer Science   
 
บทนำ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อมนุษยม์ากข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตในยุคข่าวสารทำให้คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตนั้นกำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร สื่อบันเทิง หรือแม้กระทั่งสื่อประชาสัมพันธ์ก็ มีความสำคัญต่อ
บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าสื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร 
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมความเคลื่อนไหว และการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนความรู้ที่
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับองค์กรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจเพื่อสร้างความนิยม และได้รับความไว้วางใจจาก
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ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (อรุณรัตน์, 2553) ประชากรส่วนมากในยุคนี้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลายทั้งใน
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร หรือการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางเว็บไซต์
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหลายองค์กรจึงเริ่มพัฒนา
เทคโนโลยีเว็บไซต์นำมาใช้ในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ดิชิตชัย ,2558) โดยเว็บไซต์จะเป็นแหล่งที่
รวบรวมเว็บเพจเรื่องเดียวกันจํานวนมากเข้าด้วยกันเป็นที่อยู่หลักของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการนำไป
เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าไปอ่านหรือชมได้ เว็บไซต์ที่สร้างก็จะมีอยู่หลากหลายประเภท 
ทั้งที่เป็นเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ขององค์กร เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ หรือเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
(ดวงพร, 2560) ดังนั้นการสื่อสารสมัยใหม่จึงมีการเอาสื่อหลายชนิดมาใช้ร่วมกันในการส่งข่าวสาร การใช้สื่อเว็บไซต์จึง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง มีเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของคณะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลซึ่งยังขาดความต่อเนื่องใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เนื ่องจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดเนื ้อหาในการ
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องการการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อาจจะทําให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการไม่สามารถทราบถึง
ข้อมูลที่ใหม่ๆได้ และทําให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามที่ต้องการ 

จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา  เพื่อให้ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.  เพื่อประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 
ประเมินผล  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 
ประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  จำนวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (ศิริชัย และคณะ, 2535)  
 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 
       2.1.1 สามารถเพิ่มข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.1.2 สามารถลบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.1.3 สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.1.4 สามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
  2.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ดังนี้ 
       2.2.1 สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.2 สามารถดูตารางเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.3 สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.4 สามารถดูคณะอาจารย์ในสาขาผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
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       2.2.5 สามารถดูผลงานวิจัยนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.6 สามารถดูกิจกรรมของสาขาผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.7 สามารถดูข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.8 สามารถดูข้อมูลการรับสมัครบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
       2.2.9 สามารถดูอีเมล ไอดีไลน์ เบอร์โทร เฟสบุ๊คของสาขา ฯ ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อกับสาขาวิชาได้ 
 

3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                   1.2 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    1. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี ้

 1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 1.2 วิเคราะห์ ออกแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 1.3 พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา PHP, HTML 
                     1.4 พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วนำไปให้ปรึกษาตรวจสอบ 
คุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
       1.5 นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีพัฒนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ 
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 10 คน 
      1.6 นำผลการทดลองใช้ (Try Out) มาปรับปรุงแก้ไข 

        1.7 นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

     2. แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการสร้าง 
ดังนี ้

   2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของ 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

   2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่างข้อ 
คำถามตามหลักการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านการทำงานของโปรแกรม, ความสามารถในการาชใช้งาน, 
ความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพ และความสามารถในการสนับสนุนการใช้งาน (กิตติ, 2541:136-137) และตามหลักการ 
วิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box Testing (ธันยากร และคณะ, 2556) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ดังน้ี 

            5   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดีมาก  
            4   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดี   
            3 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปานกลาง   
            2 หมายถึง      มีคุณภาพระดับพอใช้   
            1 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปรับปรุง  
  2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 2.4 นำแบบประเมินท่ีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3  
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ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ 
ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .85 ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

    2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และผล 
การประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (บุญชม, 2556) 

  4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
  3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
  2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
  1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 

1.0 - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  
 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 นำแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการ 

ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไปเก็บข้อมูลและเก็บรวบรวมคืนภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
    2.2 นำแบบประเมินที่ได้มาทำการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของคำตอบ 

ที่ได้ในแบบสอบถามทุกฉบับ ก่อนลงรหัส และป้อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS หาค่าร้อยละ 
(Percent) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      3.1 นำแบบประเมินมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       3.2 นำแบบประเมินซึ่งจำแนกตามข้อ 3.1 มาตรวจ ซึ่งให้คะแนนเป็นรายข้อ ตามระดับคุณภาพของผู้ตอบ
แบบประเมิน 
       3.3 นำคะแนนที ่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื ่อวิเคราะห์หาค่าสถิติตามจุดมุ ่งหมายและ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

