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บทคดัย่อภาษาไทย  

56902314 : สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การยอมรับ, ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

นาง กรรยา ดอกกลอย:  การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. ปานใจ ธารทศันวงศ ์

  
      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  ซ่ึงมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับระบบการ
จัดการวิทยานิพนธ์อิ เล็กทรอนิกส์  และ2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 7 คน นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญา
เอกท่ีเขา้ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 210 คน และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ระบบการ
จัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน  14 คน  ของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) เคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1.ระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมและรายด้านของอาจารยท่ี์
ปรึกษา นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ดงัน้ี 1.1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ขั้นยอมรับ ขั้นทดลอง ขั้นสนใจ  ขั้นประเมินค่า และขั้นรับรู้ 1.2) กลุ่มนักศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ขั้นยอมรับ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า ขั้นรับรู้ และ
ขั้นทดลอง  1.3) เจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ขั้นรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นยอมรับ ขั้นทดลอง และขั้นประเมินค่า 

2.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม ดา้นผูรั้บ ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 2.1)อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์โดยภาพรวมอยู่
ระดบัมากท่ีสุด 2.2) กลุ่มนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการเผยแพร่
ของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม ดา้นผูรั้บ 2.3) เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัท่ีใหค้  าปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  ด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ด้าน
คุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ดา้นผูรั้บ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56902314 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : ACCEPTANCE, SYSTEM MANAGEMENT ELECTRONIC THESIS 

MRS. KANYA DOKKLOI : STUDY OF INFLUENCING FACTORS  FOR 
ELECTRONIC THESIS MANAGEMENT SYSTEM  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PANJAI TANTATSANAWONG 

     This research aims to study the factors that affect the acceptance of electronic thesis management 
system. It is a survey research, which aims to: 1) to study the acceptance level of an electronic thesis management 
system and 2) to study the factors that affect acceptance of an electronic thesis management system. The research 
samples consisted of 7 thesis advisors, 210 master and doctor degree who submit their thesis using this system , and 14 
thesis supervisors. This data collection used questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation. 

The research found that 

1. The level of acceptance of the electronic thesis management system as the overall a nd the individual 
aspects of the thesis advisors, student and the Graduate school staff are as follows: 1.1) thesis advisors overall were at a 
high level In ascending order as follow adoption, trial, interest, evaluation and awareness, 1.2) the overall stu dent group 
was at a high level in descending order as follow adoption, interest, evaluation, awareness and trial, 1.3) the Graduate 
school staffs working as the thesis consult were at a high level in descending order awareness,interest,adoption,trial and 
evaluation. 

2. The factors affecting acceptance of electronic thesis management system when considering each 
issue, it was found in descending order as follows: 2.1) thesis advisors were at the highest   level in descending order, the 
equipment/ program, budget, personnel and management,  2.2 ) the student group was at a high level. The descending 
order was the dissemination of information technology education, the characteristics of educational information 
technology, the social environment and the recipient. 2.3) the graduates of the thesis advisory staffs were at a high level. 
The descending order was the social environment, the dissemination of information technology education, the 
characteristics of Educational Information Technology and the recipients.   
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กิตติกรรมประก าศ  

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีได้
ช่วยเหลือรวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธานทศันวงศ์ ได้กรุณาให้โอกาสได้
ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตและท่านยงัเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีค าแนะน า 
แนวคิด และแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัยน้ี อีกทั้ งให้ก าลังใจ และปรารณาดีแก่ผูว้ิจยัมาตลอด            
จนกระทั้งวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมัน่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
ช่วยเหลือในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดี ขอกราบขอบพระคุณ 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ให้ก าลงัใจ รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์จนงาน
ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิยศิริธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.       
เอกนฤน บางท่าไม ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น ้ ามนต์  เรืองฤทธ์ ท่ีให้ความกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจ
เคร่ืองมือวจิยัในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่านในน ้ าใจท่ีเอ้ืออาทร ให้ก าลงัใจ ให้ความ
ช่วยเหลือและห่วงใยเสมอมาจนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และทุกคนในครอบครัวท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั คอย
ให้ก าลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนส าเร็จลุล่วงลงได้ และ
สนบัสนุนการศึกษาอยา่งเตม็ความสามารถตลอดมา 

  
  

กรรยา  ดอกกลอย 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

              การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพื่อการศึกษาไดมี้การก าหนดกลยุทธ์
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ การบริหารนโยบายและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาสาระทางการศึกษาและการสร้าง
ความรู้ การสร้างความเสมอภาคในการเขา้ถึงและการใช้ประโยชน์สาระการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้(ไพเราะ  คณะพูล ,2559) กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication: ICT)  
มาใชใ้นการพฒันาการศึกษาโดยเนน้ยุทธศาสตร์เร่ืองของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผูเ้รียนใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ โดยจดัให้มีการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พฒันาผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 
พฒันาหลกัสูตรให้มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนทางไกล จดัให้มีศูนยข์อ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware Center) ให้มีการเรียนการสอน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จดัท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จดัให้มีห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) น าไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาการบริหารจดัการและใหบ้ริการทางการศึกษาพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล
เพื่ อการบ ริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ท่ี เก่ี ยวข้อง โดยความ ร่วม มือกับ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อม สร้างศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศ (Operation Center) เช่ือมโยง
แลกเปล่ียนขอ้มูลระดบัชาติและระดบักระทรวง รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และให้บริการทางการศึกษา ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัการปฏิรูประบบราชการ การผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตและพฒันา
บุคลากร เพื่อรองรับความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจดัให้มีการพฒันา
หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดบัการศึกษา พฒันาผูส้อนและนักวิจยั ส่งเสริมการวิจยั 
และน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกบัองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ในการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพฒันาการศึกษาและ
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อุตสาหกรรมรัฐบาลจดัใหมี้การกระจายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งทัว่ถึง มุ่งเนน้
การจดัหาและใช้ทรัพยากรทางดา้นเครือข่ายร่วมกนั จดัหาระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ท่ีใช้
ในการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถ่ิน 
เตรียมบุคลากรปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพในการใชป้ฏิบติังาน 
               ปัจจุบนัรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายในการเร่งรัดและพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดย

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร(Information and Communication Technology : 

ICT) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดท าแผนแม่บท

เทคโนโลยีระดบัหน่วยงานข้ึนโดยยึดตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2554-2563 ของ

ประเทศไทย (IT 2020) เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และ

การคมนาคมต่อเน่ืองมาจากนโยบายเดิมโดยการก าหนดทิศทางการพฒันาดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 

เพื่อรับรองการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารของโลก เพื่อเป็นแนวทางใน

การจัดท าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารต่อไปโดยกรอบนโยบาย  ICT 

2020  ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1)การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการ

ส่ือสารแห่งอนาคต 2)เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ 3)การพฒันาทุนมนุษย์ ICT ส าหรับ

ปี 2020  4)การพฒันาอุตสาหกรรม ICT 5)เพื่อการให้บริการของภาครัฐ (Public Service) 6) เพื่อ

ความเท่าเทียมทางสังคม (Social Equality)  7)เพื่อความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม และมีประเด็น

ความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ 3 ประเด็น คือ 1)ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยในอีก 10 ปีขา้งหน้า 2)การ

เรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย ICT: แนวทางการขบัเคล่ือนภายใตก้รอบนโยบาย ICT 2020 3)แนวทางการ

พัฒนา ICT เพื่อการบริการสุขภาพภายใต้กรอบนโยบาย  ICT 2020 (มหาวิทยาลัยมหิดล กอง

เทคโนโลยสีารสนเทศ, 2559) 

               ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น ส่ิงที่ผล ักด ันให้ต ้องมีการศึกษาเพิ ่ม ข้ึน

เร่ือยๆไม่มีวนัหยุดอยู่กับท่ี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการ

ด ารงชีวิตประจ าวนัช่วยให้เราสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ 

ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัในเร่ืองระยะทางและเวลา ท าให้การพฒันาของโลกไดมุ้่ง
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ไปสู่ทิศทางของสังคมความรู้ และการศึกษาก็มีความส าคญัในการพฒันาคน(บุญชม ศรีสะอาด, 

2557) เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกบัสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตเนืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนพฒันาตนเองในด้าน

ต่างๆ ได้การพฒันาคุณภาพการศึกษา(อมัมาร  สยามวาลา , 2557) เร่ิมตน้ด้วยส่ือการสอนจึง

เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเรียนการสอนผูเ้รียนต้องเรียนรู้ในการใช้เคร่ืองมือที่ช่วยในการศึกษาหา

ความรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่น ามาใช้ก ับการจดัการความรู้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมืออ านวยความ

สะดวก อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เก็บ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษา การเก็บขอ้มูลท่ีเป็นผลงานวิจยั การ

ใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจ และศึกษาน ามาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา โดยศึกษาด้วยตนเองจากระบบหรือโปรแกรมเพื่อให้บรรลุส าเร็จ

การศึกษาต่อไป(นพดล  แกว้วเิศษ, 2557)  

                 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจหลกั 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ถือก าเนิดข้ึนจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

สังกดักรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย ์ศิลป์  พีระศรี (Professor Corrado Feroci) เป็นผูก่้อตั้งข้ึน

เพื่อฝึกอบรมวชิาจิตรกรรมและประติมากรรมแก่ขา้ราชการและเยาวชนไทยโดยมิไดเ้ก็บค่าเล่าเรียน 

มีศาสตราจารยพ์ระยาอนุมานราชธน เป็นผูอ้  านวยการ  (อธิการบดี) คนแรกของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2486-2492 และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2486 มีฐานะเทียบเท่ากรม ในพื้นท่ีของวงักลาง 

และวงัตะวนัออกของวงัท่าพระ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ติดต่อกับ

ทายาทเจา้ของวงัเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้วงัท่าพระและขอใช้พื้นท่ีวงัจากสายสกุล

จิตรพงศ ์ในปี พ.ศ. 2507 นบัตั้งแต่นั้นมาพื้นท่ีของวงัถนนหนา้พระลานทั้ง 3 วงั จึงรวมเขา้ดว้ยกนั 

ภายใตก้ารบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัศิลปากร และกรมศิลปากร  มหาวิทยาลยัฯ เร่ิมเปิดการ

เรียนการสอนท่ีวงัท่าพระเป็นท่ีแรกในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม  (ปัจจุบันคือ คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ)์ เป็นคณะวิชาแรก ต่อมาจึงไดจ้ดัตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย 

(ปัจจุบนัคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดีในปีพ.ศ. 2498 ส่วนคณะมณัฑนศิลป์
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จดัตั้งข้ึน ในปี พ.ศ. 2499 ส่วนการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษานั้นด าเนินการในปี พ.ศ. 2515 

โดยการจดัตั้งบณัฑิตวทิยาลยั ปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลยัฯ โดยหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล อธิการบดี

ต่อมาได้เปิดคณะวิชาและสาขาวิชามากข้ึน แต่พื้นท่ีในวงัท่าพระคับมีน้อยมาก  จึงได้ขยาย

การศึกษาไปยงัภูมิภาคตะวนัตก โดยการจดัตั้ง ณ พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม และมี

การจดัตั้งงคณะวิชา ดงัน้ี คณะอกัษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ ใน ปี พ.ศ. 2513 คณะ

วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515  จากนั้นจดัตั้งคณะเภสัชศาสตร์  ในปี  พ .ศ . 2529 และคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2534 ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในปัจจุบนั                    

                มหาวิทยาลยัศิลปากรมียุทธศาสตร์เพื่อผลกัดนัวิสัยทศัน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลยัให้

บรรลุผลส าเร็จ มหาวิทยาลยัจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบติั โดย

จ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ดงัน้ี 1. ดา้นการจดัการศึกษา 2. ดา้นการวิจยัและสร้างสรรค์ 

3. ด้านบริการวิชาการ 4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  5. ด้านการบริหารจดัการ 6. ด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ดา้นงบประมาณ การเงินและการคลงั  8.การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่

ความเป็น นานาชาติด้านศิลปวฒันธรรมและการออกแบบ และยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการพฒันา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการตามพนัธกิจให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์มี 2 ขอ้ คือ 

1) มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจดัการทรัพยากรและการด าเนินการ

ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 2) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการ

ด า เนินการตามพนัธกิจของมหาวิทยาล ัย  มีกลยุทธ์ว่าจดัท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบ

เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

                 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดจ้ดัตั้งมาเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปี เป็นหน่วยงาน

ท่ีสนับสนุนทางด้านวิชาการ เป็นศูนยก์ลางของการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินงานเพื่อให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นมาตรฐานเดียวกนั พฒันา

และบูรณาการการจดัการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัยมีวิสัยทศัน์ ว่า “เป็นองค์กรท่ี

ส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

อยา่งต่อเน่ืองและเป็นมาตรฐานสากล”และมีพนัธกิจ ว่า “บริหารการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  จัดวางแผน ก าหนด ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 
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ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการบณัฑิตศึกษาร่วมกบัคณะ

วิชาหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาท่ีเปิดสอนระดับบณัฑิตศึกษา รวมทั้งด าเนินงาน

ส านกังานเลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั” (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557) การด าเนินงาน

ของบณัฑิตวิทยาลยัในปัจจุบนัแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 งานไดแ้ก่ งานบริหารและงานธุรการ งาน

คลังและพสัดุ งานส่งเสริมและพฒันาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา ดังนั้ นการปฏิบัติงาน

บณัฑิตวทิยาลยัในปัจจุบนัไดน้ าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ บณัฑิตวทิยาลยั มี

แผนยทุธศาสตร์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร (พ.ศ.2555-2559) ส าหรับใชเ้ป็นทิศทาง

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร (พ.ศ. 2554-

2563) และไดมี้การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ใหม่เป็น 

พ.ศ. 2556-2559 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีปรับใหม่ พ.ศ. 

2556-2563 บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดมาตรการด าเนินการตามประเด็นยทุธศาสตร์ของบณัฑิตวทิยาลยั

ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร และในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศว่าดว้ยการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการตามพนัธกิจให้มี

ประสิทธิภาพ  เป้าประสงค์มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจดัการ

ทรัพยากร และ การด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั พฒันาปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ มาตรการท่ีจะผลกัดนัการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการด าเนินการต่างๆ ท่ีมี

อยู่แล้วในปัจจุบนัและพฒันาระบบอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมส่วนของการบริหารจดัการ และสามารถ

รองรับความต้องการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีระบบความมั่นคงและปลอดภัย โดยมี

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ โดยตรงและชดัเจน ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั  วิเคราะห์ สรรหา พัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การด าเนินการตาม 

Workflow สามารถท าได้ผ่านระบบสารสนเทศ การจดัหาซอฟต์แวร์ให้ถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิ และ

ศึกษาซอฟต์แวร์เปิดรหัส เพื่อเป็นการผลกัดนัให้จดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้งาน ใน

ปริมาณและลกัษณะ License ท่ีเหมาะสม ศึกษาซอฟต์แวร์เปิดรหัส (Open Source) เพื่อทดแทน

ซอฟต์แวร์ท่ีมีราคาแพง แปลงรูปแบบเอกสารท่ีจ าเป็นตามล าดบัความส าคญัและความตอ้งการใช้

ตามควรแก่กรณี ผลักดันให้มีการใช้ Open Source ในมหาวิทยาลัย เช่น จดัให้มีระบบการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลของนักศึกษา ระบบออนไลน์ในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ อนุมัติหัวข้อ

วทิยานิพนธ์ สอบวทิยานิพนธ์  ระบบเก็บขอ้มูลเร่ืองการน าเสนอผลงานวจิยัของนกัศึกษา 

             การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนของบณัฑิตวิทยาลยับางคร้ัง

อาจจะเป็นการยากในเร่ืองของการยอมรับท่ีจะน ามาใช้ หรือตอ้งปรับเปล่ียนเรียนรู้ใหม่ ปัจจยัท่ี

ส าคญัในการประสบความส าเร็จในการน าระบบมาใช้ คือตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการยอมรับ

จากบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะจากอาจารยแ์ละนักศึกษา ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีส าคญัในการ

พฒันาการใชร้ะบบ  

                 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามทฤษฎีการยอมรับนวตักรรม และ

เทคโนโลยีAdoption and Innovation Theory(Roger andShoemaker,1978:76) ซ่ึงเป็นการยอมรับของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี เรียกว่า กระบวนการยอมรับซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นรับทราบ เป็นขั้นแรกท่ีจะ

น าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่ วิธีใหม่ 2) ขั้นสนใจ เป็นขั้นที่เร่ิมมีความสนใจ จะท าให้

มีความรู้เกี่ยวกบัวิธีใหม่ๆ 3)ขั้นประเมินค่า เป็นขั้นท่ีจะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้

วิธีการ 4) ขั้นทดลอง เป็นขั้นท่ีใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นกบัสถานการณ์ตนเองเป็นการทดลอง

บางส่วนก่อนเพื่อจะดูผลลพัธ์ 5) ขั้นยอมรับ เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ๆ นั้นไปใชใ้นการ

ปฏิบัติ กิจกรรมของตนอย่างเต็ม ท่ีและปัจจ ยัก ารยอมรับ ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ตามทฤษฎีปัจจยัการยอมรับของ (Roger Everett M,1968) มาท าวจิยัดว้ย คือ 1)ปัจจยั

ด ้านผูร้ับ  2)ปัจจยัด ้านสภาพแวดล ้มทางสังคม  3)ปัจจยัด ้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 4)ปัจจยัด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

                 จากปัญหาผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และอ านวยความสะดวกให้แก่ 

อาจารย ์นกัศึกษา ในการท าวจิยัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

               1.เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

               2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  

 

ขอบเขตของการวจัิย 

               การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

               ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

              1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการจัดการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า

หลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยั

พะเยา จ  านวน 21 แห่ง 

                2.กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 คน นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกท่ี

เขา้ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 210 คน และเจา้หน้าท่ีท่ีให้ค  าปรึกษา

ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 14 คน ของมหาวทิยาลยัอุดมศึกษาของรัฐท่ีใช้

ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย 

                 3.ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

                    3.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป เช่น เพศ ระดบัการศึกษา ความรู้

พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

                   3.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ การยอมรับ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นรับรู้ 

2) ขั้นสนใจ 3) ขั้นประเมินค่า 4) ขั้นทดลอง 5) ขั้นยอมรับ (Rogers  Everett M. & Shoemaker 

F.Floyd, 1978) 
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                4.ระยะเวลาปีการศึกษา 2558 

                5.เน้ือหาในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการ

สอน และระบบการจดัการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้แก่ทฤษฎีการยอมรับระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ท่ีผลิตข้ึนมีเน้ือหาขอบเขตเก่ียวกบัการพิมพ์

โครงร่างวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ การท าวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ การท า

รูปแบบการอา้งอิงของวทิยานิพนธ์ และการตรวจสอบการคดัลอกวทิยานิพนธ์ 

 

ค าศัพท์เฉพาะ 

                 เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัผูว้จิยัจึงนิยามศพัทใ์นการวิจยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 

                1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธิอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่ิงท่ี

ผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธิอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ความรู้

พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต           

               2. การยอมรับนวัตกรรม  หมายถึง การยอมรับของผู ้บริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและ

เทคโนโลยีเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับน าไปปฏิบติัโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

1)ขั้นรับรู้ 2)ขั้นสนใจ 3)ขั้ นประเมินค่า4) ขั้ นทดลอง 5) ขั้ นยอมรับ (Rogers  Everett M. & 

Shoemaker F.Floyd, 1978)  

                 3 .วิทยานิพนธ์อิ เล็กทรอนิกส์  หมายถึง การใช้ เทคโนโลยีในการช่วยการพิมพ์

วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาท่ีใชร้ะบบการเขียนวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                4. อาจารย์ หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิในทางวิชาการและวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีส าคญัในการท า

วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัศิลปากรระดบับณัฑิตศึกษา 

               5. นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษา และท าวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั

ศิลปากรระดบับณัฑิตศึกษา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

                การวจิยัคร้ังน้ีมีประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บดงัน้ี 

               1.ไดท้ราบถึงระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  

               2.ไดท้ราบถึงปัจจยัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  

                3.น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการใช้ระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรต้น                                                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ท่ีมา : (บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556) (Rogers  Everett M. & Shoemaker 

F.Floyd, 1978) 

 
 

 

1.สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป 

1)เพศ 2)ระดบัการศึกษา  

3)ความรู้พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 

4)ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

2.ระบบการเขียนวทิยานิพนธ์E-Thesis 

        เป็นระบบท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษา

ระดบัปริญญาโทและเอก ในการจดัส่งวทิยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งได้

รวดเร็วข้ึน ลดเวลา และความยุง่ยากในการจดัการ 

เช่น รูปแบบของเอกสารวทิยานิพนธ์ การจดัส่งไป

ยงับณัฑิตวทิยาลยัการจดัเก็บวทิยานิพนธ์ (บณัฑิต

วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั,2556) 

 

ทฤษฎกีารยอมรับนวตักรรม

และเทคโนโลยคืีอ การยอมรับ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรม

และเทคโนโลย ีกล่าวถึง

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ

ยอมรับน าไปปฏิบติัโดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ขั้นตอน 

1)ขั้นรับรู้  2)ขั้นสนใจ 

3)ขั้นประเมินค่า 4) ขั้นทดลอง  

5) ขั้นยอมรับ (Rogers  Everett 

M. & Shoemaker F.Floyd, 

1978) 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

             การวิจัยเร่ือง  “การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์”ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าความรู้ ขอ้มูลน ามา

ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
1.1 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1.2 ความส าคญัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
1.3  การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
1.4 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.5 ระบบคอมพิวเตอร์ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการยอมรับ 

2.1 ความหมายของการยอมรับ 

2.2 โครงสร้างของการยอมรับนวตักรรม 

       2.2.1 ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม 

       2.2.2 กระบวนการ 

       2.2.3 ผลท่ีตามมา 

                       2.3 ปัจจยัท่ีคาดวา่จะเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี

                       2.4 การแพร่กระจายนวตักรรม 

                       2.5 ลกัษณะนวตักรรม 

                       2.6 ลกัษณะของผูรั้บนวตักรรม 

                       2.7 กระบวนการยอมรับ 

                       2.8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรม 

3. การท าวทิยานิพนธ์ 

3.1 ขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ 

                     3.2 การสอบพิจารณาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

                     3.3 หนงัสือเชิญกรรมการสอบและขออนุญาตตน้สังกดักรรมการ 
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                    3.4 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

                    3.5 การอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้อิสระ 

                    3.6 หนงัสือเชิญผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

                    3.7 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ  

                    3.8 หนงัสือเชิญกรรมการสอบและขออนุญาตตน้สังกดักรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

                4. E-Thesis การเขียนวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                    4.1 ความหมายของวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                   4.2 การน ามาใชใ้นประเทศไทย 

                   4.3 ประวติัความเป็นมา 

                   4.4 วตัถุประสงค ์

                   4.5 บทบาทและความส าคญั 

                   4.6 ความส าคญัของวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                   4.7 ขอ้ดี ขอ้เสีย 

4.8 รูปแบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.9 วธีิการสืบคน้วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

               4.10 สรุป 

           5.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน 

ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
             นพดล  แก้ววิเศษ (2557) ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิธีการ
ปฏิบัติ ท่ีมีการจดัล าดบัและขั้นตอน เพื่อท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ในเร่ืองของความรวดเร็ว 
ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง เป็นตน้ 
            กญัญาภคั แม๊คมานัส (2558) ให้ความหมายว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อ
งานปฏิบติัทั้งหลาย เพื่อใหง้านนั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

            สุชาดา กีระนันทน์ (2541)ได้ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีทุกด้านท่ีเข้ามาร่วมกันใน
กระบวนการจัดเก็บ สร้าง และส่ือสารสนเทศ ดั้ งนั้ นจึงครอบคลุมงานสนเทศต่างๆ ท่ีใช้ใน
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กระบวนการขา้งตน้ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล บนัทึกและคน้คืน เครือข่ายสืบค้น
ขอ้มูล อุปกรณ์ส่ือสาร และโทรคมนาคม  

                สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลดิบ ท่ีไดผ้่านการประมวลผล จากคอมพิวเตอร์
มาแล้ว ผ่านการค านวณ การจดัเรียง การเปรียบเทียบ เป็นต้น ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กบัผูที้่เกี่ยวขอ้ง เรียกว่า สารสนเทศ หมายถึงข่าวสารที่ส าคญั เป็นระบบข่าวสารท่ี
ก าหนดข้ึน และจดัท าข้ึนภายในองคก์ารต่างๆ ตามความตอ้งการของเจา้ของหรือผูบ้ริหารองคก์าร
นั้นๆ สารสนเทศ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Information (กญัญาภคั แมค๊มานสั, 2558)  

                เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิธีท่ีมีการจดัล าดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อ
น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ในเร่ืองของความรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้อง ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีส าหรับการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม มาท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนสารสนเทศ โดยน าขอ้มูลป้อนเขา้
สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แล้วท าการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามต้องการ (นพดล  แก้ววิเศษ, 
2558) 
                เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)  หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซ่ึงได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี     
การส่ือสาร และเทคโนโลยคีมนาคม 
ความส าคัญเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน 

                เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคญัและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและการตดัสินใจ ซ่ึงในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา ตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีพร้อมจะน ามาใชก้บั
เพื่อให้ประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (สุริยา นทีศิริกุล, 2558) ไดใ้ห้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศสรุปได ้ดงัน้ี 
              ช่วยในการจดัระบบขอ้มูลท่ีมีจ านวนมมากของแต่ละวนั 
              ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในท างาน เช่น การค านวณตวัเลขท่ียุ่งยากซับซ้อน  
การจดัเรียงล าดบัสารสนเทศ ฯลฯ 
              ช่วยใหจ้ดัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นท่ีสามารถเรียกใชไ้ดทุ้กคร้ังอยา่งสะดวก 
              ช่วยใหมี้ระบบเพื่อการจดัเก็บประมวลผลและเรียกใชส้ารสนเทศ 
              ช่วยในการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ 
              ช่วยในการติดต่อระหวา่งกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ในเร่ืองของเวลาและระยะทางโดยใช้

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHpiNmw1UWdFTE9Gdk1IU2M5ZXRfd2c6MQ#gid=0


  14 

โทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ (จ านง ภูมิพนัธ์, 2533)  ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ สรุป
ได ้ดงัน้ี 
             1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการจดักิจกรรมต่างๆจึงต้องมี
วธีิการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 
             2. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบต่อการท างานไดเ้ป็นอย่างดี จึงจ าเป็นตอ้งรู้วิธี
น าระบบสารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยเีก่ียวขอ้งท่ีเหมาะสม 

      3. เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบในการแข่งขนั 
            4. ผู ้บริหารต้องมีความสามารถเข้าใจเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะน ามาใช้และ
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหไ้ดป้ระโยชน์ 
            5.เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาให้
เขา้ใจก่อนเพื่อช่วยในการตดัสินใจขององคก์ร 
            6.เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อการจดัองคก์ร 
ขององคก์ร        
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยงัมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารว่า เทคโนโลยีมีกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นเคร่ืองมือในการท างานและท่ีส าคญัคือ การ
ส่ือสาร (Communication)  ซ่ึงในยุคน้ีมีการแข่งขนักนัสูง การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเพียงพอซ่ึงการ
ตดัสินใจท่ีจะท าให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อการ
ตดัสินใจในการพฒันากระบวนการต่างๆ ของระบบส่ือสาร (Communication System) เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ  กระบวนการให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศและการน าไปใช้  โดย
อาศยัเทคโนโลยีต่างๆ( Information and Communications Technology : ICT ) ดงันั้น ในปัจจุบนั
เทคโนโลยีได้มีความสัมพนัธ์กนั จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานดา้น ICT การเร่ิมตน้
พฒันาตนในเวลาท่ีเหมาะสม ควรจะเร่ิมตน้ในวยัเรียน โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม
ให้แก่นกัเรียนให้มีทกัษะพื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียนรู้พฒันาความรู้และทกัษะไดด้ว้ยตนเอง  ในการ
จดัการศึกษามุ่งหวงัให้การจดัการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณสมบติัอยา่ง
ชดัเจน ดงัน้ี 
             1.เป็นบุคคลท่ีมีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ 
             2.เป็นผูมี้ทกัษะกระบวนการคิด คิดวเิคราะห์ สร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
             3.เป็นผูมี้ความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และบทบาทท่ีส าคญัในการจดัการศึกษา อาจแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
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             1.ดา้นการบริหารจดัการ โดยการน า ICT มาเป็นเคร่ืองมือช่วยการท างานเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในระบบบริหาร เช่น 
                  1.1   ท  างานไดเ้ร็วข้ึน ลดเวลาการท างานใหน้อ้ยลง 
                  1.2   สามารถท างานไดง้านเพิ่มข้ึน ใชก้ าลงันอ้ยลง 
                  1.3   คุณภาพของงานดีข้ึน 

2. ดา้นการเรียนการสอน สามารถใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือส าหรับครูและนกัเรียน เช่น 
                  2.1 สร้างส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ของครู 
                  2.2 ฝึกทกัษะพื้นฐานให้แก่นกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัวิชาคอมพิวเตอร์ให้มี
ทกัษะเพียงพอ 
                 2.3 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ เช่น ห้องทดลองเสมือนทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ 
                 2.4 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนห้องสมุดท่ีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้ทัว่โลก เช่น องค์กร
วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ เป็นตน้ 
 
สรุป  

                เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การปฏิรูปการศึกษาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มามีบทบาทส าคญัทั้งในดา้นการ
ปฏิรูปการบริหารจดัการ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ี
ตอ้งจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาปัญญา ไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อจ าขอ้มูล การจ ามีความจ าเป็นในส่วนท่ีเป็น
พื้นฐานส าคญั ส่วนขอ้มูลควรจะอยูใ่นแหล่งเรียนรู้ใดๆ และสามารถเรียกใชไ้ดท้นัท่วงทีเม่ือจ าเป็น 
และสามารถแสวงหาขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ทกัษะทางดา้น ICT 
จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ต่อไป 
 
การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน 

               การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ได้มีการน ามาใช้ในหลายสาขา
วิชาชีพ ทั้ งในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การท างาน การศึกษาหาความรู้ ท าให้
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน นอกจากน้ีหน่วยงานราชการต่างๆ ก็น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ระบบคอมพิวเตอร์ เขา้มาอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน ในการติดต่อประสานงานกบั
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ทางราชการ และในธุรกิจเอกชนทางดา้นการโรงแรม และการท่องเท่ียว ก็ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร 
และบริการลูกคา้ผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต ท าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
            ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา  
            เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนในสมยัใหม่มีหลายอย่าง เช่น 
ส่ืออุปกรณ์ ท่ีทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่  มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มี
คอมพิวเตอร์ ระบบการอ่านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ รูปแบบของส่ือท่ีน ามาใช้ในดา้นการ
เรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมในการน ามาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อิเล็กทรอนิกส์บุค วดีิโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ การสืบคน้ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 
และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  
             คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าเอาเทคโนโลยี กบัการออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้
ช่วยสอน ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) การจดัโปรแกรม
การสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของส่ือประสม (Multimedia) ซ่ึง
หมายถึงน าเสนอได้ทั้งภาพ ขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วยสอนน้ีเหมาะกบั
การศึกษาด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถโต้ตอบ กับบทเรียนได้ตลอด จนมีผล
ป้อนกลบัเพื่อใหผู้เ้รียนรู้ บทเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเขา้ใจในเน้ือหาวชิาของบทเรียนนั้นๆ 
             การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นหลกั เป็นการจดัการเรียน ท่ีมีสภาพการเรียนต่างไปจากรูป
แบบเดิม การเรียนการสอนแบบน้ี อาศยัศกัยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
เป็นการน าเอาส่ือการเรียนการสอน ท่ีเป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน ให้เกิด
การเรียนรู้ การสืบคน้ขอ้มูล และเช่ือมโยงเครือข่าย ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กสถานที่และ
ทุกเวลา การจดัการเรียนการสอนลกัษณะน้ี มีช่ือเรียกหลายช่ือ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ 
(Web-based Instruction) การฝึกอบรมผา่นเวบ็ (Web-based Trainning) การเรียนการสอนผา่นเวิล์ด
ไวด์ เว็บ  (www-based Instruction) การสอนผ่าน ส่ือทางอิ เล็กทรอนิกส์  (e-learning) เป็นต้น 
             อิเล็กทรอนิกส์บุค คือ การเก็บขอ้มูลจ านวนมากดว้ยซีดีรอม ซีดีรอมหน่ึงแผน่สามารถเก็บ
ขอ้มูลหนงัสือ หรือเอกสารไดม้ากกวา่หนงัสือหน่ึงเล่ม และท่ีส าคญัคือการใช้กบัคอมพิวเตอร์ ท า
ให้สามารถเรียกคน้หาขอ้มูลภายในซีดีรอม ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ดชันี สืบคน้หรือสารบญัเร่ือง 
ซีดีรอมจึงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทต่อการศึกษาอยา่งยิ่ง เพราะในอนาคตหนงัสือต่างๆ จะจดัเก็บอยูใ่นรูป
ซีดีรอม และเรียกอ่านดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีเรียกวา่อิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดีรอมมีขอ้ดีคือสามารถ
จดัเก็บ ขอ้มูลในรูปของมลัติมีเดีย และเม่ือน าซีดีรอมหลายแผ่นใส่ไวใ้นเคร่ืองอ่านชุดเดียวกนั ท า
ใหซี้ดีรอมสามารถขยายการเก็บขอ้มูลจ านวนมากยิง่ข้ึนได ้
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             การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในงานด้านการศึกษา 
             วดีิโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ หมายถึง การประชุมผา่นจอภาพ โดยใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารท่ีรับ-
ส่งภาพ และเสียงไดใ้นการประชุมร่วมกนัระหวา่งบุคคลหลายทีติดต่อกนัต่างสถานท่ี และห่างไกล
กนัโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีให้ทั้งภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง เสียง และขอ้มูลตวัอกัษร ในการ
ประชุมเวลาเดียวกนั 2 ทาง เหมือนวา่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยกนั  ดา้นการศึกษาไดมี้การใชว้ดีิโอเทค
เลคอนเฟอเรนซ์ ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา และอาจารย ์ได้ติดต่อกนัได้โดยผ่าน
จอภาพ โทรทศัน์และเสียง นกัเรียนท่ีอยูห่่างไกลไดส้ามารถเห็นภาพและเสียง ของผูส้อนสามารถ
เห็น ผูส้อน เห็นการเคล่ือนไหวและสีหน้าในขณะเรียน คุณภาพของภาพและเสียงข้ึนอยู่กับ
ความเร็วของช่องทางการส่ือสาร ท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งสองฝ่ังท่ีมีการประชุมกนั ไดแ้ก่ จอโทรทศัน์
หรือจอคอมพิวเตอร์ ล าโพง ไมโครโฟน กล้อง อุปกรณ์เขา้รหัสและถอดรหัส ผ่านเครือข่ายการ
ส่ือสารความเร็วสูงแบบไอเอสดีเอน็ (ISDN) 
             ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา  
            งานรับมอบตวั ท าหน้าท่ีตรวจสอบหลกัฐานเพื่อน ามารายงานตวั จากนั้นก็จดัเก็บประวติั
ของนักศึกษา เช่น ท่ีอยู่  ช่ือบิดามารดา ประวติัการศึกษา ทุนการศึกษา ไวใ้นแฟ้มเอกสารขอ้มูล
ประวติันกัศึกษา 
            งานทะเบียนเรียนรายวชิา ท าหน้าท่ีจดัรายวชิาท่ีตอ้งเรียนให้กบันกัศึกษา ในแต่ละภาคเรียน
ทุกชั้ น ปี  ตามแผนการเรียนของแต่ละแผนก แล้วจัด เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลผลการเรียน 
           งานประมวลผลการเรียน ท าหนา้ท่ีน าผลการเรียนจากอาจารยผ์ูส้อนมาประมวลในแต่ละภาค
เรียน จากนั้นก็จดัเก็บไวใ้นแฟ้มเอกสารขอ้มูลผลการเรียน และแจง้ผลการเรียนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบ 
            งานตรวจสอบผูจ้บการศึกษา ท าหนา้ท่ีตรวจสอบรายวิชา และผลการเรียน ท่ีนกัศึกษาเรียน
ตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งจบหลักสูตร จากแฟ้มเอกสาร ข้อมูลผลการเรียน ว่าผ่านเกณฑ์การจบ
หรือไม่ 
           งานนักศึกษาฝึกงาน ท าหน้าท่ีหาขอ้มูลจากสถานท่ีฝึกงาน ในแต่ละแห่งว่าสามารถรองรับ
จ านวน นักศึกษาท่ีจะฝึกงานในรายวิชาต่างๆ ได้เป็นจ านวนเท่าใด จากนั้นก็จดันักศึกษา ออก
ฝึกงานตามรายวชิา ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนท่ีสถานประกอบการตอ้งการ  
 
ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
            การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมากมาย นบัไดว้า่เป็น
ยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือยุคขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมหาศาล ยงัผลท า
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ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม เราสามารถจ าแนกผลกระทบ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ ผลกระทบดา้นบวกและผลกระทบดา้นลบ ดงัน้ี 
             ผลกระทบด้านบวก 
             ความสะดวกสบายในการส่ือสาร การบริการและการผลิต ชีวิตคนในสังคมได้รับความ
สะดวกสบาย เช่น การติดต่อผ่านธนาคารด้วยระบบธนาคารท่ีบา้น (Home Banking) การท างานท่ี
บา้น ติดต่อส่ือสารดว้ยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบนัเทิงพกัผอ่นดว้ยระบบมลัติมีเดีย เป็นตน้ 
             สังคมโลกแห่งการส่ือสารเกิดข้ึน โดยสามารถเอาชนะเร่ืองระยะทาง เวลา และสถานท่ีได ้
ดว้ยความเร็วในการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นเครือข่ายความเร็วสูง และท่ีเป็นเครือข่าย แบบไร้สาย ท าให้
มนุษยส์ามารถติดต่อถึงกนัอยา่งรวดเร็ว 
            มีระบบผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ในฐานขอ้มูลความรู้ เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นท่ีเก่ียวกบั 
สาธารณสุขและการแพทย ์แพทยท่ี์อยู่ในชนบทก็สามารถวินิจฉัยโรคจากฐานขอ้มูลความรู้ของ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางการแพทย์ ในสถาบนัการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงได้ทัว่โลก หรือใช้วิธีปรึกษา 
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในระบบทางไกลไดด้ว้ย 
             เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้คนพิการ หรือผูด้อ้ยโอกาสจากการพิการทางร่างกาย 
เกิดการสร้างผลิตภณัฑ์ช่วยเหลือคนพิการ ให้สามารถพฒันาทกัษะและความรู้ได ้เพื่อให้คน พิการ
เหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ผูพ้ิการจึงไม่ถูกทอดทิ้งใหเ้ป็นภาระของสังคม 
            พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุน้ความสนใจแก่ผูเ้รียน           
โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือในการสอน(Computer-Assisted Instruction : CAI)และการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer-Assisted Learning : CAL ) ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน
มากยิ่งข้ึน ไม่ซ ้ าซาก ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ย นอกจากนั้นยงัมีบทบาท ต่อการ
น ามาใช้ในการสอนทางไกล(Distance Learning) เพื่อผู ้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้อีกด้วย 
             การท างานเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน กล่าวคือช่วยลดเวลาในการท างานให้น้อยลง แต่
ได้ผลผลิตมากข้ึน เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดบัญชี การสร้างกราฟ แผนภูมิ 
ออกแบบงานลกัษณะต่างๆ เป็นตน้ 
             ผู้บ ริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสิ นค้าท่ีหลากหลายและมีคุณภาพดี ข้ึน
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท าให้รูปแบบของผลิตภณัฑ์มีความแปลกใหม่และหลากหลายมาก
ยิง่ข้ึน ผูผ้ลิตผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดต้ามตอ้งการ และช่องทางการคา้ก็มี
ใหเ้ลือกมากข้ึน เช่น การเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตและการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
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ระบบคอมพวิเตอร์ 