       3.4 หาค่าเฉลี่ย  �̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากคะแนนที่วิเคราะห์ในแบบประเมินคุณภาพ 
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 1) หน้าจอหลักของเว็บไซต์ เป็นส่วนท่ีผู้ใช้ทั่วไปสามารถเขา้มาดูได้ตั้งแต่เข้ามาภายในเว็บไซต์ โดยหน้าหลัก

นี้จะแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สาขาวิชาต้องการประกาศให้ทราบ ดังภาพที่ 1 
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“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         979 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์  
 2) หน้าจอของกิจกรรมสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ในหน้านี้จะแสดงรูปภาพและรายละเอยีดของกิจกรรม
ที่ทางสาขาวิชาจัดขึ้น เช่น การออกค่ายอาสา วันไหว้ครู งานเลี้ยงของสาขาเป็นต้น ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 หน้าแสดงรูปภาพกิจกรรมของสาขาวิชา 
 
 3) หน้าจอของคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหน้านี้จะแสดง รายชื่อของอาจารย์ภายใน
สาขาวิชา โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่นอีเมล เบอรโ์ทร และตำแหน่งในสาขาท่ีอาจารย์ท่านนั้นเป็นอยู่ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 หน้าแสดงข้อมูลอาจารย ์
 
 4) หน้าจอวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหน้านี้จะแสดงวิจัยของนักศึกษารุ่นพี่ของสาขาวิชา 
โดยจะแสดงรายละเอียดที่เป็นช่ือ-นามสกลุ รหัสนักศึกษา หัวข้อวิจัย ปีที่จบ และไฟล์ .pdf ของเลม่วิจัยรุ่นพ่ีคนนั้น 
เพื่อท่ีรุ่นน้องคนไหนสนใจวิจัยเรื่องไหน ก็สามารถศึกษา หรือดเูป็นแนวทางได้ ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา  
 

 5) หน้าจอแสดงตารางเรียนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหน้านี้จะแสดงตารางเรียนของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้ามาดูตารางเรียนของแต่ละชั้นปี
ได้ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หน้าแสดงตารางเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นป ี
 

 6) หน้าจอรับสมัครนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหน้านี้จะแสดงเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา ว่ารับสมัครเมื่อไหร่ มรีายละเอยีดอะไรบ้าง ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าแสดงข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา 
 
 7) หน้า Login ของผู้ดูแลระบบ โดยในหน้านี้จะเป็นหน้าของการ Login เพื่อลงช่ือเข้าใช้งานในฐานะผู้ดูแล
ระบบ ดังภาพท่ี 7  

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้า Login เข้าสู่ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
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สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         982 

 

 

 8) หน้าสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ซึ่งเป็นหน้าแรกของการ Login เข้ามาในฐานะผูดู้แลระบบ 
จะมีเมนูให้ผู้ดูแลระบบเลือกว่าต้องการจัดการระบบองข้อมูลชุดไหน ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าสำหรับการบริหารจดัการข้อมลูในเว็บไซต ์
 
 9) ตัวอย่างหน้าของการจัดการข้อมูลต่างๆ เมื่อผูดู้แลเลือกเมนูที่ต้องการจะจัดการแล้ว ก็จะเข้ามาสู่หน้าการ
จัดการข้อมลูชุดนั้นๆ จะแสดงข้อมูลทั้งหมด โดยจะสามารถจดัการรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูล แก้ไข
ข้อมูล หรือลบข้อมูลตา่งๆที่มีภายในเว็บไซตไ์ด้ ดังภาพท่ี 9-14 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าสำหรับจัดการข้อมลูการประชาสมัพันธ์ 
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ภาพที่ 10 หน้าสำหรับแก้ไขข้อมลูการประชาสมัพันธ์ 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าสำหรับจัดการกิจกรรมของสาขา 

 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าสำหรับจัดการข้อมูลอาจารย ์
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ภาพที่ 13 หน้าสำหรับจัดการข้อมูลผลงานวิจัยของนักศึกษา 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าสำหรับจัดการตารางเรียนของนักศึกษา 

 
 10) หน้าจอของการแสดงเป็น Responsive เมื่อผู้ใช้ย่อหน้าตา่งของเว็บไซตล์งก็จะแสดงออกมาเป็นในรูปแบบ
หน้าจอของเว็บไซต์ที่เล็กลง ดังภาพท่ี 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างการแสดงผลแบบ Responsive 
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2. ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   ผู้วิจัยได้นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน ผลการประเมินคุณภาพแสดงรายละเอียดในตารางที่  1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านความสามารถของระบบ 
1.1  ระบบสามารถเพิ่มข้อมลูได ้ 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2  ระบบสามารถค้นหาข้อมลูได ้ 4.33 0.58 ด ี
1.3  ระบบสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลได ้ 5.00 0.00 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความสามารถของระบบ 4.67 0.39 ดีมาก 
2. ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ 
2.1  ระบบสามารถเพิ่มข้อมลูได้อย่างถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 
2.2  ระบบสามารถค้นหาข้อมลูไดอ้ย่างถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 
2.3  ระบบสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อยา่ง
ถูกต้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความถูกต้องในการทำงานของระบบ 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
3.1 ภาษาที่ใช้สื่อสารสามารถเข้าใจได้ง่าย 4.33 0.58 ด ี
3.2 การจัดเรยีงรูปแบบการนำเสนอใช้งานได้ง่าย 4.33 0.58 ด ี
3.3 ระบบมีเมนูในการใช้งานเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.44 0.58 ด ี
4. ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 
4.1 ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.67 0.58 ดีมาก 
4.2 ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผลภาพ ตัวอักษร และ
ข้อมูล 

4.67 0.58 ดีมาก 

4.3 ระบบมีความสามารถในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 4.33 0.58 ด ี
ภาพรวมดา้นความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.56 0.58 ดีมาก 

5.ด้านการรักษาความปลอดภัย 
5.1 ระบบมีการกำหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง 5.00 0.00 ดีมาก 
5.2 ระบบมีการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละ
ระดับ 

4.67 0.58 ดีมาก 

5.3 ระบบมีการควบคมุการใช้งานตามสิทธ์ิของผู้ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นการรักษาความปลอดภัย 4.78 0.39 ดีมาก 
ภาพรวมทุกด้าน 4.62 0.50 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.62 , S.D = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.78 , S.D = 0.39 ) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก (�̅� = 4.67 ,  S.D = 0.39) ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (�̅� = 4.67 , S.D 
= 0.58) ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก (�̅� = 4.56 , S.D = 0.58) ด้านความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.44 , S.D = 0.58 ) ตามลำดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ ดังนี้ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ และ 
ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน ข้อมูลสาขาวิชา ผลงานวิจัยนักศึกษา กิจกรรมของสาขาวิชา 
และข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาได้ 

2. คุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก       
(�̅� = 4.62 , S.D = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(�̅� = 4.78 , S.D = 0.39 ) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67 ,  S.D = 0.39) ด้าน
ความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (�̅� = 4.67 , S.D = 0.58) ด้านความรวดเร็วในการ
ทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก (𝑥 = 4.56 , S.D = 0.58) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.44 , S.D = 0.58 )ตามลำดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ ดังนี้ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ได้ และ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน ข้อมูลสาขาวิชา ผลงานวิจัยนักศึกษา กิจกรรมของ
สาขาวิชา และข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจากผู้วิจัย
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยวิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle : SDLC)  (โอภาส, 2555) และตามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง จึงทำให้ได้เว็บไซต์ที่สามารถใช้งานไดง่้าย 
สะดวก และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 

2. คุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก       
(�̅� = 4.62 , S.D = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(�̅� = 4.78 , S.D = 0.39 ) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67 ,  S.D = 0.39) ด้าน
ความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (�̅� = 4.67 , S.D = 0.58) ด้านความรวดเร็วในการ
ทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก (�̅� = 4.56 , S.D = 0.58) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.44 , S.D = 0.58 ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพล (2559)ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง  
การพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยระบบบริหาร
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 2) เพื่อหาคุณภาพของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นด้าน
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
และด้านเทคนิคและการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ตอบแบบประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 สรุปว่าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นด้วย
ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ Joomla! CMS สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวม และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของ
คณะครุศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้งานได้ และงานวิจัยของเกษมศักดิ์, ธรัช และ 
ธวัชชัย (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) พัฒนาเว็บไซต์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า 1) องค์ประกอบของเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่ ข้อมูล
สาขาวิชา บุคลากร หลักสูตร เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องมืออำนวยความสะดวก และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
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องค์ประกอบของเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.76, SD. = 0.38) 2) เว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสามารถนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลและจัดทำสารสนเทศให้ผู้ใช้เรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง และความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� =4.61, SD. = 0.48) และ 3) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนา โดยรวม พบว่า อาจารยม์ี
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.59, SD. = 0.57) และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์อยู่ใน
ระดับมาก (�̅� =4.31, SD. = 0.67)  
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