              คอมพิวเตอร์ หมายถึง เคร่ืองจกัรกลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมนุษยคิ์ดค้นข้ึนมา เพื่อ
อ านวยความสะดวก ในดา้นต่างๆ เช่น การค านวณ การออกแบบ การเก็บขอ้มูล โดยมนุษยส์ามารถ
เขียนโปรแกรมหรือค าสั่ง สั่งให้คอมพิวเตอร์ ท างานตามขั้นตอนท่ีก าหนด และประมวลผลออกมา
ตามท่ีตอ้งการได ้
              ระบบคอมพิวเตอร์ คือองคป์ระกอบท่ีจะท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท างาน ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ถา้ขาดองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้ คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถท่ีจะท างานได ้ระบบ
ของคอมพิวเตอร์น้ี ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 3 ส่วนคือ 
              ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ หรือช้ินส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมีวงจรไฟฟ้า อยู่
ภายในเป็นส่วนใหญ่ สามารถจบัต้องได้ เช่น กล่องซีพียู (Case) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ ์
(Keyboard) สแกนเนอร์ (Scanner) เมนบอร์ด (Mainboard) ฮาร์ดดิสก์  (Harddisk) เค ร่ืองพิมพ์
(Printer) เป็นตน้ 
             หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หรือมกัจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า
ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหนา้ท่ีในการประมวลผลขอ้มูล ในลกัษณะของการค านวณและเปรียบเทียบ 
โดยจะท างานตามจงัหวะเวลาท่ีแน่นอน เรียกวา่สัญญาณ Clock เม่ือมีการเคาะจงัหวะหน่ึงคร้ัง ก็จะ
เกิดกิจกรรม 1 คร้ัง เราเรียกหน่วย ท่ีใช้ในการวดัความเร็วของซีพียูวา่ “เฮิร์ท”(Herzt) หมายถึงการ
ท างานได้ก่ีคร้ังในจ านวน 1 วินาที เช่น ซีพียู Pentium4 มีความเร็ว 2.5 GHz หมายถึงท างานเร็ว 
2,500 ลา้นคร้ัง ในหน่ึงวนิาที กรณีท่ีสัญญาณ Clock เร็วก็จะท าให้คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้น มีความเร็ว
สูงตามไปดว้ย ซีพียท่ีูท างานเร็วมาก ราคาก็จะแพงข้ึนมากตามไปดว้ย การเลือกซ้ือจะตอ้งเลือกซ้ือ
ให้เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการน าไปใช้ เช่นตอ้งการน าไปใชง้านกราฟิกส์ ท่ีมีการประมวลผลมาก 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองท่ีมีการประมวลผลไดเ้ร็ว ส่วนการพิมพร์ายงานทัว่ไปใชเ้คร่ืองท่ีความเร็ว 
100 MHz ก็เพียงพอแลว้ 
              ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรม หรือชุดค าสั่ง ท่ีสั่งควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างาน ตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซอฟต์แวร์จะถูกบรรจุอยู่ในส่ือ หรือวสัดุท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล เช่น ฟอบป้ีดิสก ์ ฮาร์ดดิสก ์ ซีดีรอม  เทปไดร์ฟ และ ดีวดีีรอม เป็นตน้ 
               ชนิดของซอฟต์แวร์ 

             ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software ) คือโปรแกรม ที่ใช้ในการควบคุมระบบการ
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเคร่ือง การส าเนาขอ้มูล การจดัการระบบของ
ดิสก์ ชุดค าสั่งท่ีเขียนเป็นค าสั่งส าเร็จรูป โดยผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแล้วจาก
โรงงานผลิต การท างานหรือการประมวลผล ของซอฟตแ์วร์เหล่าน้ี ข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละ
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เคร่ือง ระบบของซอฟต์แวร์เหล่าน้ี ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติควบคุม และมีความสามารถ
ในการยืดหยุ่น  ก ารประมวลผลของเค ร่ืองคอมพิ ว เตอ ร์  แบ่ งออก เป็ น  4 ประ เภท คือ 
             1. โปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ควบคุม และติดต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการจัดการระบบของดิสก์ การบริหาร
หน่วยความจ าของระบบ กล่าวโดยสรุปคือ หากจะท างานใดงานหน่ึง โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือ ในการท างาน แลว้จะตอ้งติดต่อกบัซอฟต์แวร์ระบบก่อน ถา้ขาดซอฟตแ์วร์ชนิดน้ี จะท า
ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถท างานได้ ตวัอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทน้ีได้แก่ โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ DOS UnixWindows (เวอร์ชั่นต่างๆ เช่น 95 98 me 2000 NT) Sun OS/2 Warp 
Netware และ Linux 
             2. ตวัแปลภาษาจาก Source Code ให้เป็น Object Code (แปลจากภาษาท่ีมนุษย์เข ้าใจ ให้
เป็นภาษาที่เคร่ืองเข้าใจ เปรียบเสมือนล่ามแปลภาษา) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษา
ระดับสูง ซ่ึง เป็นภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย ์ให้เป็นภาษาเคร่ืองก่อนท่ีจะน าไปประมวลผล ตวั
แปลภาษาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์ พีทเตอร์ (Interpeter) 
คอมไพเลอร์จะแปลค าสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน แลว้ท าการล้ิง (Link) เพื่อให้ไดค้  าสั่งท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เขา้ใจ ส่วนอินเตอร์พีทเตอร์จะแปลทีละประโยคค าสั่ง แลว้ท างานตามประโยคค าสั่ง
นั้น การจะเลือกใช้ตวัแปลภาษาแบบใดนั้น จะข้ึนอยู่กบัภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาจาวา(Java) ภาษาโคบอล (Cobol) 
ภาษา SQL ภาษา HTML เป็นตน้ 
             3 .  ย ูต ิล ิ ต้ี  โป รแกรม  (Utility Program) คือซอฟต์แวร์ช่ว ยให ้เค ร่ืองท า งาน มี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน เช่น ช่วยในการตรวจสอบดิสก์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยส าเนา
ข้อมูล ช่วยซ่อมอาการช ารุดของดิสก์ ช่วยค้นหาและก าจัดไวรัส ฯลฯ เป็นต้นโปรแกรมใน
กลุ่มน้ีได้แก่ โปรแกรม Norton Winzip Scan virus Sidekick Scandisk Screen Saver ฯลฯ เป็นต้น 
            4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagonostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการติดตั้งระบบ 
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาติดตั้งระบบ ไดแ้ก่ โปรแกรม 
Setupและ Driver ต่างๆ เช่น โปรแกรม Setup Windows Setup Microsoft Office โปรแกรม Driver 
SoundDriver CD-ROM Driver Printer Driver Scanner ฯลฯ เป็นตน้ 
             ซอฟตแ์วร์ประยุกต ์(Application Software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีถูกจดัท าข้ึน เพื่อใชง้านเฉพาะ
ดา้นหรือเฉพาะองคก์รใดองคก์รหน่ึง ซอฟตแ์วร์ประเภทน้ีมกัสร้างข้ึน โดยบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์
ท่ีมีความช านาญดา้นนั้นๆ โดยเฉพาะ หรือออกแบบและสร้างโดยบุคคลากร ในฝ่ายคอมพิวเตอร์
ขององค์กรก็ได ้ตอ้งมีทีมงานในการด าเนินการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานอย่างรอบคอบ 
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เมื่อออกแบบระบบงานใหม่ได ้แล ้ว จึงลงมือสร้างโปรแกรมจนเสร็จ แล ้วท าการทดสอบ
โปรแกรม ให้สามารถท างานได้ถูกต้องแน่นอน จนสามารถท างานได้จริง ตัวอย่างซอฟต์แวร์
ประเภทน้ีไดแ้ก่ 
             ซอฟต์แวร์ด้านงานบุคคลากร ซอฟต์แวร์ระบบงานบญัชี ซอฟต์แวร์ระบบสินคา้คงคลัง 
ซอฟต์แวร์ของการรถไฟ ซอฟต์แวร์ของธุรกิจธนาคาร ซอฟต์แวร์ของธุรกิจประกนัภยั ซอฟต์แวร์
ของการบินไทยซอฟตแ์วร์บริหารการศึกษา เป็นตน้ 
             โปรแกรมส าเร็จรูป(Package Software)คือซอฟต์แวร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในส านกังานทัว่ๆ 
ไป สร้างโดยบริษทัท่ีมีความช านาญในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ มีการปรับปรุงรุ่น (Version) ของ
ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยู่เสมอ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท ตามลกัษณะหนา้ท่ีการ
การท างานไดด้งัน้ีคือ 
             พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เช่นนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผูเ้ขียน โปรแกรม (Programmer) ผูใ้ช้โปรแกรม (User) 
โดยสรุปก็คือ บุคคลใดก็ตาม ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะถือว่าเป็นพีเพิลแวร์
ทั้งส้ิน 
            บุคลากร(people ware)  หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ สามารถใชง้าน สั่งงานเพื่อ ใหค้อมพิวเตอร์ท างาน ตามท่ีตอ้งการ แบ่งออกได ้4 ระดบั 
ดงัน้ี 
            ผูจ้ดัการระบบ (System Manager) คือ ผูว้างนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 
             นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผูท่ี้ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และท าการ
วเิคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบงาน เพื่อใหโ้ปรแกรมเมอร์
เป็นผูท่ี้เขียนโปรแกรมใหก้บัระบบงาน 
             โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผูเ้ขียนโปรแกรมสั่งงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใหท้  างาน
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเขียนตาม แผนผงัท่ีนกัวเิคราะห์ ระบบไดเ้ขียนไว ้
             ผูใ้ช้ (User)  คือ ผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งเรียนรู้วิธีการใช้เคร่ือง และวิธีการใช้
งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรม ท่ีมีอยู่สามารถท างานได้ตามท่ีตอ้งการเน่ืองจากเป็นผูก้  าหนด
โปรแกรมและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มนุษยจึ์งเป็น ตวัแปรส าคญัในอนัท่ีจะท าให้ผลลพัธ์มี
ความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากค าสั่งและขอ้มูลท่ีใชใ้นการประมวลผล ไดรั้บจากการ ก าหนดของมนุษย ์
(Peopleware) ทั้งส้ิน 
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แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีการยอมรับ 
             ความหมายของการยอมรับ 
           Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd (1978) ได้กล่าวว่า กระบวนการยอมรับ เป็น
กระบวนการทางจิตใจของแต่ละคน เร่ิมจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยีไป
ถึงการยอมรับอยา่งเตม็ท่ีโดยเปิดเผย  
           ไพบูลย ์ สุทธสุภา (2525) ได้ให้ขอ้มูลว่ากระบวนการตดัสินใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ

นวตักรรม เป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่บุคคลไดรู้้จกันวตักรรมนั้นเป็นคร้ังแรกจนถึง

ขั้นตดัสินใจ  

            บุญสม วราเอกศิริ (2529) ได้ให้ความหมายของการยอมรับว่า เป็นการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของเกษตรกรหลงัจากไดรั้บความรู้ แนวความคิด ความช านาญ ประสบการณ์ใหม่ๆ และ

ไดย้ดึถือปฏิบติัตาม 

            สรุปไดว้่า การยอมรับคือ กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนและการท่ีไดรั้บ

ความรู้ แนวคิด นวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ แลว้น าไปปฏิบติัตาม 

             โครงสร้างของการยอมรับนวตักรรม 

            Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd (1978) ได้แบ่งโครงสร้างการยอมรับออกเป็น 

3  ส่ วน ด้ ว ยกัน คื อ ส่ิ ง ท่ี มี อ ยู่ เดิ ม  (Antecedent)ก ระบ วนก าร (Process) แ ล ะผล ท่ี ต ามม า 

(Consequences)       

             ส่ิงทีม่ีอยู่เดิม 

            ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

            1.คุณลกัษณะของบุคคล ไดแ้ก่ ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือมัน่ ความสามารถ สถานภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เช่น ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ ขนาดการถือครองท่ีดิน รายได้ เป็นต้น 

นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัโลกภายนอกและการเป็นผูน้ าทางความคิด ซ่ึงเช่ือวา่มี

ผลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับ 

             2.การรับรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น บรรทดัฐานของสังคมอาจจะมีผลต่อความไวใ้จใน

การยอมรับถ่ือวา่เป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญั แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับได ้ซ่ึง

โดยทัว่ไปแลว้บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีทนัสมยัจะมีการยอมรับได้เร็วกว่าชุมชนท่ีไม่ทนัสมยั 

เน่ืองจากคุณลกัษณะบางอย่างของชุมชนอาจจะช่วยกระตุน้หรือยบัย ั้งอตัราการยอมรับของบุคคล
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ในชุมชนได้ เช่น ระบบชลประทาน การคมนาคม การตลาด สภาพภูมิอากาศ และความเช่ือต่อ

นวตักรรมนั้นๆ ของเพื่อนบา้น เป็นตน้ 

                กระบวนการ 

              การพฒันาดา้นความคิดของแต่ละบุคคลตั้งแต่เร่ิมรับรู้ถึงนวตักรรมท่ีสนใจเรียนรู้ ประเมิน

ค่า ท าการทดลอง จนถึงการยอมรับจึงมีปัจจยัท่ีส าคญัช่วยกระตุน้ให้เกิดการยอมรับอย่างรวดเร็ว 

หรืออาจจะยบัย ั้งให้ช ้าลงหลายปัจจยัด้วยกนั เช่น ลกัษณะแตกต่างของบุคคล การเผยแพร่

นวตักรรม ซ่ึงเก่ียวข้องกับแหล่งความรู้ การติดต่อส่ือสาร การรับรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของ

นวตักรรม เป็นตน้ 

             Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd (1978)ได้กล่าวถึงทฤษฎีการยอมรับว่า เป็น

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล เร่ิมจากการไดรั้บรู้เร่ืองนวตักรรมกระทัง่ยอมรับไปใช้

ในท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี                            

             ขั้นที่ 1 การรับรู้ (awareness stage) เป็นขั้นแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิง

ใหม่ วิธีการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้น ยงัไม่มีความรู้

ลึกซ้ึงเก่ียวกับเน้ือหา หรือคุณประโยชน์ของนวตักรรมนั้นๆ ท าให้เกิดความอยากรู้นั้ นต่อไป 

             ขั้นท่ี 2 สนใจ (interest stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจ หารายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการ

ใหม่ๆ เพิ่มเติม จะท าให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการใหม่ๆ หรือส่ิงใหม่ๆ มากข้ึน ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ

บุคลิกภาพ และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่าๆ ของบุคคลนั้น  

            ขั้นที่ 3 การประเมินค่า (evaluation stage) เป็นขั้นที่จะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการ

ลองใช้วิธีการหรือวิทยาการใหม่ๆ ดีหรือไม่ เม่ือน ามาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ 

โดยบุคคลนั้นมกัจะคิดว่าการใช้วิทยาใหม่ๆ เป็นการเส่ียงท าให้ไม่แน่ใจถึงผลท่ีจะได้รับ ในขั้นน้ีจึง

เป็นการสร้างแรงเสริม (reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งข้ึนว่าส่ิงท่ีเขาตดัสินใจเพื่อเป็นการ

สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อนวตักรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์ 

            ขั้นท่ี 4 การทดลอง (trial stage) เป็นขั้นท่ีใชว้ิทยาการใหม่ๆ นั้น กบัสถานการณ์ตนเองเป็น

การทดลองบางส่วนก่อนเพื่อจะไดดู้วา่ผลลพัธ์และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่ดีจริงอยา่งท่ีคิดไวใ้นขั้น

ประเมิน ซ่ึงผลการทดลองจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป 

            ขั้นท่ี 5 การยอมรับ (adoption stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น ไปใช้ในการ
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ปฎิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มท่ี หลังจากได้ทดลองปฏิบัติ และเห็นประโยชน์แล้วยอมรับ

นวตักรรมเหล่านั้น 

            แต่กระบวนการยอมรับนวตักรรมของ Rogers  Everett M. & Shoemaker F.Floyd  ท่ีกล่าว

มา  มีขอ้บกพร่องหลายประการ คือ (Rogers  Everett M. & Shoemaker F.Floyd, 1978) 

            1. กระบวนการน้ีจะมีจุดส้ินสุดท่ีการยอมรับนวตักรรม แต่ในความเป็นจริงแลว้บุคคลไม่ได้

ยอมรับนวตักรรมเสมอไป อาจจะมีบุคคลบางส่วนท่ีมีการปฏิเสธนวตักรรม 

           2. ในสภาพของความเป็นจริงแลว้ ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นอาจจะไม่เรียงล าดบักนัก็ได ้เช่น ขั้นการ

ประเมินอาจจะเกิดในทุกๆ ขั้นตอน หรือขั้นการทดลองอาจจะถูกขา้มไป เป็นตน้ 

           3. กระบวนการน้ีมกัจะไม่จบลงเพียงแค่การยอมรับนวตักรรมเท่านั้น แต่จะมีการแสวงหา

ความรู้และความรู้เพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมของตนเองได้

ในภายหลงั 

           ต่อมา Rogers  Everett M. & Shoemaker F.Floyd ไดเ้ปล่ียนแปลง “กระบวนการตดัสินใจท่ี

เก่ียวกบันวตักรรม” (innovation decision process) ใหม่ในปี 1971 เพื่อแกไ้ขค าวจิารณ์  ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอน คือ (Rogers  Everett M. & Shoemaker F.Floyd, 1971) 

            1.ขั้นความรู้ (knowledge Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลได้รับข่าวสาร และแสวงหาความรู้ความ

เข้าใจเกี ่ยวกบันวตักรรมนั้น  ซ่ึ งความ รู้เกี ่ยวกบันวตักรรมมีอยู ่ 3  ล กัษณะ คือ1)ความ         

ตระหนักว่านวตักรรมนั้นมีอยู่  2)ความรู้เก่ียวกับการใช้นวตักรรมท่ีเหมาะสม  และ3)ความรู้

เก่ียวกับกฏเกณฑ์เบ้ืองต้นเก่ียวกับนวตักรรมนั้น เช่น เบ้ืองหลังเก่ียวกับวางแผนครอบครัว คือ 

ทฤษฎีการเพิ่มประชากร เป็นตน้ 

            2.ขั้นการจูงใจ (persuasion Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลชอบหรือไม่ชอบมีทศันคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อ

นวตักรรมนั้น โดยบุคคลจะน าข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมนั้นมาตีความหมายและพิจารณา

ร่วมกบัสถานการณ์ส่วนตวักบัเขา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยเปรียบเทียบผลดี ผลเสีย อนัจะเกิด

จากการท่ีเขานั้นรับนวตักรรมมาใช ้ นอกจากน้ียงัคิดใคร่ครวญไตร่ตรองวา่นวตักรรมท่ีบุคคลไดรั้บ

รู้น้ีเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมทั้งครอบครัว และญาติมิตรเห็นชอบดว้ยหรือไม่ 

            3.ขั้ นการตัดสินใจ  (Decision Stage) เป็นขั้ นบุคคลจะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้

นวตักรรมนั้น ถา้หากเขามีความรู้เก่ียวกบันวตักรรม มีความรู้สึกชอบ และประโยชน์ของนวตักรรม



  25 

นั้น เขาก็จะตดัสินใจยอมรับ ในทางตรงกนัขา้ม หากเขาไม่มีความรู้เพียงพอเก่ียวกบันวตักรรมนั้น

หรือมีความรู้สึกไม่ชอบ ไม่เห็นคุณค่าของนวตักรรมนั้น เขาก็จะตดัสินใจไม่ยอมรับ 

            4.ขั้นการยืนยนั (Confirmation Stage) เป็นขั้นท่ีจะแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน

เก่ียวกบันวตักรรมนั้น และจะท าให้มีการใช้หรือไม่ใช้นวตักรรมต่อไป ถ้าขอ้มูลท่ีไดส้นับสนุน

ข ้อมูล เดิม  เข าก ับ ไม่เป ลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หากข ้อม ูลข ัดแย ง้ก ับข ้อม ูลก็อาจมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือ กลุ่มท่ีเคยยอมรับอาจจะไม่ยอมรับนวตักรรมและกลุ่มท่ีไม่ยอมรับ

อาจจะยอมรับนวตักรรมในภายหลงัได ้  

             ผลทีต่ามมา 
            ปัจจัยทีค่าดว่าเกีย่วข้องกบัการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี 
          การยอมรับ หรือ การรับเอามาใช้เป็นของตน (Adoption) เป็นกระบวนการอีกด้านหน่ึงท่ี

เกิดข้ึนควบคู่กับกระบวนการเผยแพร่ (Diffusion) นวตักรรม หรือ ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ ส าหรับ

ประเทศไทยแลว้เน่ืองจากสังคมไทยมีระบบสังคม (Social System) ท่ีมีความเฉพาะ ดงันั้น การใช้

ทฤษฎีการเผยแพร่และการยอมรับนวตักรรมท่ีมีการพฒันามาจากการศึกษาวิจยัในสังคมอ่ืนๆ อาจ

ไม่สามารถน ามาใชอ้ธิบายกระบวนการยอมรับในสังคมไทยไดก้ารตดัสินใจ ยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึง

จากผูอ่ื้นหรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ ส่ิงของ วิธีคิด การกระท า วิธีการท างาน การใชชี้วิต การแต่ง

กายค่านิยม และความเช่ือท่ีเป็นส่ิงใหม่หรือรู้สึกวา่เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเองและมี อิทธิพลท่ีท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในตวัเองในลกัษณะท่ีเป็นการรับเอามาเป็นส่วนหน่ึงของตวัเองถือไดว้า่

เป็นการยอมรับทั้งทางตรงและโดยปริยาย และอาจแสดงออกมาให้ปรากฏหรือฝังอยูใ่นความรู้สึก

นึกคิดและพร้อมส าหรับการแสดงออกเม่ือมีโอกาสกระบวนการยอมรับและน ามาเป็น “ชุดความ

เช่ือ” ของตนเองเป็นประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมือง มาโดยตลอด โดยมี

กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ  

             ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับนวตักรรม 

            Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd (1978 )ได ้ส รุป ปัจ จ ยั ที ่ม ีผ ลต ่อการ

ยอมรับนวตักรรมออกเป็น 4 ปัจจยัคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูย้อมรับนวตักรรม ปัจจยัทางด้าน

ระบบสังคม ปัจจยัท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของนวตักรรม และปัจจยัท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมในการ

ติดต่อส่ือสารของบุคคล ปัจจยัทั้ง 4 กลุ่ม ครอบคลุมแนวคิดท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมดงัน้ี 
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            1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูย้อมรับนวตักรรม (adoption variables) ไดแ้ก่ พื้นฐานของบุคคล

เป้าหมาย หรือผูรั้บการเปล่ียนแปลง อนัไดแ้ก่ พื้นฐานทางสังคม เช่น เพศ ระดบัการศึกษาการรับฟัง

ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ การเขา้ประชุมกลุ่มเก่ียวกบัการประกอบอาชีพและอายุซ่ึงจากการศึกษา

พบวา่ ระดบัการศึกษา การรับฟังข่าวสาร การเขา้ประชุมกลุ่ม จะแปรผนัตามการยอมรับนวตักรรม 

ส่วนอายจุะแปรผนัการยอมรับนวตักรรม 

           2. ปัจจยัทางด้านระบบสังคม (social system variables) ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม 

วฒันธรรมและภูมิศาสตร์โดยกล่าวว ่าสภาพทาง เศรษฐกิจจะมีผลต่อการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีต่างกนั และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เป็นปัจจยัท่ีเป็น

เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมด้วย อย่างไรก็ตามในบางองค์กรท่ีอาจ

ยอมรับนวตักรรมด้วย เพื่อทัดเทียมกับคนอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน เพราะองค์กรอ่ืนๆ มีความพร้อม

มากกว่าและได้น าเอานวตักรรมนั้นๆ มาทดลองใช้ และได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรนั้นๆ 

นอกจากนั้นยงัมีแนวการศึกษาท่ีมุ่งความสนใจไปสู่ตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม การตดัสินใจ

ยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรม โดยเฉพาะตวัแปรท่ีบอกถึงลกัษณะความไม่เท่าเทียมกันทาง

เศรษฐกิจ (economics inequalities) ซ่ึงเช่ือว่าความแตกต่างกนัทางฐานะเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการ

ยอมรับนวตักรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

           3. ปั จจัย เก่ี ยวกับ คุณ ลักษณ ะของนวัตกรรม ในส ายตาของผู ้ ท่ี จะ ใช้ น ว ัตกรรม 

(perceivedcharacteristies of innovations) คื อ คุณ ลักษณะต่างๆ  ของนวัตกรรม ท่ี บุ คคลผู ้ใช้

นวตักรรมรับรู้โดยเชิงอตัวิสัย อนัได้แก่ ประโยชน์เชิงสัมผสั (comparative adventage) ความ

เขา้กนัไดห้รือความไม่ขดัแยง้กนั (compatibility) ความซบัซ้อน (complexity) ความสามารถทดลอง

ได้ (testability) ความสามารถสังเกตและส่ือสารได้ (observability) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับนวตักรรม  

(cost) ค่าเสียโอกาส (oportunity) ความสามารถท่ีจะแบ่งแยกได ้(divisbility) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ 

           4. ปัจจยัเก่ียวกับพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารของบุคคลช่องทางการส่ือสาร หมายถึง 

ตวักลางที่น าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูร้ับสาร หรือเรียกกนัสั้นๆ ว่า ส่ือช่องทางการส่ือสารอาจ

เป็นส่ือมวลชน (เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือภาพยนตร์) หรือส่ือบุคคล 

(เช่น ผูน้ าความคิดหรือตวัแทนการเปล่ียนแปลง) หรือส่ือเฉพาะกิจ (เช่น โปสเตอร์ หรือแผ่นพบั) 
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ส่ือแต่ละประเภทท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ว ความคงทนถาวร ความแพร่หลาย ความเร้า

อารมณ์หรือความเป็นเหตุเป็นผล เป็นตน้ และลกัษณะเฉพาะเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดวา่ส่ือประเภท

นั้นๆ จะเหมาะแก่การใหข้่าวสารเพื่อจูงใจหรือการให้ข่าวลือ เพื่อการตดัสินใจของผูมี้ศกัยภาพท่ีจะ

รับนวตักรรมหรือไม่อยา่งไร แนวคิดบางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่องทางการส่ือสาร 

            Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd ไดส้รุปลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อระดบั
การยอมรับนวตักรรมไว ้5 ประการ คือ  
            1. ความไดเ้ปรียบเชิงประโยชน์ (Relative Advantage) หมายถึง การท่ีผูรั้บนวตักรรมคิดว่า 
นวตักรรมดีกวา่มีประโยชน์กวา่ส่ิงเก่าๆท่ีปฏิบติักนัมายิง่รู้สึกวา่มีประโยชน์มากโอกาสท่ีจะยอมรับ
ก็มีมากข้ึนและความเร็วในการยอมรับมีมากข้ึน 
           2. ความเขา้กนัได้ (Compatibility) หมายถึง การท่ีผูรั้บนวตักรรมรู้สึกหรือคิดว่านวตักรรม
นั้ นเป็นไปด้วยกันได้หรือเข้ากับค่านิยมประสบการณ์ในอดีตรวมทั้ งความต้องการของตน
นวตักรรมนั้นจะมีการยอมรับและสูงกวา่นวตักรรมอ่ืน 
           3. ความสลบัซับซ้อน (Complexity) การท่ีผูรั้บนวตักรรมนั้นเห็นว่านวตักรรมเขา้ใจยากต่อ
การยอมรับก็ตอ้งใช้เวลานานแต่นวตักรรมใดไม่สลบัซบัซ้อนใช้ง่ายน าไปใชไ้ดส้ะดวกก็จะไดรั้บ
การยอมรับเร็วและสูงกวา่นวตักรรมอ่ืน 
          4. ความสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้(Trialability) นวตักรรมท่ีสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
จะไดรั้บการยอมรับไดเ้ร็วกวา่นวตักรรมท่ีไม่สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
          5. ความสามารถเห็นผลได ้(Observability) ถา้ผูรั้บมองเห็นผลของนวตักรรมไดง่้ายก็จะเกิด
การยอมรับนวตักรรมไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน (Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd, 1978) 
           Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd ไดส้รุปความคิดเห็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณทาง
เศรษฐกิจ (Socioeconomic Characteristics) ซ่ึงเป็นลกัษณะการยอมรับนวตักรรมของบุคคลดงัน้ี 
           1.ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีอายไุม่แตกต่างจากผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั 
           2.ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีจ านวนระยะเวลาในการศึกษามากกวา่ผูย้อมรับนวตักรรมใน 
ภายหลงั 
           3.ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้และการอ่านออกขียนได้ดีกว่าผู ้
ยอมรับนวตักรรมในภายหลงั 
           4.ผู ้ยอมรับนวตักรรมก่อนมีสถานะทางสังคมรายได้ระดับความเป็นอยู่ลักษณะอาชีพ
เศรษฐกิจสูงกวา่ผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั 
           5.ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีการเคล่ือนยา้ยสถานสภาพทางสังคมมากกวา่ผูย้อมรับนวตักรรม
ในภายหลงั 
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          6.ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนเป็นผูท่ี้ยอมรับส่ิงใหม่ๆ มากกวา่ผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั 
          7.ผูย้อมรับนวตักรรมก่อนมีความช านาญเฉพาะทางมากกวา่ผูย้อมรับนวตักรรมในภายหลงั 
          8.ผู ้ยอมรับนวตักรรมก่อนมีความช านาญเฉพาะทางมากกว่าผูย้อมรับรับนวตักรรมใน
ภายหลงั 
           ส าลี  ทองธิว และเผ่าไทย ทองธิว (2526:30-32) ได้กล่าวถึงสภาพเง่ือนไขในสังคม
(Environmental Conditions) บางอยา่งท่ีมีส่วนเป็นตวัเร่งหรือตวัท าให้การยอมรับนวตักรรมเป็นไป
อยา่งชา้ไดแ้ก่ 
           1.เก่ียวกับความต้องการคงไว้ซ่ึงสภาพเดิมตามปกติในสังคมหน่ึงๆ  จะไม่นิยมการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ดว้ยเหตุผลหลายๆ ประการดว้ยกนัดงัน้ี 
              1.1 ไม่มีบุคคลใดตอ้งการเสียเวลาให้กบัการสร้างนวตักรรมหรือการเผยแพร่นวตักรรม
เน่ืองจากเวลาส่วนใหญ่ตอ้งใชไ้ปกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีหลกัก าลงัคนและทรัพยากรอ่ืนๆ ก็มีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัท่ีจะปฏิบติังานประจ าเท่านั้น 
              1.2 หน่วยงานต่างๆ ในสังคมหน่ึงๆต่างมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยู่แมว้่าดูเหมือนจะ
แยกกนัเป็นอิสระไม่ข้ึนต่อกนัการน าเอาความเปล่ียนแปลงใดๆ เขา้มาใช้กบัหน่วยงานหน่ึงๆย่อม
กระทบกระเทือนต่อความสัมพนัธ์ระหว่างงานนั้นกบัหน่วยงานอ่ืนๆ จึงท าให้เกิดการต่อดา้นการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ จากหน่วยงานอ่ืนๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
              1.3 ความตอ้งการความมัน่คงของบุคลาการในหน่วยงานถา้บุคลากรท างานนานเท่าใดไม่
วา่จะเป็นบุคลากรในระดบัต ่าความตอ้งการความมัน่คงในสภาพของเขาก็ยิง่มากข้ึนมีความตอ้งการ
ท่ีจะคงไวซ่ึ้งสถานภาพเดิมท่ีเขาเคยชินดงันั้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีมากระทบต่อหน้าท่ีท่ีเคย
ปฏิบติัอยูเ่ดิมยอ่มก่อให้เกิดความระแวงสงสัยในตวับุคคลเหล่าน้ีและท าให้เขาเหล่าน้ีต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
           2.เก่ียวกับแรงผลักดันจากสถานการณ์รอบๆตัวการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นใน
ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นผลงานของแรงผลกัดนัระดบัประเทศหรือสังคม คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมหน่ึงมีผลมาสู่สังคมนั้นมีแนวโนม้ท าให้สังคมใกลเ้คียงมีการเปล่ียนแปลงน าไปปฏิบติัซ่ึง
การเปล่ียนแปลงน้ีมีความประสงคท่ี์ดีต่อสังคม 
           3.เก่ียวกับแรงผลักดันจากภายในส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พึงพอใจต่อสถานภาพและ
ผลประโยชน์เป็นตน้ เม่ือสภาพท่ีตอ้งการมีความแตกต่างจากสถานภาพท่ีเป็นอยูค่วามตอ้งการการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นผลเน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะรักษาสถานสภาพความมัน่คงของสังคม
ภายในอาจเน่ืองมาจากเกิดปัญหาท่ีกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของสังคมเป็นอย่างมากความ
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จ าเป็นของการเปล่ียนแปลงสภาพจึงตอ้งเกิดข้ึนเพื่อท าใหส้ังคมคืนสู่สภาพ (ส าลี ทองธิว & เผา่ไทย 
ทองธิว, 2556) 
 
ประเภทของผู้ยอมรับนวัตกรรม 

            เม่ือนวตักรรมเข้าสู่สังคมใดสังคมหน่ึงถ้าพิจารณาตามความเร็วในการรับนวตักรรม
(Innovativeness) แล้วจะพบว่าบุคคลทุกคนไม่ได้ยอมรับนวตักรรมพร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกัน 
Roger ได้ให้ความหมายของความเร็วในการยอมรับนวตักรรมว่าเป็นระดับท่ีบุคคลหรือองค์กร
ยอมรับนวตักรรมก่อนบุคคลอ่ืนๆ ก่อนหลงัเพียงใดซ่ึงความแตกต่างในการยอมรับนวตักรรมของ
บุคคลตามท่ี Rogers ไดแ้บ่งผูย้อมรับนวตักรรมออกเป็น 5 ประเภท คือ 
           1.กลุ่มนวตักร (Innovators) หรือพวกชอบของใหม่มีลกัษณะเด่นชดั คือเป็นพวกท่ีกลา้เส่ียง
ชอบทดลองส่ิงใหม่ๆ ชอบเดินทางไปท่ีต่างๆและมีการพบปะ หรือติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน
คุณลกัษณะเหล่าน้ีมกัพบในบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
            2.กลุ่มผูย้อมรับก่อนผูอ่ื้น (Early Adoption) บุคคลในกลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกิจการของ
สังคมมากกวา่กลุ่มนวตักรเป็นกลุ่มผูน้ าทางความคิดของสังคมมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะ
ทางสังคมค่อนขา้งสูงเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนในสังคม 
            3.กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ท่ียอมรับในช่วงแรก (Early Majority) คือ กลุ่มท่ียอมรับนวตักรรม
ก่อนบุคคลอ่ืนๆ ทัว่ไปในระยะหน่ึงการติดสินใจยอมรับนวตักรรมจะใชเ้วลายาวนานกวา่สองกลุ่ม
แรกบุคคลในกลุ่มน้ีจะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนในสังคม 
            4.กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ท่ียอมรับในช่วงหลงั (Late Majority) คือกลุ่มบุคคลท่ีตกลงใจ 
ยอมรับนวตักรรมชา้กวา่กลุ่มอ่ืนๆ การยอมรับนวตักรรมจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดแรงผลกัดนัจาก 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ยอมรับแล้วเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะไม่ไวว้างใจมีความ
ระแวงสงสัย 
            5.กลุ่มพวกลา้หลงั (Laggards) เป็นกลุ่มสุดทา้ยท่ีจะยอมรับนวตักรรมเป็นพวกท่ียดึมัน่ในส่ิง
ดั้งเดิมไม่ชอบการเปล่ียนแปลงนวตักรรมใหม่ๆ ดว้ยความไม่ไวว้างใจอยา่งเปิดเผยกลุ่มบุคคลน้ีจะ
ใชน้วตักรรมก็เม่ือผูอ่ื้นไดใ้ชก้นันานพอสมควรแลว้จนกลายเป็นวถีิชีวติอยา่งหน่ึงไปแลว้ 
 
ปัจจัยในการยอมรับ 

           ชยัวฒัน์ บุญชวลิต (2543:12) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัในการยอมรับประกอบดว้ย 1) ความแตกต่าง
ทางดา้นอาย ุ 2) ระดบัการศึกษา  3) สถานภาพทางสังคม  4) ทศันคติของผูย้อมรับ 5) ประสบการณ์ 
และ6) ความช านาญ 
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          อนุชา  สกุลราช (2544) กล่าววา่ ปัจจยัในการยอมรับ หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัหน่ึง
ท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและกระบวนการทางจิตใจภายในบุคคลเร่ิมจากการได้ยิน
วทิยากรนั้นไปจนถึงการยอมรับไปใชซ่ึ้งประกอบดว้ย 
             1.ปัจจัยท่ีเป็นเง่ือนไขหรือสภาวะการณ์โดยทั่วไป ได้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม สภาพภูมิศาสตร์ และสภาพในการท างาน  
             2.ปัจจัยท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับบุคคล ได้แก่  พื้ นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
ติดต่อส่ือสาร 
            3.ปัจจยัท่ีมาจากนวตัตกรรมหรือเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ตน้ทุนก าไร ความเหมาะสมกบัส่ิงท่ีมีอยู่
ในชุมชน และความสามารถปฏิบติัไดง่้ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
             ธนา  ภู่จ  ารุญ (2545) เสนอวา่ปัจจยัในการยอมรับของบุคคลข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่นแหล่ง
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ อายแุละสภาพเศรษฐกิจ 

ศศิวิมล  สิรินนัทเกตุ (2546:18) กล่าวถึงปัจจยัในการยอมรับประกอบไปดว้ยปัจจยัในตวั
บุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา ความสามารถในการเรียนรู้ รายไดส้ภาพทางสังคม สถาน
ทางเศรษฐกิจ ความช านาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม ลกัษณะอาชีพ 
ปัจจยัการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ปัจจยัจากสถานการณ์รอบตวั แรงจูงใจในการท างาน ปัจจยัความ
ร่วมมือภายในหน่วยงาน และทศันคติของผูท่ี้อยูใ่นหน่วยงาน 

Rogers  Everett M. (1968) กล่าวว่าปัจจยัในการยอมรับ หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นพลวตัรท่ี
อ านวยให้เกิดกการยอมรับข้ึนและปัจจยัเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันท่ีท าให้เกิดการยอมรับซ่ึง
ประกอบด้วย 1) ปัจจยัด้านผูรั้บ 2) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 3) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ของนวตักรรมหรือเทคโนโลย ี4) ปัจจยัดา้นการเผยแพร่นวตักรรมเทคโนโลย ี 
              ปัจจัยด้านผู้รับ  

Rogers  Everett M. (1968) ให้แนวคิดเก่ียวกบัผูรั้บวา่ หมายถึง ปัจจยัเฉพาะบุคคลท่ีส่งผล
ต่อการยอมรับซ่ึงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบุคคลนั้นๆ 

อนุชา  สกุลราช (2544) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับดา้นผูรั้บซ่ึงเป็นปัจจยัเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลซ่ึงยอ่มมีความแตกต่างกนัออกไปและส่งผลให้มีการยอมรับต่างกนั ปัจจยัดงักล่าว
ไดแ้ก่ 

1.ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
2.ทศันคติทัว่ไปกบัการเปล่ียนแปลง บุคคลท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆมกั

ยอมรับไดง่้ายกวา่บุคคลท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเปล่ียนแปลง 
3.ความรู้ สติปัญญา และความสามารถในการตดัสินใจ 
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4.อาย ุ บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยมกัยอมรับไดเ้ร็วกวา่บุคคลท่ีมีอายมุาก 
5.เพศ โดยทัว่ไปเพศชายจะถูกจูงใจยากกวา่เพศหญิง เน่ืองจากสภาพสังคมสอนให้เพศชาย

ตอ้งมีความกลา้ต่อสู้เป็นผูน้ าในการด าเนินชีวติครอบครัว จึงมีความระวงัในการรับการจูงใจ 
6.การอยูใ่กลเ้มืองและความสนใจในข่าวสาร 
7.การมองเห็นความจ าเป็นในการรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยี 
Rogers  Everett M. and Shoemaker F.Floyd (1978) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อผูรั้บไวด้งัน้ี 
1.สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีมี

สถานะทางสังคมสูง 
2.บุคิลภาพ พวกท่ียอมรับได้เร็วและรับได้มากมักจะเป็นผูท่ี้ไม่ยึดถือมั่นกับส่ิงเดิมมี

ความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกวา่เป็นผูท่ี้มีเหตุผลดีและมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษาสามารถ
คิดและเขา้ใจนามธรรมไดดี้กวา่และเป็นผูท่ี้ชอบเส่ียงภยัมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงมากกวา่ 
            3.พฤติกรรมในการส่ือสาร การยอมรับจะเกิดข้ึนมากกว่าและเร็วกว่า ถา้พฤติกรรมในการ
ส่ือสารของบุคคลนั้นมีลกัษณะดังน้ี คือ บุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและท าตวัเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบสังคมได้ดีมีการเดินทางบ่อยคร้ังหรือเป็นคนไม่ติดถ่ินฐานมีโอกาสติดต่อกบัผูน้ าในการ
เผยแพร่มีโอกาสเปิดรับส่ือมวลชนส่ือระหว่างบุคคลเป็นผู ้มีความรู้เก่ียวกับนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยมีากเพราะมีโอกาสแสวงหาข่าวสารมากและเป็นผูท่ี้มีระดบัเป็นผูน้ าความคิดสูง 
             ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  

           Rogers  Everett M. (1968) ให้แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมว่า 
หมายถึง สภาพเง่ือนไขในสังคม บางอยา่งท่ีมีส่วนเป็นตวัเร่งหรือตวัท าให้การยอมรับเป็นไปอย่าง
ชา้ๆ ซ่ึงประกอบบรรทดัฐานของระบบสังคม ความเปล่ียนแปลงทางระบบสังคม 
          สมญติั  ค  าปาละ (2537:29) ไดเ้สนอขอบข่ายของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมดงัน้ี 
          1.ความตอ้งการคงไวซ่ึ้งสภาพเดิมตามปกติในสังคมหน่ึงจะไม่นิยมการเปล่ียนแปลงใดๆ ได้
สมเหตุสมผลหลายๆ ประการดงัน้ี 
           อนุชา  สกุลราช (2544) ได้กล่าวถึงสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรเป็นปัจจยัทางสังคมและ
วฒันธรรม สังคมใดมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใหบุ้คคลมีพฤติกรรมต่างจากคนอ่ืนๆ ไดม้ากก็มีโอกาสรับ
นวตักรรมหรือเทคโนโลยีได้ดีกว่าสังคมท่ีระบบขีดวงให้สมาชิกอยู่ตามกรอบหรือสภาพทาง
วฒันธรรมหรือขนบธรรมเนียมต่างๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยีนั้น ก็น่าจะเป็น
ตวัก าหนดการยอมรับปัจจยัเก่ียวกบัสังคมท่ีมีอิทธิพลในการชะลอหรือเป็นตวัเร่งให้มีการยอมรับ
ไดอ้ยา่งมากดงัน้ี 
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            1.กลุ่มท่ีจะก าหนดขอ้ปฏิบติัพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกและมีแนวก าหนดการควบคุมให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
          2.การท่ีกลุ่มยอ่ยมีอิทธพลต่อสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ความสนบัสนุนให้ความเห็นชอบ ให้
ความมัน่คง ใหก้ าลงัใจ ตลอดจนคุม้ครอง และใหแ้นวการตดัสินใจในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
            3.กลุ่มยอ่ยมีแนวโนม้ท่ีมีทศันะคติและการปฏิบติัเป็นอนัหน่ึงอนัเด่ียวกนัแต่ละกรณี 
            4.กลุ่มยอ่ยท่ีมีภาพการปฏิบติั ความเร็ว และพฤติกรรมคลา้ยๆ กนั จะท าให้นวตักรรมหรือ
เทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งเขา้ไปไดง่้าย 
             ปัจจัยด้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

           Rogers  Everett M. (1968) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะพิเศษเฉพาะของเทคโนโลยท่ีีมีส่วนท าให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายมีการ
ยอมรับเร็วหรือชา้ในเทคโนโลยีนั้นๆ คุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัต่อการยอมรับหรือปฏิเสธถึงแมว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษานั้นจะมีคุณค่าเพียงใด 
แต่ผูรั้บใช้นั้นไม่เห็นคุณประโยชน์และความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษานั้นก็อาจไม่รับการยอมรับ การตกลงยอมรับของบุคคลข้ึนอยูก่บัการพิจารณาคุณลกัษรณะ
ดงัน้ี 
           1.ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)   การท่ีบุคคลนั้นเห็นถึงคุณประโยชน์
ของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
           2.ความสอดคล้องกลมกลืน(Compatibility) คือการท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เป็นท่ียอมรับเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัการเขา้กนัไดห้รือไปดว้ยกนัไดร้ะหวา่งตวัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษากบัค่านิยม ความเช่ือ ประสบการณ์เดิมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
          3.ความยุ่งยากหรือความซับซ้อน (Complexity)  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใดท่ี
ซบัซอ้นไม่ยุง่ยากในการใชง้านเขา้ใจง่ายท าใหก้ารยอมรับเกิดข้ึนไดร้วดเร็วกวา้งขวางยิง่ข้ึน  
          4.ความสามารถทดลองใช้ (Trialability) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใดท่ีสามารถ
แบ่งส่วนไปทดลองใช้ในวงจ ากัดก่อนได้เพื่อลดความเส่ียงและความผิดพลาด เม่ือยกเลิกการ
ทดลองใช้ไปแล้วไม่เกิดผลกระทบมากนัก เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานั้นมีผลต่อการ
ยอมรับสูงข้ึน 
          5.ความสามารถสังเกตได ้(Observebility) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใดท่ีสามารถ
เห็นผลส าเร็จของการใช้ได้ชดัเจน สังเกตเห็นผลส าเร็จได้ง่ายการยอมรับย่อมจะมีมากกว่าท่ีเห็น
ผลไดย้ากกวา่หรือชา้กวา่ 
            เมธี  รุ่งแสง (2540) ลกัษณะของเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีดีตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
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           1.ผลประโยชน์ เชิงเป รียบ เที ยบ  (RelativeAdvantage)  หมายถึง ผลของการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตอ้งมากกว่า ดีกว่า บุคคลนั้นได้รับอยู่เดิมจะเป็นท่ียอมรับ
รวดเร็วข้ึนผลท่ีได้มักจะปรากฏทางเศรษฐกิจ สภานภาพอ่ืนๆ เช่น ศักด์ิศรี ช่ือเสียง ความ
สะดวกสบาย ความพอใจ เป็นตน้ 
            2.ความสอดคล้อง ความเข้ากันได้ (Compatibility)  คือ บุคคลท่ีได้รับ รู้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษานั้นเข้ากันได้มีความสอดคล้องหรือไปกนัได้กบัค่านิยมและความเช่ือ
ประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้น จึงยอมรับได้เร็วข้ึนแม้ความ
เขา้ใจไดน้ี้จะมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัอตัราการยอมรับแต่ก็ไม่มีความแตกต่างตามนยัส าคญั
สถิติแต่อยา่งใด 
           3.ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) หมายถึง ความยุ่งยากซับซ้อนของเทคโนโลยีทาง
การศึกษาท่ียากต่อความเข้าใจและน าไปใช้ความคิดท่ีเข้าใจยากจะไม่เป็นท่ียอมรับในขณะท่ี
ความคิดใหม่ท่ีเขา้ใจง่ายและสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยไม่ยุง่ยากและเป็นท่ียอมรับ 
           4.การทดลองได ้(Trial Ability) หมายถึง ความเป็นไปไดท่ี้จะน าเทคโนโลยทีางการศึกษานั้น
ไปทดลอง ถา้สามารถน าไปทดลองไดจ้ะเป็นท่ียอมรับง่ายและเร็วกวา่ท่ีไม่สามารถน าไปทดลองได ้
พวกท่ียอมรับเร็วจะใหค้วามส าคญัคุณลกัษณะน้ึมากกวา่ผูท่ี้ยอมรับชา้ 
           5.การสามารถสังเกตเห็นผลได ้(Observability) หมายถึง ความเป็นไปไดข้องผลเทคโนโลยี
ทางการศึกษาจะเห็นผลได ้ 
           กิดานนัท ์ มลิทอง (2543) กล่าววา่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คือส่ิงท่ีท าให้ชีวิตมี
ความเป็นอยูก่ารท างานของคนในปัจจุบนัเป็นไปไดด้ว้ยความสะดวดรวดเร็วยิง่ข้ึน และเม่ือน ามาใช้
กบัการศึกษาจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่อาจจะใชไ้ดไ้ม่ทุกแห่งเสมอไป
เพราะในสถานท่ีแต่ละขอ้มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของทรัพยากรในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นบุคคล ทุน
ทรัพย ์และอาคารสถานท่ี ดงันั้นการท่ีจะรับเขา้มาใช้ในสถานท่ีใดท่ีหน่ึงนั้นจ าเป็นตอ้งพิจารณา
อยา่งรอบครอบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ตลอดจนความคุม้ค่าของ
การน าไปใช ้โดยค านึกถึงคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาต่างๆ 
            ปัจจัยด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยี 

          Rogers  Everett M. (1968) ให้แนวคิดเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยีท่ีถูก
ถ่ายทอดจากแหล่งก าเนิดไปยงัสมาชิกภายในระบบสังคม ซ่ึงการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ี
ความคิดส่งผ่านจากแหล่งสารไปยงัผูรั้บสารดว้ยความตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูรั้บสาร
การเผยแพร่ตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 4 ประการ คือ 
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            1.คุณลกัษณะของเทคโนโลยีการศึกษาซ่ึงได้เปรียบเทียบ ความเขา้ใจกนัได ้ความสามารถ
น าไปทดลองไดค้วามยุง่ยากซบัซอ้น และความสังเกตเห็นได ้
            2.ช่องทางการส่ือสาร เคร่ืองมือ วิธีการท่ีสามารถเดินทางจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดย
ผูรั้บสารตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคข์องการส่ือสารและเลือกใชช่้องส่ือสารท่ีสมควร 
            3.ระยะเวลาเผยแพร่ 
            4.สมาชิกในสังคม ไดแ้ก่บุคลิกภาพ การศึกษา เจคคติ 
 
การท าวิทยานิพนธ์ 
             ขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ 
            ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตและปริญญาดุษฎีบณัฑิตให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อขอรับอนุมติันั้น มีขั้นตอนท่ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ  
 
การสอบพจิารณาหัวข้อวทิยานิพนธ์และหนังสือเชิญกรรมการสอบและขออนุญาตต้นสังกดั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
            การท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาเลือกแผนการเรียนตามหลกัสูตรท่ีจะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ตาม
ค าแนะน าของภาควิชา โดยภาควิชาจะจดัท าบนัทึกขอ้ความขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้
วิทยานิพนธ์ เสนอให้บณัฑิตวิทยาลยัด าเนินการจดัท าค าสั่ง โดยให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควชิา  
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รับบนัทึกจากภาควิชา เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2  ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาหวัขอ้พิจารณาหวัขอ้ หนงัสือเชิญกรรมการ 

                    ผูท้รงวฒิุภายนอก และขออนุญาตตน้สังกดัของกรรมการผูท้รงคุณภายนอก 

ท่ีมา: (ทิวา  เพง็ตะโก, 2550) 
 

 

 

 

 

 

งานธุรการลงทะเบียนรับเร่ือง 

จดัท าหนงัสือเชิญ และขออนุมติัตน้สงักดั 

(เฉพาะกรรมการภายนอก) 

จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

หวัขอ้วิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอคณบดี 

งานธุรการออกเลขท่ีค  าสัง่ และเลขท่ีหนงัสือ พร้อมถ่ายส าเนา 

จดัส่งให้คณะวิชา ภาควิชา กรรมการ และการเงิน ค าสัง่จดัเก็บเขา้แฟ้มค าสั่งพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ส าเนาแนบ

ตน้เร่ืองจดัเก็บเขา้แฟ้มตน้เร่ืองพิจารณาหวัขอ้ฯ 

คณบดีพิจารณาลงนาม 
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การอนุมัติหัวข้อวทิยานิพนธ์ /การค้นคว้าอสิระ และหนังสือเชิญอาจารย์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อสิระ 

            นกัศึกษาแผน ก ตามขอ้บงัคบั/ระเบียบ/ประกาศ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู ้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต  และนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาปกติท่ี 6 
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
            นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต นักศึกษาผูมี้สิทธิขออนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์จะตอ้ง
สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั และผา่นความเห็นชอบจากภาควิชาแลว้ นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติั
หวัขอ้วิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาปกติท่ี 6 ของก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้น กรณี
มาจากพื้นฐานปริญญามหาบณัฑิต หรือภายในภาคการศึกษาปกติ ท่ี 10 ของก าหนดเวลาการศึกษา
ของนกัศึกษาผูน้ั้น  กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบณัฑิต มิฉะนั้น จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือ
ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัใหโ้อนไปเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาวิชาเดียวกนั
หรือใกล้เคียงกันโดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ในกรณีท่ีเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอก มาเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะตอ้งมีอาจารยป์ระจ าเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกนัดว้ย 
ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์จะตอ้งไม่เกิน 3 คน  

            บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จะตอ้งตรวจสอบอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2548 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
            1. อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น 
             2. อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า หรือคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น 
             การท าการคน้ควา้อิสระของนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต ผูท่ี้จะมีสิทธิลงทะเบียน
ท าการคน้ควา้อิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามท่ีภาควิชาก าหนด โดยให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ จ านวน 1 คน 
             เม่ือนกัศึกษาไดผ้า่นพิจารณาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระจากภาควชิาเรียบร้อย
แล้วนักศึกษาจะต้องเขียนค าร้อง บฑ.2 เร่ืองขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้ งอาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นควา้อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการพิจารณา
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หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวหน้าภาควิชาคณะวิชา เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัหัวข้อและแต่งตั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  3  ขั้นตอนการปฏิบติังานอนุมติัหวัขอ้และแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   
                     หรือการคน้ควา้อิสระ 
ท่ีมา:(ทิวา  เพง็ตะโก, 2550) 

รับค าร้อง บฑ.2 ขออนุมติัหวัขอ้  จากภาควชิา พร้อมโคร่งร่าง 

งานธุรการลงรับเร่ือง 

ตรวจสอบผา่นการแต่งตั้งคณะการมการ 

พิจารณาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

จดัท าประกาศอนุมติัหวัขอ้และแต่งตั้งอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 
 

จดัท าหนงัสือเชิญ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม

ท่ีเป็นอาจารยภ์ายนอก 

 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอคณบดี 
  

งานธุรการออกเลขท่ีค าสัง่ และเลขท่ีหนงัสือ พร้อมถ่าย

ส าเนา 

จดัส่งใหค้ณะวชิา ภาควชิา และอาจารยท่ี์ปรึกษา ประกาศเก็บเขา้แฟ้มแยกตามสาขาวชิา ส าเนา

แนบตน้เร่ืองจดัเก็บเขา้แฟ้มตน้เร่ืองอนุมติัหวัขอ้

ฯ 

คณบดีพจิารณาลงนาม 
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การสอบวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ หนังสือเชิญกรรมการสอบและขออนุญาตต้นสังกดั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

             ตามข้อบังคบั/ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาท่ีได้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ เพื่อขอรับอนุมติัสอบนั้น นกัศึกษาตอ้งเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีท่ีมีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือสอบผ่านการ
สอบวดัคุณสมบติั รวมทั้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศ และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาหลกั โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
ซ่ึงประกอบดว้ยหัวหน้าภาควิชาหรือผูท่ี้หัวหน้าภาควิชามอบหมายเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์
หรือการคน้ควา้อิสระ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และร่วมเป็นกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน 
ทั้งน้ีตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสาขาวชิาอยา่งนอ้ย 1 คน  
             เม่ือนักศึกษาได้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระเสร็จเรียบร้อยแล้วและมี
ประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ นักศึกษาจะตอ้งเขียนแบบค าร้องขอสอบ
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ(บ.ฑ.3) เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้
อิสระ และแนบรายละเอียดผูท้รงคุณวุฒิภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ หัวหน้าภาควิชา และคณะวิชาซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งยื่นค าร้องขอ
สอบก่อนวนัสอบ 15 วนัท าการ 
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แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการปฏิบติังานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ                    
                  และหนงัสือเชิญกรรมการสอบ และขออนุญาตตน้สังกดัของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
                   ภายนอก 
ท่ีมา:(ทิวา  เพง็ตะโก, 2550) 

ยืน่ค  าร้อง บ.ฑ. 3 เร่ือง แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระจากภาควชิา 

งานธุรการลงทะเบียนรับเร่ือง 

ส่งใหง้านทะเบียนตรวจสอบคุณสมบติั

คณุสมบตั ิ

ตรวจสอบอาจารยท่ี์ปรึกษา/การคน้ควา้อิสระ 

จดัท าค าสัง่แต่งตั้งกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

และแบบประเมินผลวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

จดัท าหนงัสือเชิญ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์

หรือการคน้ควา้อิสระ และขออนุญาตตน้สงักดั 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอคณบดี 

งานธุรการออกเลขท่ีค าสัง่ และหนงัสือ เชิญพร้อมถ่าย

ส าเนาค าสัง่และหนงัสือเชิญ 

จดัให้คณะวิชา ภาควิชา กรรมการและการเงิน ค าสัง่เก็บเขา้แฟ้มสอบวิทยานิพนธ์ ส าเนาแนบตน้เร่ืองจดัเก็บเขา้แฟ้มตน้เร่ือง 

คณบดีพจิารณาลงนาม 
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สรุป 

            การสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร มีขั้นตอนดว้ยกนั 3 ขั้นตอน คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาหัวขอ้วิทยานิพนธ์/การ
คน้ควา้อิสระ อนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย ์ท่ีแต่งตั้งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา(ทิวา  เพ็งตะโก, 
2550) 
 
E-Thesis การเขียนวิทยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
              ความหมายของวิทยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
             วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Theses and Dissertation : ETDs) คือเอกสารการ
วิจยัของนักศึกษาที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการน าเสนอ  (Submit) จดัเก็บ (Archive) 
และการเข้าถึง (Access) งานดังกล่าวใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Weiser and Walker, 2001) 
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวิทยานิพนธ์ในรูปแบบเดิมเพียงแต่การน าเสนอ
ต่อบณัฑิตวิทยาลยัจะเป็นส่ือท่ีอยู่ในรูปของ ไฟล์ PDF (Portable Document Format) แทนท่ีจะใช้
กระดาษซ่ึงเหมาะส าหรับการจดัเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และการสืบค้นผ่านเว ็บ  (WWW) 
ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมถูกกว่าและการเผยแพร่และการเขา้ถึงง่ายกว่า  ในการอ่านเอกสาร
ดงักล่าวตอ้งใชโ้ปรแกรม Adobe acrobat Reader 
             การน ามาใช้ในประเทศไทย 
           E-Thesis นั้นมีความสอดคล้องกบัสังคมในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบนัมีการ
ท างานเกือบทุกอย่างมกัจะเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี หรือเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ต่างๆ 
ทั้งแบบสาย หรือแบบไร้สาย ท าให้ตอ้งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาปรับปรุงใช้กบัการศึกษา    
เช่น E-Thesis น้ีก็เป็นเทคโนโลยหีน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารเจริญรุ่งเรืองของโลกแห่งเทคโนโลย ี
               ประวตัิความเป็นมา 

            เน่ืองจากปัจจุบนัมีการท าวิทยานิพนธ์เกิดข้ึนมากมายทัว่โลก ท าให้ไม่มีใครสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับงานวิจยั หรือ วิทยานิพนธ์น้ีไวไ้ด้ เทคโนโลยีก้าวหน้าท าและได้น า
เทคโนโลยมีาใชก้บัการศึกษาท าให้มีผูท่ี้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลวิทยานิพนธ์เหล่าน้ีไวไ้ด ้ภายใต้
ช่ือ E-Thesis ซ่ึงปัจจุบนัสามารถเป็นทางเลือกในการสืบคน้ขอ้มูลหรือ แนวทางในการท าวิจยัหรือ
วทิยานิพนธ์ต่างๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ฐานขอ้มูล E-Thesis เป็นอีกฐานขอ้มูล
หน่ึงท่ีเหมาะกบัท่านท่ีตอ้งการคน้ควา้เพื่อการวจิยัและท าวทิยานิพนธ์เป็นอยา่งยิง่ 
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             เน่ืองจากสภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบนัมีงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีไวม้ากมาย 
E-Thesis จึงสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัอยา่งมากเพราะปัจจุบนัมีการสืบคน้การคน้ควา้ การ
ท างานทุกอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตทั้งแบบสาย
และแบบไร้สายท าให้ตอ้งมีระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาปรับปรุงใชก้บัการศึกษา เช่นE-Thesis 
ก็เป็นเทคโนโลยีชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองของโลกปัจจุบัน โลกเทคโนโลยี
ส่ือสาร 
              วตัถุประสงค์ของการน า E-Thesis มาใช้ ดังนี ้
           1. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ในการน าไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูล
วทิยานิพนธ์ 
           2. เพื่อสะดวกในการคน้หาขอ้มูลในการท าวจิยัหรือวทิยานิพนธ์  
          3. เพื่อโอกาสท่ีให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน เป้าหมายของ  E-Thesis จะต้องช่วยให้บุคคลท่ี
ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยัและวิทยานิพนธ์ไดส้ามารถ คน้ควา้ไดทุ้กเมื่อและเกิดประโยชน์
ต่อผูท่ี้ เข้าใช้บริการมากท่ีสุด เพื่อบุคคลเหล่านั้ นจะได้น าเอาแนวทางในการท างานวิจัยและ
วทิยานิพนธ์ เพื่อใหไ้ดง้านวจิยัหรือวทิยานิพนธ์ท่ีดี และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
บทบาทและความส าคัญ 

            E-thesis จะตอ้ง ช่วยให้บุคคลท่ีตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยัและวิทยานิพนธ์ไดส้ามารถ
คน้ควา้ไดทุ้กเม่ือและเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เขา้ใช้บริการมากท่ีสุด เพื่อบุคคลเหล่านั้นจะได้น าเอา
แนวทางในการท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้งานวิจัยหรื อวิทยานิพนธ์ท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
ความส าคัญของวทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

            วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยพฒันาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการช่วยให้
นกัศึกษาสามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้  สามารถใช้ห้องสมุดดิจิตลัได้  และเขา้ใจปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกบัการพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์  กล่าวคือ  ช่วยให้นกัศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานและ
การน าเสนอเน้ือหามีความยืดหยุน่  โดยสามารถน าเสนอไดห้ลากหลายรูปแบบตั้งแต่รูปแบบท่ีง่าย 
เช่นน าเสนอเฉพาะข้อความไปจนถึงรูปแบบท่ีซับซ้อนเช่นในรูปมัลติมีเดียวีดิทัศน์ ภาพเคล่ือนไหว 
(Animation)กราฟิกและเสียงเป็นต้นกระบวนการเสนอวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยง่าย
ข้ึน  เพราะทุกกระบวนการกระท าโดยผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผลงานของนักศึกษาแพร่กระจาย
กวา้งขวางไปทัว่โลกสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกท่ีทุกเวลาและรวดเร็วข้ึนช่วยให้นกัวิชาการหรือบุคคล
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ทัว่ไปสามารถเขา้ถึงงานวจิยัของนกัศึกษาไดม้ากข้ึนโดยผา่น  WWW  และเป็นการเก็บรักษาผลงาน
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ลดค่าใช้จ่ายในการจดัท าและน าเสนอวิทยานิพนธ์  เพิ่มขีดความสามารถของ
นักศึกษาในการน าเสนอสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีมัลติมี เดียและเป็นการกระตุ้น
มหาวิทยาลยัในการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  นอกจากน้ียงัช่วยให้ห้องสมุด
ประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บวทิยานิพนธ์อีกดว้ย 
            ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไดง่้ายสะดวกและไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
เหมาะส าหรับการสืบคน้วทิยานิพนธ์ในช่วงปีปัจจุบนัหรือปียอ้นหลงัไปไม่นานส าหรับจุดอ่อนของ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัคือ ยงัมีแหล่งขอ้มูลนอ้ยและจ านวนวทิยานิพนธ์ในรูปแบบน้ี
ยงัมีนอ้ยและมีเฉพาะปีปัจจุบนัและยอ้นหลงัไปไม่ก่ีปีนอกจากน้ีบางเล่มยงัจ ากดัสิทธ์ิการใชส้ าหรับ
บุคคลทัว่ไปและบางมหาวทิยาลยัยงัก าหนดสิทธ์ิการใชเ้ฉพาะบุคลากรของมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
 

ข้อดี 

           1. เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีประโยชน์มากในการท างานวชิาการหรือวจิยั ฯลฯ  
           2. สามารถคน้หาขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
           3. การใชง้านไม่ข้ึนอยูก่บัเวลาเปิดใหบ้ริการของหอ้งสมุด 
           4. การคน้หาท าไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น  
           5. การแสดงผลขอ้มูลเป็นแบบ HTML File ดงันั้น การ Copy ขอ้มูลไปใช้งานและการแกไ้ข
ขอ้มูลท าไดง่้าย  
           6. สามารถค้นหา อ่าน พิมพ์ จัดเก็บข้อมูลจากท่ีใดก็ได้ท่ีมีจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเขา้หอ้งสมุด 
 
ข้อเสีย 

           1. การเขา้ดูบทคดัยอ่ จะตอ้ง ท าผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ท าใหไ้ม่สะดวกในการใชง้าน 
           2. ระบบขดัขอ้งบ่อย ท าใหไ้ม่สามารถคน้หาขอ้มูลได ้ 
           3. บทคัดย่อท่ีมีในฐานไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้ งน้ีเน่ืองจากเกิดปัญหาท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของผูจ้ดัท า เพราะขอ้มูลท่ีสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีจดัส่งขอ้มูลใหไ้ม่ครบถว้น  
           4. เมนู/เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคน้หา เช่น เคร่ืองมือในกรองผลลพัธ์ให้น้อยหรือแคบลงไม่มี 
ท าใหบ้างคร้ังคน้แลว้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมากเกินไปและไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
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รูปแบบวิทยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

          วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  ในปัจจุบนัมี  2  รูปแบบใหญ่ๆ คือ   
          1.แฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนโดยการสแกนหน้าวิทยานิพนธ์ท่ีอยูใ่นรูปเอกสารซ่ึง
วิทยานิพนธ์รูปแบบน้ีจะเปลืองเน้ือท่ีในการจดัเก็บมากกวา่  และไม่เอ้ือต่อการสืบคน้ขอ้มูลในรูป
ของเน้ือหาเต็มรูป  (Full  text  searching)  ขาดความยืดหยุ่นในการใช้  และเป็นรูปแบบท่ีไม่ได้
ส่งเสริมหรือพฒันาผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ให้เรียนรู้เก่ียวกบัการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตาม
วทิยานิพนธ์รูปแบบน้ีอาจเหมาะส าหรับสถาบนัการศึกษาท่ีมีโครงการจดัเก็บวิทยานิพนธ์เก่าโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหมี้การใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
            2. แฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์สร้างข้ึนโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ และน าเสนอวทิยานิพนธ์ต่อมหาวทิยาลยัในขั้นตอนสุดทา้ยในรูปอิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบของ
เอกสารท่ีจดัท าข้ึน  (เช่นในรูป  .doc)  สามารถเปล่ียนไปอยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการเก็บรักษาและ
การเข้าถึงของผูใ้ช้ในอนาคต   เช่น  ในรูป  PDF  หรือ  XML  เป็นต้น   วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ
ดังกล่าวหลังจากน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  ผูท่ี้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว  เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงในรูปของเครือข่าย  ผลการสืบคน้จะปรากฏในรูปแบบเน้ือหาเต็ม
รูป  นอกจากน้ีเน้ือหาอาจมีส่วนประกอบของส่ือผสม  (Multimedia)  เช่น การเช่ือมโยงไปยงั
รูปภาพ  วดิีทศัน์  และเสียง  เป็นตน้ 
 
วธีิการสืบค้นวทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

            แหล่งขอ้มูลหรือเวบ็ไซตข์องวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละแห่งจะมีวิธีการสืบคน้ขอ้มูล
ท่ีแตกต่างกนั  บางแหล่งมีทางเลือกในการสืบคน้หลายทางเลือก  เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศมีแนวโน้มให้ความสนใจในเร่ืองของวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน  แม้
โครงการดงักล่าวจะยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ แต่วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  อาจารย ์ และนกัวิชาการท่ีตอ้งการวทิยานิพนธ์แบบเน้ือหาเต็ม
รูปอย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการสืบคน้และการใช้ขอ้มูล  ส่ิงส าคญัส าหรับผูใ้ช้ 
คือการรู้จกัแหล่งขอ้ม ูลวิทยานิพนธ์อิเล ็กทรอนิกส์ยิ ่งผู ใ้ช ้รู้จกัแหล่งขอ้ม ูลดงักล่าวมาก
เท่าใด  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการสืบคน้ยิง่มากข้ึน 
 
บทสรุป 

            เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศมีแนวโนม้ให้ความสนใจในเร่ืองของวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มมากข้ึน  แม้โครงการดังกล่าวจะย ังอยู่ในระยะเร่ิมต้นแต่วิทยานิพนธ์
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อิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์และ
นักวิชาการที่ตอ้งการวิทยานิพนธ์แบบเน้ือหาเต็มรูปอย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใน
การสืบค้นและการใช้ข้อมูล  ส่ิ งส าคัญส าหรับผู ้ใช้  คือ  การรู้จักแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ยิง่ผูใ้ชรู้้จกัแหล่งขอ้มูลดงักล่าวมากเท่าใดประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการสืบคน้ยิง่มากข้ึน 
            ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไดง่้าย  สะดวกและไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
เหมาะส าหรับการสืบคน้วิทยานิพนธ์ในช่วงปีปัจจุบนัหรือปียอ้นหลงัไปไม่นาน  ส าหรับจุดอ่อน
ของวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั   คือ ยงัมีแหล่งขอ้มูลน้อย  และจ านวนวิทยานิพนธ์ใน
รูปแบบน้ียงัมีน้อย  และมีเฉพาะปีปัจจุบนัและยอ้นหลงัไปไม่ก่ีปี  นอกจากน้ีบางเล่มยงัจ ากดัสิทธ์ิ
การใช้ส าหรับบุคคลทั่วไป  และบางมหาวิทยาลัยยงัก าหนดสิทธ์ิการใช้เฉพาะบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัเท่านั้น 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

            งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัทฤษฎกีารยอมรับ 

           นภาภรณ์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ( 2554) ท าวิจยัเร่ืองการศึกษาการยอมรับการเรียนการสอน 

อีเลิ ร์นนิงของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า 

การยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของอาจารย ์ท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง ผูส้อน

ยอมรับที่จะใช ้อีเลิร์นนิงในรูปแบบส่ือเส ริม และใช้การสอนหน้าชั้น เป็นหลกั เพื ่อช่วย

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาการสอนของผูส้อนให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน

และเกิดประโยชน์เพิ่มแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูเ้รียนส่วนการยอมรับการเรียนการสอน

แบบอีเลิร์นนิงของนิสิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (นภาภรณ์  ฉตัรมณีรุ่งเจริญ, 2554)  

            วราภรณ์  บวัมณี (2550) ท าวิจัย เ ร่ืองปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมด้านการ

เรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ

นวตักรรมดา้นการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ของครู-อาจารยใ์นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั ไดแ้ก่

ดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ การจดัการ ระดบัการยอมรับนวตักรรมดา้นการเรียนการสอน

อีเล็กทรอนิกส์ของครู-อาจารยใ์นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัอยูใ่นชั้นประเมิน และครู-อาจารยข์อง

วชิราวุธวิทยาลยัท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต   มีระดบัการยอมรับนวตักรรมดา้นการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั

(วราภรณ์  บวัมณี, 2550) 
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            หรรษา  ศรีสมบูรณ์ (2551) ท าวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคคล ส านัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อยูใ่นระดบัมาก น าไปใช้

ประยุกต์ในการปฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัสถานภาพทัว่ไปท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ความสามารถในการใชโ้ปรแกรม(หรรษา  ศรีสมบูรณ์, 2551)  

            เกษวลี ศรีขาว (2551) ท าวิจยัเร่ืองการศึกษาระดบัการใช้เทคโนโลยีของพนักงานกอง

บริการสถานีฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่

ระดบัการใช้เทคโนโลยีของพนักงานกองบริการสถานีฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น 

บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางมีการใชเ้ทคโนโลยสุีด คือ

ขั้นแสวงหาเทคโนโลยี และพนักงานมีการใช้เทคโนโลยีระดบัปานกลาง ระดบัเทคโนโลยีน้อย

หรือไม่ใช่สารสนเทศ ระดับการเตรียมความพร้อมท่ีจะใช้สารสนเทศ ระดับการพฒันาการใช้

สารสนเทศระดบัการใช้สารสนเทศเป็นกิจวตัรประจ าวนัระดบัใช้สารสนเทศหลากหลาย ระดบั

บูรณาการสารสนเทศกบักิจกรรมร่วมกบัผ่อน ระดบัการใช้สารสนเทศอ่ืนนอกเหนือจากท่ีเคยอยู ่

ตามล าดบั (เกษวลี ศรีขาว, 2551) 

             Hamner and Qazi (2009) ไดศ้ึกษาการยอมรับเทคโนโลยี TAM ในการพิจารณาการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐของประเทศปากีสถาน ในการศึกษาน้ีไดมี้
การขยาย TAM ให้ใหญ่ข้ึนโดยเพิ่มปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ปัจจัยทางด้านบุคคล เช่นระดับ
การศึกษาและระยะเวลาในการฝึกอบรม และปัจจยัทางดา้นความเช่ือ เช่น การรับรู้ถึงประโยชน์ใช้
สอยส่วนบุคคล และปัจจยัทางด้านวฒันธรรมขององค์กร รวมไปถึงปัจจัยทางด้านระบบผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัทางดา้นระบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ปัจยัดา้นบุคคล ปัจจบัดา้นความเช่ือ ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมขององค์กร รวมไปถึงปัจจยัดา้นระบบลว้นส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานและประโยชน์ในการใชง้านซ่ึงจะส่งผลต่อเจตนาท่ีจะใชง้านและการใชร้ะบบอยา่งแทจ้ริง 
(Hamner and Qazi,2009) 
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บทที ่3 

 วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ึนโดย มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

             1.เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

             2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

              5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

             6. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นกัศึกษา

ปริญญาโท-ปริญญาเอกที่ใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 และ

เจา้หน้าที่ที ่ให ้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในมหาวิทยาลยั

อุดมศึกษาของรัฐที่ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน  21 แห่ง  ได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยัพะเยา 
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          กลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 7 คน นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญา

เอกที่ใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 210  คน  และ

เจา้หน้าที่ที่ให้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 14 คน  ใน

มหาวทิยาลยัอุดมศึกษาของรัฐท่ี จ  านวน 7 แห่ง โดยการสุ่มอยา่งง่าย 

ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 

ล าดับ
ที่ 

สถานที่ กลุ่มตัวอย่าง 

อาจารย์ทปีรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

นักศึกษาทีใ่ช้
ระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิต
ทีใ่ห้ค าปรึกษา 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1 30 2 
2 มหาวทิยาลยัมหิดล 1 30 2 
3 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 1 30 2 
4 มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 1 30 2 
5 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฎ

อุดรธานี 
1 30 2 

6 มหาวทิยาลยันเรศวร 1 30 2 
7 มหาวทิยาลยัศิลปากร 1 30 2 

 รวม 7 แห่ง 7 210 14 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

          ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยตวัแปร  2  ประเภท  ดงัน้ี 
 2.1 ตวัแปรตน้  (Independent Variables)  ไดแ้ก่  
                    2.1.1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 
                             1. เพศ  
                             2. ระดบัการศึกษา  
                             3. ความรู้พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์  
                             4. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
   2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่    
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             ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ การยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรม

และเทคโนโลยี กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยอมรับน าไปปฏิบติัโดยแบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอน 1) ขั้นรับรู้ 2) ขั้นสนใจ3) ขั้นประเมินค่า  4) ขั้นทดลอง 5) ขั้นยอมรับ (Rogers  Everett M. 

& Shoemaker F.Floyd, 1978)   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

                 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม คือ  อาจารย์ นักศึกษา และ

เจา้หนา้ท่ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

             ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับเลอืกตอบตามความเป็นจริงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  นักศึกษาปริญญาโท -ปริญญาเอกที ่ใช ้ระบบการขียน

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558  และเจา้หนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียน

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา คณะ สาขาวิชา ท่านเข้าใช้

คอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใดต่อวนั ในชีวิตประจ าวนัท่านใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด เป็น

ค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist)   

             ตอนที ่2 ด้านระดับการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ และปัจจัยที่

ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ ผูว้จิยัก าหนดใวใ้ห ้โดยแบ่งล าดบั

ความคิดเห็นเป็น 5 ระดบัของไลเคิร์ธ (Likert’s rating scale)  โดยในแต่ละระดบัมีคะแนนห่างท่ี

เท่ากนั คือ 1 คะแนน ดงัน้ี 

              5    มีค่าคะแนนเท่ากบั    มากท่ีสุด 

              4    มีค่าคะแนนเท่ากบั    มาก 

              3    มีค่าคะแนนเท่ากบั    ปานกลาง 

              2    มีค่าคะแนนเท่ากบั    นอ้ย 

              1    มีค่าคะแนนเท่ากบั    นอ้ยท่ีสุด 

              ส่วนในการตีความหมายของค่าเฉล่ียรายขอ้นั้นค่าเฉล่ียเป็นค่าสถิติท่ีใชก้บัแบบสอบถาม

ความคิดเห็นได ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลในช่วงหรืออนัตราภาคชั้น (Interval Data) ในการค านวณค่าเฉล่ียใช่
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ค่าของทุกค่าท่ีมีอยูเ่ป็นสถิติท่ีมีค่าคงทีในการวดัมากท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารตดัสิน

เฉล่ียดงัน้ี คือ 

                4.50-5.00    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    มากท่ีสุด 

                3.50-4.49    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    มาก 

               2.50-3.49    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    ปานกลาง 

               1.50-2.49    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    นอ้ย 

               1.00-1.49    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    นอ้ยท่ีสุด 

              น าแบบสอบถามและขอ้เสนอแนะท่ีผา่นแลว้ ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

             ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

            1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสร้างแบบถามจากเอกสาร งานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการยอมรับ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นรับรู้  2) ขั้นสนใจ 3) ขั้น

ประเมินค่า 4) ขั้นทดลอง 5) ขั้นยอมรับ (Rogers  Everett M. & Shoemaker F.Floyd, 1978)  

            2.น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างแล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ ความถูกต้องและ

เหมาะสมแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

            3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างและผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความสอดคล้องของแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงจากค่า โดยใช้ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดค่าความสอดคล้องตามเกณฑ ์

ตั้งแต่ 1.00 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับไดใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

                  คะแนน +1 หมายถึง   แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวถัตุประสงค ์

                  คะแนน   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัถตุประสงค ์

                  คะแนน  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวถัตุประสงค ์

       จากสูตร IOC   =   
∑ R

N
 

                   IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของตวัแปรการศึกษา 

                      R คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
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                    ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                      N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

             4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน นกัศึกษา

ปริญญาโท-ปริญญาเอกท่ีใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 

210  คน  และเจา้หน้าที่ที่ให้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 

14 คน   

             5. รวบรวมและสรุปข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่ใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 

2558 และเจา้หน้าท่ีท่ีให้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  

           จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ  ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5  การสร้างแบบสอบถามส าหรับอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ใชร้ะบบการขียน 

                   วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขไปทดลองใช ้

สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

ปรับปรุง,แกไ้ข 

น าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

             1.นกัศึกษาขอหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัไปยงัผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีใชร้ะบบการ

เขียนวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  7 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมในการวจิยั 

              2.ส่งแบบสอบถามของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกท่ี

ใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  

            3.รวบรวมแบบสอบถามของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญา

เอกท่ีใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

            4.น าแบบสอบถามของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกท่ีใช้

ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูล  

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

            หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลค าถามของแบบสอบถามการศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

           ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 น าแบบสอบถามสถานภาพทัว่ไปของอาจารย ์นกัศึกษา 

เจา้หนา้ท่ีไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษา ความรู้พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั

การใชอิ้นเทอร์เน็ต เป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist)  วเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดย

แจกแจงความถ่ี (frequency ) และค่าร้อยละ (Percentage )  น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย   

           ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ด้านระดับการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณา คือ การวิเคราะห์โดยค านวณค่าร้อยละ

ค่าเฉล่ีย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

           เกณฑ์ ท่ี ใช้ในการแปลผลเก่ียวกับระดับการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้

เกณฑ์การก าหนดมาตราส่วน 5 ระดบัของไลเคิร์ธ (Likert’s rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยน ามาหาค่าเฉ่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและให้

น ้าหนกัแต่ละระดบั ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,2557) 
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              5    มีค่าคะแนนเท่ากบั    มากท่ีสุด 

              4    มีค่าคะแนนเท่ากบั    มาก 

              3    มีค่าคะแนนเท่ากบั    ปานกลาง 

              2    มีค่าคะแนนเท่ากบั    นอ้ย 

              1    มีค่าคะแนนเท่ากบั    นอ้ยท่ีสุด 

จากนั้นน าค่าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าเฉล่ียและการแปลความ ดงัน้ี 

              4.51-5.00    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    มากท่ีสุด 

              3.51-4.50    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    มาก 

              2.51-3.50    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    ปานกลาง 

              1.51-2.50    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    นอ้ย 

              1.00-1.50    มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั    นอ้ยท่ีสุด 

             ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ความคิดเห็น ตามความตอ้งการและขอ้เสนอแนะผูว้จิยัจะด าเนินการวิเคา

ระห์เน้ือหา และบรรยาย 

 

สถิติทีใ่ช้ในงานวจัิย 

             ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชสู้ตรทางสถิติวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี 

มีดงัน้ี 

              การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

             หาค่าความสอดคลอ้ง สอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดย

ก าหนดค่าความสอดคลอ้งตามเกณฑ ์ตั้งแต่ 1.00 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์

ยอมรับไดใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

               คะแนน +1 หมายถึง   แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวถัตุประสงค ์

               คะแนน   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัถตุประสงค ์

               คะแนน  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวถัตุประสงค ์

       จากสูตร IOC   =   
∑ R

N
 

              IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของตวัแปรการศึกษา 
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              R คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

              ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

               N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (กรมวชิาการ,2545)      

     

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ค่าความถ่ี (frequency )  

ค่าร้อยละ (Percentage) 

             ร้อยละ = จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  x 100 

                              จ  านวนประชากรทั้งหมด 

ค่าเฉล่ีย (x̅) (ลว้น สายยศ, 2538)โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี 

x̅ =  
∑ x

𝑛
 

 เม่ือ    x̅   หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

   ∑ x    หมายถึง  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

   n   หมายถึง  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Division)  โดยใชสู้ตรค านวณ  ดงัน้ี 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ X2 − (∑ X)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

   เม่ือ   S.D.     หมายถึง   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ∑ x       หมายถึง   ผลรวมของคะแนนสอบ 

     ∑ X
2   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n    หมายถึง   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

               การวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างในมหาวิทยาลยัท่ีใช้

ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  7 แห่ง เก็บขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

จ านวน 7 คน นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่ใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี

การศึกษา 2558 จ  านวน 210  คน  และเจา้หน้าท่ีที่ให้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 14 คน รวมทั้งหมดจ านวน 231 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 210 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค า

บรรยาย จ านวน 3 ตอน ดงัน้ีคือ 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ สถานภาพ และข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               การวิเคราะห์ สถานภาพ และขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จ านวน 7 คน นกัศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่ใช้ระบบ

การขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 210  คน  และเจา้หน้าที่ที่ให้

ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 14 คน การวเิคราะห์พิจารณา

ตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา คณะ ท่านเข้าใช้คอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใดต่อวนั ใน

ชีวิตประจ าวนัท่านใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

  

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 

 
1 

 
14.29 

   หญิง 6 85.71 
รวม 7 100 
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ตารางท่ี 2  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

                  (ต่อ) 

          

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

2.สถานภาพ 
   อาจารย ์

 
7 

 
100 

รวม 7 100 
3.ระดบัการศึกษา 
   ปริญญาเอก 

7 100 

รวม 7 100 
4.คณะวชิา 
   คณะศึกษาศาสตร์ 

 
7 

 
100 

                                                    รวม 7 100 
5.ท่านเขา้ใชค้อมพิวเตอร์มากนอ้ยเพียงใดต่อวนั   
   มากท่ีสุด 0 0.00 
   มาก 2 28.57 
   ปานกลาง 2 28.57 
   นอ้ย 1 14.29 
   นอ้ยท่ีสุด 2 28.57 

รวม 7 100 
6.ในชีวติประจ าวนัท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตมากนอ้ยเพียงใด   
   มากท่ีสุด 0 0.00 
   มาก 1 14.29 
   ปานกลาง 3 42.86 
   นอ้ย 1 14.29 
   นอ้ยท่ีสุด 2 28.57 

รวม 7 100 
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              จากตารางท่ี 2 พบว่าสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 7 คน เพศชาย 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ดา้นสถานภาพ

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดา้นระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาเอก ด้านคณะวิชาเป็น

คณะศึกษาศาสตร์  ดา้นการเขา้ใช้คอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก ปานกลางและระดบันอ้ยท่ีสุดอยูใ่น

ระดบัเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 28.57 และดา้นในชีวิตประจ าวนัท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด

ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 

ตารางท่ี 3 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มนกัศึกษา 

 

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
      ชาย 

 
60 

 
28.57 

      หญิง 150 71.43 
รวม 210 100 

2.สถานภาพ 
      นกัศึกษา 

 
210 

 
    100 

รวม 210 100 
3.ระดบัการศึกษา 
   ปริญญาโท 

 
150 

 
71.43 

   ปริญญาเอก  60 28.57 
รวม 210 100 

4.คณะวิชา 
      บณัฑิตวิทยาลยั       

 
22 

 
10.4 

      คณะจิตรกรรม          6 2.80 
      คณะสถาปัตยกรรม     1 0.40 
      คณะมทัณศิลป์   1 0.40 
      คณะอกัษรศาสตร์     31 14.7 
      คณะวิทยาศาสตร์    27 12.8 
      คณะศึกษาศาสตร์    64 30.40 
      คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 46 21.9 
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ตารางท่ี 3 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มนกัศึกษา (ต่อ) 

         จากตารางท่ี  3 พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามทั้งสิน 210 คน เพศชาย จ านวน 60  คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.57 และเพศหญิง จ านวน 150  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.43  ด้านสถานสภาพบพว่า  

นกัศึกษา จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นคณะวิชาพบว่า

บณัฑิตวทิยาลยั จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 คณะจิตรกรรม  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

คณะสถาปัตยกรรม และคณะมทัณศิลป์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 คณะอกัษรศาสตร์ จ านวน 

31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7  คณะวทิยาศาสตร์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  คณะศึกษาศาสตร์  

จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  ด้านการเขา้ใช้

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
      คณะวทิยาการจดัการ 12 5.70 

รวม 210 100 
5.ท่านเขา้ใชค้อมพิวเตอร์มากนอ้ยเพียงใดต่อวนั   
   มากท่ีสุด 30 14.29 
   มาก 159 75.71 
   ปานกลาง  13 6.19 
   นอ้ย   4 1.90 
   นอ้ยท่ีสุด    2 0.95 

รวม 210 100 
6.ในชีวติประจ าวนัท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตมากนอ้ยเพียงใด   
   มากท่ีสุด 65 30.95 
   มาก 87 41.43 
   ปานกลาง 49.00 23.33 
   นอ้ย 7.00 3.33 
   นอ้ยท่ีสุด 1.00 0.48 

รวม 210 100 
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คอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 รองลงมาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.95 ปานกลาง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 น้อย จ านวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 01.90 และระดบัน้อยอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 

ดา้นในชีวิตประจ าวนัท่านใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใดอยู่ในระดบัมาก จ านวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.43 รองลงมาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ปานกลาง จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 06.19 น้อย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 03.33  และระดบัน้อยอยู่ในระดบั

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 

ตารางท่ี 4 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให ้

                 ค าปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                  

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
    ชาย 

 
 6 

 
42.86 

    หญิง  8 57.14 
รวม      14 100 

2.สถานภาพ 
      เจา้หนา้ท่ี 

 
14 

 
100 

รวม  14 100 
3.ระดบัการศึกษา 
      ปริญญาโท 

 
10 

 
71.43 

      ปริญญาเอก   4 28.57 
รวม 14 100 

4.คณะวชิา 
      บณัฑิตวทิยาลยั       

 
12 

 
85.70 

      คณะศึกษาศาสตร์      2 14.30 
รวม 14 100 

5.ท่านเขา้ใชค้อมพิวเตอร์มากนอ้ยเพียงใดต่อวนั   
   มากท่ีสุด 2 14.29 
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ตารางท่ี 4 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให ้ 

                 ค าปรึกษา  (ต่อ) 

สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
   มาก 4 28.57 
   ปานกลาง 4 28.57 
   นอ้ย 1 07.14 
   นอ้ยท่ีสุด 3 21.43 

รวม 14 100 

6.ในชีวิตประจ าวนัท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตมากนอ้ยเพียงใด   
   มากท่ีสุด 3 21.43 
   มาก 4 35.71 
   ปานกลาง 2 14.29 

   นอ้ย 1 07.14 
   นอ้ยท่ีสุด 3 21.43 

รวม 14 100 
 

                      จากตารางท่ี 4 พบว่าสถานภาพและข้อมูลทั่วไปผู ้ตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งส้ิน 14 คน เพศชาย จ านวน 8.00 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.14 และเพศหญิง จ านวน 6.00  คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าปริญญาโท 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ปริญญาเอก 10 คน คิดเป็นร้อยละ71.43 ด้านคณะวิชาพบว่า

บณัฑิตวิทยาลยั จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.70 ตามล าดบั ดา้นการเขา้ใชค้อมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบันอ้ยอยูใ่นระดบัเท่ากนั 

คิดเป็นร้อยละ 28.57 ดา้นในชีวิตประจ าวนัท่านใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใดในระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 35.71 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคาระห์ด้านระดับการยอมรับระบบการจัดการวทิยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ และ

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มอาจารย์ทีป่รึกษา

วทิยานิพนธ์ 

           การวเิคราะห์ระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์ระดบัการ

ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นความคิดเห็นของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวม

ทั้งส้ิน 7 คน โดยใชค้่าร้อยละค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มอาจารย ์

                ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยภาพรวม 

 
ขั้นระดบัการยอมรับ 

  
ระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนกิส์ 

ของกลุ่มอาจารย์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ค่าระดบัการ
ยอมรับ 

ล าดับ 

1 ขั้นรับรู้ 3.97 1.0 มาก 4 
2 ขั้นสนใจ 4.14 1.0 มาก 3 
3 ขั้นประเมินค่า 4.14 1.1 มาก 3 
4 ขั้นทดลอง 4.36 1.1 มาก 2 
5 ขั้นยอมรับ 4.43 1.1 มาก 1 

ค่าเฉล่ีย 4.20 1.0 มาก  
 

             จากตารางท่ี 5 พบว่าการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ี

บณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้ ง 5 ขั้นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นของการ
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ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดอยู่ในขั้นยอมรับ รองลงมาไดแ้ก่ 

ขั้นทดลอง ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า ขั้นรับรู้ เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย 

ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดา้น  

                ระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของกลุ่ม   

                อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์                                                                                                            

ที่ ขั้นรับทราบ ค่าเฉลีย่ 

(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านรู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชก้บัการ
เขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์ อาทิ เช่น ระบบ
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.71 1.25 มาก 
 

2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์ตอ้งใชง้านง่าย 

4.14 1.07 มาก 
 

3 ท่านทราบวา่ปัจจุบนัมหาวทิยาลยั ไดน้ า
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใชใ้นการท าวจิยัหรือไม่ 

4.00 1.00 มาก 
 

4 ท่านทราบถึงลกัษณะและวธีิการใชร้ะบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.14 1.07 มาก 
 

5 ท่านทราบวา่ระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อการศึกษา 

3.86 1.07 มาก 
 

 ค่าเฉล่ีย 3.97 1.00 มาก 
     
 

               จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับทราบของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการ

ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.97, S.D.= 1.0) สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียน

รูปแบบวิทยานิพนธ์ตอ้งใช้งานง่าย และท่านทราบถึงลกัษณะและวิธีการใช้ระบบการจดัการ
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วิทยานิพนธ์อิเล ็กทรอนิกส์เท ่ากนั  ( x̅= 4.14, S.D.= 1.07) ล าดับท่ี 2 ท่านทราบว่าปัจจุบัน

มหาวิทยาลยั ไดน้ าระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการท าวิยหรือไม่ (x̅= 4.00, 

S.D.= 1.00) ล าดบัท่ี 3 ท่านทราบว่าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรมท่ีมีประโยชน์

ต่อการศึกษา (x̅ = 3.86, S.D.= 1.07) ล าดับท่ี 4 ท่านรู้จักโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้กับการเขียน

รูปแบบวิทยานิพนธ์ อาทิ เช่น ระบบระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ = 3.71, S.D.= 

1.25)  

ตารางท่ี 7 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                 ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของกลุ่ม 

                 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นสนใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบ
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยท่านใน
การเขียนรูปแบบการอา้งอิงของวทิยานิพนธ์ให้
ถูกตอ้ง 

3.86 1.07 มาก 

2 ท่านศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.14 1.07 มาก 

3 ท่านสนใจเขา้ร่วมฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 1.11 มาก 

4 ท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 1.11 มาก 

5 ท่านสนใจท่ีจะเขา้ใชน้ าระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางเมลท่ี์นกัศึกษาส่งมาให ้

4.14 1.07 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.14 1.00 มาก 
     
             

             จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับทราบของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการ

ยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
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อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.14, S.D.= 1.00) สามารถเรียงล าดับ คือ ล าดับท่ี 1  ท่านสนใจเข้าร่วม

ฝึกอบรมในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅= 4.29, S.D.= 1.11) ล าดบัท่ี 2 ท่านศึกษาขอ้มูล

เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และท่านสนใจที่จะเขา้ใช้น าระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ที่นกัศึกษาส่งมาให้ (x̅= 4.14, S.D.= 1.07) ล าดบัท่ี 3 ระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ช่วยท่านในการเขียนรูปแบบ การอา้งอิงของวิทยานิพนธ์ใหถู้กตอ้ง ( x̅= 3.86, S.D.= 

1.07)  

ตารางท่ี 8 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                 ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของ 

                 กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นประเมินค่า 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

4.29 1.11 มาก 

2 ท่านจะน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มา
ใชห้ลงัการอบรมแลว้ 

4.29 1.11 มาก 

3 ท่านเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

4.14 1.21 มาก 

4 ท่านหลีกเล่ียงระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยและท าใหล้ าบากใจ 

4.00 1.15 นอ้ย 

5 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
เมลข์องนกัศึกษามาใชเ้ป็นส่วนส าคญัในการ
เขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์ 

4.00 1.15 มาก 

6 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ตามความตอ้งการของท่านโดยไม่ถูกบงัคบั 

4.14 1.21 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.14 1.10 มาก 
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                จากตารางท่ี 8 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านระดับการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของกลุ่มอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของกลุ่ม

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.14, S. D.=  1.10) สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบั

ท่ี 1 ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และท่านจะน าระบบ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้หลงัการอบรมแล้ว (x̅ = 4.29, S.D.= 1.11) ล าดบัท่ี 2 ท่านเห็น

ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และท่านน าระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตามความตอ้งการของท่านโดยไม่ถูกบงัคบั (x̅ = 4.14, S.D.= 1.21) ล าดบัท่ี 3 

ท่านหลีกเล่ียงระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยและท าให้ล าบากใจ และ

ท่านน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ของนักศึกษามาใช้เป็นส่วนส าคญัในการเขียน

รูปแบบวทิยานิพนธ์ ( x̅= 4.00, S.D.= 1.53)  
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ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองมาใชข้อง 

                 กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นทดลอง 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
เมลข์องนกัศึกษามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ
เขียนรูปแบบ การอา้งอิงวทิยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ 

4.14 1.21 มาก 

2 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
เมลข์องนกัศึกษามาใชเ้พื่อเสริมภาพลกัษณ์
วา่เป็นผูท่ี้ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.43 1.13 มาก 

3 ท่านมีความรู้สึกต่อระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างไปจากคู่มือการ
พิมพว์ทิยานิพนธ์เดิม 

4.43 1.13 มาก 

4 ท่านสามารถเรียนรู้เพื่อใชง้านระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง 

4.43 1.13 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.36 1.10 มาก 
     

       

                 จากตารางท่ี 9 พบว่าพบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองมาใช้ของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองมาใช้ของ

กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ในระดบัมาก ( x̅ = 4.36, S. D.=1.10) สามารถเรียงล าดบั คือ 

ล าดบัท่ี 1ท่านน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ของนกัศึกษามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการ

เขียนรูปแบบ การอา้งอิงวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ( x̅ = 4.14, S.D.= 1.21) ล าดบัท่ี 2 ท่านน าระบบ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ของนกัศึกษามาใช้เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ว่าเป็นผูท่ี้ทนัสมยัและ

ทนัต่อเหตุการณ์ ท่านมีความรู้สึกต่อระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างไปจากคู่มือ
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การพิมพ์วิทยานิพนธ์เดิม และท่านสามารถเรียนรู้เพื่อใช้งานระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

ดว้ยตนเอง ( x̅ = 4.43, S.D.= 1.33)  

ตารางท่ี 10 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)   

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่ม 

                   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นยอมรับ 

 ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านคิดวา่ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและนกัศึกษา
ต่อไป 

4.43 1.13 มาก 

2 ท่านจะเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บั
นกัศึกษารุ่นต่อไปเม่ือมีโอกาส 

4.43 1.13 มาก 

3 ท่านจะน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ทางเมลข์องนกัศึกษามาใชเ้พื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ในการพิมพรู์ปแบบ  
การอา้งอิงวทิยานิพนธ์เพิ่มข้ึน 

4.43 1.13 มาก 

4 ท่านสามารถแนะน าระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัอาจารยห์รือนกัศึกษา
ไดต่้อไป 

4.43 1.13 มาก 

5 การเขา้ใชร้ะบบการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่าย
ในระดบัใด 

4.43 1.13 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.43 1.10 มาก 
                

                     จากตารางท่ี 10 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านระดบัการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี

ระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมาก  (x̅= 4.43, S.D. =1.10) ซ่ึงมีระดับการยอมรับระบบการจัดการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เท่ากนั คือ ท่านคิดว่า

ระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและนักศึกษาต่อไป ท่านจะเผยแพร่

ขอ้มูลความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กบันกัศึกษารุ่นต่อไปเม่ือมีโอกาส 

ท่านจะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ของนกัศึกษามาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พิมพรู์ปแบบการอา้งอิงวิทยานิพนธ์เพิ่มข้ึน ท่านสามารถแนะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ใหก้บัอาจารยห์รือนกัศึกษาไดต่้อไป การเขา้ใชร้ะบบการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มี

ความยากง่ายในระดบัใด ( x̅= 4.43, S.D.= 1.13) 

ตารางท่ี 11 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                   ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของกลุ่ม 

                   นกัศึกษาโดยภาพรวม                                                                                                                 

ระดับการยอมรับระบบการจัดการ
วทิยานิพนธอเิลก็ทรอนิกส์ของกลุ่ม

นักศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

ล าดับ 

1 ขั้นรับรู้ 3.82 0.90 มาก 4 
2 ขั้นสนใจ 3.99 0.99 มาก 2 
3 ขั้นประเมินค่า 3.98 0.80 มาก 3 
4 ขั้นทดลอง 3.80 1.90 มาก 5 
5 ขั้นยอมรับ 4.09 0.90 มาก 1 

ค่าเฉล่ีย 3.95 0.70 มาก  
 

             จากตารางท่ี 11 พบว่าการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ด้านระดับการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม

นกัศึกษา ทั้ง 5 ขั้นอยู่ในระดบัมาก (x̅=3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นของการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดอยู ่ในขั้นยอมรับ รองลงมาไดแ้ก่ ขั้นสนใจ ขั้น

ประเมินค่า ขั้นรับรู้ ขั้นทดลอง เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี 12  การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                   ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของกลุ่ม 

                   นกัศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                           

 
ที่ 

 
ข้ันรับรู้ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอรับ 

1 ท่านรู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชก้บัการเขียน
รูปแบบวทิยานิพนธ์ อาทิ เช่น ระบบระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
3.47 

 
1.16 

 
มาก 

2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์
ตอ้งใชง้านง่าย 

4.03 0.80 มาก 

3 ท่านทราบหรือไม่ปัจจุบนัมหาวทิยาลยั ไดน้ า
ระบบวทิยานิพนธ์มาใชใ้นการท าวจิยั 

3.80 1.03 มาก 

4 ท่านทราบถึงลกัษณะและวธีิการใชร้ะบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.55 1.15 มาก 

5 ท่านคิดวา่ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
นวตักรรมท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา 

4.03 0.80 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 3.82 0.90 มาก 

     
             

               จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านระดบัการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของกลุ่มนกัศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับระบบ

การจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของกลุ่มนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.28, S.D.= 

2.93) สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ตอ้งใชง้าน

ง่าย ( x̅)= 4.28, S.D.= 2.93) ล าดบัท่ี 2 ท่านคิดวา่ระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรมท่ี

มีประโยชน์ต่อการศึกษา (x̅) = 4.03, S.D.= 0.80) ล าดบัท่ี 3 ท่านทราบหรือไม่ปัจจุบนัมหาวิทยาลยั 

ได้น าระบบวิทยานิพนธ์มาใช้ในการท าวิจัย (  x̅)= 3.80, S.D.= 1.03) ล าดับท่ี 4 ท่านทราบถึง

ลกัษณะและวธีิการใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅) = 3.55, S.D.= 1.15) ล าดบัท่ี 
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5 ท่านรู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้กับการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ อาทิ เช่น ระบบระบบการ

จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅) = 3.47, S.D.= 1.16) 

ตารางท่ี 13 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                   ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
                   กลุ่มนกัศึกษาขั้นสนใจ 

 
ที่ 

 
ขั้นสนใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านคิดวา่จะน าระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการเขียนรูปแบบการ
อา้งอิงของวทิยานิพนธ์ 

4.07 0.75 มาก 

2 ท่านศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.92 3.67 มาก 

3 ท่านสนใจเขา้ร่วมฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.09 0.82 มาก 

4 ท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.79 0.94 มาก 

5 ท่านสนใจท่ีจะเขา้ใชน้ าระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางเมลท่ี์นกัศึกษาส่งมาให ้

4.10 0.83 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 3.99 0.99 มาก 
     

 

                  จากตารางท่ี 13 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดบัการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของกลุ่มนักศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับการยอมรับ

ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของกลุ่มนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x̅)= 3.99, 

S.D.= 0 .99) สามารถเรียงล าดับ คือ ล าดับ ท่ี  1 ท่านสนใจท่ีจะเข้าใช้น าระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ท่ีนักศึกษาส่งมาให้ (x̅= 4.10, S.D.= 0.83) ล าดับท่ี 2 ท่านสนใจเข้าร่วม

ฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅= 4.09, S.D.= 0.82) ล าดบัท่ี 3 ท่าน

คิดว่าจะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเขียนรูปแบบการอา้งอิงของวิทยานิพนธ์  
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(x̅= 4.07, S.D.= 0.75) ล าดบัท่ี 4 ท่านศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(x̅= 3.92, S.D.= 3.67) ล าดบัท่ี 5ท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ (x̅= 3.79, S.D.= 0.94) 

ตารางท่ี 14 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                   ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา 

                   ขั้นประเมินค่า 

 
ที่ 

 
ขั้นประเมินค่า 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

4.15 0.83 มาก 

2 ท่านจะน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใชห้ลงัการอบรมแลว้ 

4.12 0.85 มาก 

3 ท่านเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

4.00 0.94 มาก 

4 ท่านหลีกเล่ียงระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยและ
ท าใหล้ าบากใจ 

3.49 1.27 นอ้ย 

5 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มา
ใชเ้ป็นส่วนส าคญัในการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์ 

3.90 0.91 มาก 

6 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มา
ใชต้ามความตอ้งการของท่านดว้ยตนเอง 

3.96 0.89 มาก 

7 ท่าน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็หทรอนิกส์มาใช้
เพื่อเสริมภาพลกัษณ์วา่เป็นผูท่ี้ทนัสมยัและ
ทนัต่อเหตุการณ์ 

4.21 3.62 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 3.98 0.80 มาก 
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   จากตารางท่ี 14 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของกลุ่มนกัศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับ

ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของกลุ่มนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 

3.98, S.D.= 0.80) สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 ท่าน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็หทรอนิกส์มาใช้

เพื่อเสริมภาพลกัษณ์วา่เป็นผูท่ี้ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ (x̅= 4.21, S.D.= 0.80) ล าดบัท่ี 2 ท่าน

ตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้(x̅ = 4.15, S.D.= 0.83) ล าดบัท่ี 

3 ท่านจะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้หลังการอบรมแล้ว ( x̅= 4.12, S.D.= 0.85) 

ล าดบัท่ี 4 ท่านเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้( x̅= 4.00, S.D.= 

094) ล าดบัท่ี 5 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใชต้ามความตอ้งการของท่านดว้ยตนเอง 

( x̅= 3.96, S.D.= 0.89) ล าดบัท่ี 6 ท่านน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใชเ้ป็นส่วนส าคญัใน

การเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ (x̅ = 3.90, S.D.=0.91) ล าดบัท่ี 7 ท่านหลีกเล่ียงระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยและท าใหล้ าบากใจ ( x̅= 3.49, S.D.= 1.27) 

ตารางท่ี 15 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                   ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์นกัศึกษา ขั้นทดลอง 

 
ที่ 

 
ขั้นทดลอง 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านใชร้ะบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการเขียนรูปแบบ การอา้งอิง
วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

4.06 3.61 มาก 

2 ท่านสามารถใชง้านระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง 

3.55 1.04 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 3.80 1.90 มาก 

     

               

จากตารางท่ี 15 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการยอมรับระบบการจัดการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองมาใช้ของกลุ่มนักศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับการ

ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองมาใชข้องกลุ่มนกัศึกษาอยูใ่นระดบั
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มาก  (x̅= 3.80 , S.D.= 1 .90) สามารถเรียงล าดับ  คือ ล าดับ ท่ี  1 ท่ านใช้ระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเขียนรูปแบบ การอา้งอิงวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  

(x̅= 4.06, S.D.=3.61) ล าดบัท่ี 2 ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

มาใช ้(x̅= 3.55, S.D.= 1.04)  

ตารางท่ี 16 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา 

                  ขั้นยอมรับ                                                                                                                                                 

 
ที่ 

 
ขั้นยอมรับ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานS.D. 

ระดบัการ
ยอมรับ 

1 ท่านคิดวา่ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จะ
เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

4.18 0.79 มาก 

2 ท่านจะเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้พื่อนและบุคคล
อ่ืนเม่ือมีโอกาส 

4.11 0.83 มาก 

3 ท่านจะน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการพิมพรู์ปแบบ การ
อา้งอิงวทิยานิพนธ์ใชต่้อไป 

4.28 2.11 มาก 

4 ท่านสามารถแนะน าระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัเพื่อนหรือรุ่นนอ้งได ้

4.12 3.64 มาก 

5 การเขา้ใชร้ะบบการเขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่ายในระดบัใด 

3.76 0.98 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.09 1.00 มาก 

     

 จากตารางท่ี 16 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการยอมรับระบบการจัดการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่มน ักศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการ

ยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่มนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

(x̅= 4.09, S.D.= 1.00) สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 ท่านจะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
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มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพิมพ์รูปแบบ การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ใช้ต่อไป (x̅= 4.28, 

S.D.=2.11) ล าดบัท่ี 2 ท่านคิดว่าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน (x̅= 

4.18, S.D.= 0.79) ล าดบัท่ี 3 ท่านสามารถแนะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กบัเพื่อนหรือ

รุ่นน้องได้ (x̅= 4.12, S.D.= 3.64) ล าดับท่ี 4 ท่านจะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ เก่ียวกับระบบ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนและบุคคลอ่ืนเม่ือมีโอกาส ( x̅= 4.11, S.D.= 0.83) และล าดบัท่ี 

5 การเขา้ใชร้ะบบการเขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่ายในระดบัใด ( x̅= 3.76, 

S.D.= 0.98) 

ตารางท่ี 17  การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                    ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอยา่ง      

                    เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยภาพรวม                                                                                                                                      

ระดับการยอมรับระบบการจัดการ
วทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ ของกลุ่มตัวอย่าง 
เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิตทีใ่ห้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

 

ค่าส่วเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

 
ล าดับ 

1 ขั้นรับรู้ 4.23 0.80 มาก 1 
2 ขั้นสนใจ 4.17 0.80 มาก 2 
3 ขั้นประเมินค่า 3.77 1.30 มาก 5 
4 ขั้นทดลอง 3.93 1.10 มาก 4 
5 ขั้นยอมรับ 4.09 0.90 มาก 3 

ค่าเฉล่ีย 4.09 0.90 มาก  

 

             จากตารางท่ี 17 พบว่าการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ด้านระดับการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม

ตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้ ง 5 ขั้นอยู่ในระดับมาก (x̅=4.09) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขั้นของการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดอยู่ใน

ขั้นรับรู้ รองลงมาไดแ้ก่ ขั้นสนใจ ขั้นยอมรับ ขั้นทดลอง ขั้นประเมินค่า เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี 18 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับรู้ของ 

                  กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ข้ันรับรู้ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านรู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชก้บัการเขียน
รูปแบบวทิยานิพนธ์ อาทิ เช่น ระบบระบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.93 1.21 มาก 

2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์ตอ้งใชง้านง่าย 

3.93 1.33 มาก 

3 ท่านทราบวา่ปัจจุบนัมหาวทิยาลยั ไดน้ า
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใชใ้นการท าวจิยัหรือไม่ 

4.36 0 .84 มาก 

4 ท่านทราบถึงลกัษณะและวธีิการใชร้ะบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.57  0.76 มากท่ีสุด 

5 ท่านทราบวา่ระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อการศึกษา 

4.36 0.84 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.23 0.80 มาก 
     

 

            จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับทราบของกลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นรับทราบของกลุ่ม

ตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมาก  ( x̅= 4.23, S.D.= 0.80) 

สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 ท่านทราบถึงลกัษณะและวิธีการใชร้ะบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ( x̅= 4.57, S.D.= 0.76) ล าดบัท่ี 2 ท่านทราบวา่ปัจจุบนัมหาวิทยาลยั ไดน้ าระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการท าวิจยัหรือไม่ และท่านทราบว่าระบบวิทยานิพนธ์
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อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา (x̅= 4.36, S.D.= 0.84) ล าดับ ท่ี  3 

โปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ตอ้งใช้งานง่าย ( x̅= 3.39, S.D.= 1.33) ล าดบัท่ี 4 

ท่านรู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชก้บัการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ อาทิ เช่น ระบบระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ( x̅= 3.39, S.D.= 1.33) 

ตารางท่ี 19 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของกลุ่ม 

                  ตวัอยา่ง  เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นสนใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยท่านใน
การเขียนรูปแบบการอา้งอิงของวทิยานิพนธ์
ใหถู้กตอ้ง 

4.43 0.76 มาก 

2 ท่านศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.50 0.65 มากท่ีสุด 

3 ท่านสนใจเขา้ร่วมฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ี
เก่ียวกบัระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.93 1.14 มาก 

4 ท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 0.73 มาก 

5 ท่านสนใจท่ีจะเขา้ใชน้ าระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางเมลท่ี์นกัศึกษาส่งมาให ้

3.71 1.44 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.17 0.80 มาก 

     

           จากตารางท่ี 19 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการยอมรับระบบการจัดการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสนใจของ

กลุ่มตวัอยา่งเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์อยูใ่นระดบัมาก ( x̅ = 4.17, S. D.= 0.80) 

สามารถเรียงล าดบั  คือ ล าดบัท่ี 1 ท่านศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
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(x̅ = 4.50, S.D.= 0.65) ล าดบัท่ี 2 ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยท่านในการเขียนรูปแบบการ

อา้งอิงของวิทยานิพนธ์ให้ถูกตอ้ง ( x̅ = 4.43, S.D.= 0.76) ล าดบัท่ี 3 ท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ = 4.29, S.D.= 0.73) ล าดบัท่ี 4 ท่านสนใจเขา้

ร่วมฝึกอบรมในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅= 3.93, S.D.= 1.14)ล าดบัท่ี 5 

ท่านสนใจท่ีจะเขา้ใช้น าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ท่ีนักศึกษาส่งมาให้ (x̅= 3.71, 

S.D.= 1.44) 

ตารางท่ี 20 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของ 

                  กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์     

ที่                        ขั้นประเมนิค่า ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดบัการ
ยอมรับ 

1 ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

4.00 1.24 มาก 

2 ท่านจะน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มา
ใชห้ลงัการอบรมแลว้ 

3.79 1.53 มาก 

3 ท่านเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

3.79 1.31 มาก 

4 ท่านหลีกเล่ียงระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยและท าใหล้ าบากใจ 

3.50 1.65 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 3.77 1.30 มาก 

     

              จากตารางท่ี 20 พบว่าพบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นประเมินค่าของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษา

วทิยานิพนธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้น

ประเมินค่าของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.77, 

S. D.=1.13) สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (x̅ = 4.00, S.D.= 1.24) ล าดบัท่ี 2 ท่านจะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
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มาใชห้ลงัการอบรมแลว้ ท่านน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใชต้ามความตอ้งการของท่าน

โดยไม่ถูกบงัคบั และท่านเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้( x̅= 

3.79, S.D.= 1.53) ล าดบัท่ี 3 ท่านหลีกเล่ียงระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่

คุน้เคยและท าใหล้ าบากใจ ( x̅= 3.50, S.D.= 1.65) 

ตารางท่ี 21 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองของกลุ่ม 

                   ตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นทดลอง 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ทางเมลข์องนกัศึกษามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
การเขียนรูปแบบการอา้งอิงวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ 

3.71 1.49 มาก 

2 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ทางเมลข์องนกัศึกษามาใชเ้พื่อเสริม
ภาพลกัษณ์วา่เป็นผูท่ี้ทนัสมยัและทนัต่อ
เหตุการณ์ 

3.93 1.44 มาก 

3 ท่านมีความรู้สึกต่อระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างไปจากคู่มือการ
พิมพว์ทิยานิพนธ์เดิม 

4.00 1.04 มาก 

4 ท่านสามารถเรียนรู้เพื่อใชง้านระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง 

4.07 1.00 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 3.93 1.10 มาก 

     

              

 

 



  78 

              จากตารางท่ี 21 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านระดับการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นทดลองของ

กลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ในระดบัมาก ( x̅= 3.93, S.D. =1.10) 

สามารถเรียงล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 ท่านสามารถเรียนรู้เพื่อใชง้านระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

ดว้ยตนเอง ( x̅= 4.07, S.D.= 1.00) ล าดบัท่ี 2 ท่านมีความรู้สึกต่อระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ไม่แตกต่างไปจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์เดิม (x̅= 4.00, S.D.= 1.04) ล าดบัท่ี 3 ท่านน าระบบ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ของนกัศึกษามาใช้เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ว่าเป็นผูท่ี้ทนัสมยัและ

ทนัต่อเหตุการณ์ (x̅ = 3.93, S.D.= 1.44) ล าดบัท่ี 4 ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์

ของนักศึกษามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเขียนรูปแบบ การอา้งอิงวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ( x̅= 

3.71, S.D.= 1.49)  
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ตารางท่ี 22 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่ม 

                   ตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
ที่ 

 
ขั้นยอมรับ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านคิดวา่ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและนกัศึกษา
ต่อไป 

4.21 0.89 มาก 

2 ท่านจะเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั
ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บั
นกัศึกษารุ่นต่อไปเม่ือมีโอกาส 

4.00 1.36 มาก 

3 ท่านจะน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ทางเมลข์องนกัศึกษามาใชเ้พื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ในการพิมพรู์ปแบบ  
การอา้งอิงวทิยานิพนธ์เพิ่มข้ึน 

 
4.14 

 
0.86 

 
มาก 

4 การเขา้ใชร้ะบบการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่าย
ในระดบัใด 

4.00 0.96 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.09 0.90 มาก 

 

              จากตารางท่ี 22 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านระดับการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นยอมรับของ

กลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ในระดบัมาก ( x̅= 4.09, S.D. =0.90) 

สามารถเรียงล าดับ คือ ล าดับท่ี 1 ท่านสามารถแนะน าระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ

อาจารย์หรือนักศึกษาได้ต่อไป (x̅ = 4.21, S.D.= 0.89) ล าดับท่ี 2 ท่านจะน าระบบวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล์ของนักศึกษามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพิมพ์รูปแบบ การอา้งอิง
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วิทยานิพนธ์เพิ่มข้ึน (x̅ = 4.14, S.D.=0.86) ล าดบัท่ี 3 ท่านจะเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั

ระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กบันักศึกษารุ่นต่อไปเม่ือมีโอกาสและการเขา้ใช้ระบบการ

เขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่ายในระดบัใด (x̅ = 4.00, S.D.= 0.96)  

ตารางท่ี 23 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                   ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยรวม 

 
ที่ 

 
ด้านปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

ล าดับ 

1 ดา้นผูรั้บ 4.46 0.90 มาก 3 
2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 4.52 0.70 มากท่ีสุด 2 
3 ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
4.57 0.70 มากท่ีสุด 1 

4 ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

4.43 0.70 มาก 4 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 0.80 มากท่ีสุด  

 

             จากตารางท่ี 23 พบว่าการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ โดยรวม ทั้ง 4 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก (x̅=4.45) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขั้นของปัจจยัท่ีส่งผลของการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

มากที่สุดอยู่ในด้านคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ ด้าน

สภาพแวดลอ้มทางสังคม ดา้นผูรั้บ และดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี 24  การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                   ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 

                   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดา้นผูรั้บ                                                                                                                                                                                                                                           

 
ที่ 

 
ด้านผู้รับ 

 ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ท่านมีความรู้เพียวพอในการใชร้ะบบการ
เขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 1.50 มาก 

2 ความร่วมมือของเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการใชร้ะบบการเขียน
รูปแบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

4 การจดัอบรมการใชร้ะบบการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ขั้นตอนการเขา้ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.43 0.79 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.46 0.90 มาก 

     

   

             จากตารางท่ี 24 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้น

ผูรั้บอยูใ่นระดบัมาก( x̅=4.46,S.D.=0.90) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นผูรั้บอยูใ่นระดบัมาก คือ ความร่วมมือของ

เจา้หน้าท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการใช้ระบบการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

บัณ ฑิ ตวิทยาลัย มี เจ้าหน้ า ท่ี คอยดูแลระบบการจัดการวิท ยานิพน ธ์ อิ เล็กทรอนิกส์  (x̅ 

=4.46,S.D.=0.09) 
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ตารางท่ี 25 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

                  ทางสังคม 

 
ที่ 

 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การจดัสรรงบประมาณใน
การจดัซ้ือระบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

2 บณัฑิตวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณให้
บุคลากรเขา้อบรมการใช้ระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใชจ้ริง 

4.43 0.79 มาก 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรร
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
บริการให้อาจารย ์

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

 ค่าฉล่ีย 4.52 0.70 มากท่ีสุด 

     

             จากตารางท่ี 25 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้น

สภาพแวดลอ้มทางสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ =4.52,S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบว่า 

ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือระบบ

การจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และบณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรรระบบการ

จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บริการใหอ้าจารย ์(x̅ =4.57,S.D.=0.79) 
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ตารางท่ี 26 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดา้นคุณลกัษณะของ 

                  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึษา 

ที่ ด้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางการศึษา 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัมีคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ
นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

2 บณัฑิตวทิยาลยัมีการใหบ้ริการระบบ
อินเทอร์เน็ตควรเร็วและเช่ือมต่อไดต้ลอดเวลา 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

3 การเขา้ใชร้ะบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเขา้ใชต้ลอดเวลา และ
ทุกสถานท่ี 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

4 สามรถเขา้สมคัรและใชโ้ปรแกรมระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ยากจน
เกินไป 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.57 0.70 มากท่ีสุด 

     

 

               จากตารางท่ี 26 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ด ้าน คุณ ล ักษณ ะของ เทคโนโลย ีส ารสน เทศท างก ารศ ึษ า อยู ่ใน ระด ับ ม าก ที ่สุด  (x̅ 

=4.57,S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 27 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                  ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดา้นการเผยแพร่ของ 
                  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึษา 
ที่ ด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึษา 
 ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัมีการสร้างความต่ืนตวั และ
ทศันคติท่ีดีต่อการเขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 0.76 มาก 

2 ควรจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึง
ปัญหาการน าระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 0.76 มาก 

3 การจดัให้เขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีการใชบ้ริการ
ตอบค าถามหลงัเขา้ใชร้ะบบ 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

4 มีการติดตามผลการน าระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใชเ้ป็นระยะๆ 
ภายหลงัการอบรม 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.43 0.70 มาก 
     

 

            จากตารางท่ี 27 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิ เล็กทรอนิกส์ 

ด ้า น ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข อ ง เท ค โน โ ล ย ีส า ร ส น เท ศ ท า ง ก า ร ศ ึษ า อ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  (x̅ 

=4.43,S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด คือ การจดัให้เข้าใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีการใช้บริการตอบ

ค าถามหลงัเขา้ใชร้ะบบ และมีการติดตามผลการน าระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไป

ใชเ้ป็นระยะๆ ภายหลงัการอบรม (x̅ =4.57,S.D.=0.79) 
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ตารางท่ี 28 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                   ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มนกัศึกษา โดยภาพรวม 

 
ที่ 

 
ด้านปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ดา้นผูรั้บ 4.08 1.20 มาก 
2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 4.19 0.60 มาก 
3 ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
4.40 0.70 มาก 

4 ดา้นเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

4.54 0.70 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.33 0.50 มาก 

     

             จากตารางท่ี 28 พบว่าการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษา โดยรวม ทั้ง 4 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก 

(x̅=4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นของปัจจยัที่ส่งผลของการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดอยู่ในด้านเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นผูรั้บ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม และดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี 29 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มนกัศึกษา ดา้นผูรั้บ 

 
ที่ 

 
ด้านผู้รับ 

ค่าเฉลีย่  
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 3.68 มาก 

2 ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนช่วยในการใช้
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.06 0.84 มาก 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.23 3.68 มาก 

4 บณัฑิตวทิยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการ
ช่วยเหลือการเขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.95 0.83 มาก 

5 เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและความรู้เร่ืองระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.90 0.82 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.08 1.20 มาก 

  

             จากตารางท่ี 29 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

นกัศึกษา ดา้นผูรั้บอยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.08,S.D.=1.20) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนักศึกษา ดา้นผูรั้บอยู่ใน

ระดับมาก คือผูบ้ริหารสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ 

=4.29,S.D.=3.68) บณัฑิตวิทยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(x̅ =4.23,S.D.=3.68) ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนช่วยในการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์( x̅=4.06,S.D.=0.84) บณัฑิตวิทยาลยัมีเจา้หน้าที่คอยให้บริการช่วยเหลือการเขา้

ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (x̅ =3.95,S.D.=0.83) เจา้หน้าที่มีทกัษะและ

ความรู้เร่ืองระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ =3.90,S.D.=0.82) 
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ตารางท่ี 30 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

                  ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับกลุ่มนกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 

ที่        ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ค่าเฉลีย่  
(�̅�) 

 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การจดัสรรงบประมาณ
ในการจดัซ้ือระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 0.74 มาก 

2 บณัฑิตวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณให้
บุคลากรเขา้อบรมการใช้ระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใชจ้ริง 

4.21 0.81 มาก 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีการอบรมการใชร้ะบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฟรีใหก้บั
อาจารย ์

4.07 0.87 มาก 

4 บณัฑิตวทิยาลยัมีการอบรมการใชร้ะบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฟรีให้
นกัศึกษา 

4.20 0.75 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.19 0.60 มาก 

     

             จากตารางท่ี 30 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

นกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.19,S.D.=0.60) เม่ือพิจารณาเป็ยราย

ขอ้พบว่า ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

นักศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมอยู่ในระดับมาก คือ บณัฑิตวิทยาลยัได้มีการจดัสรร

งบประมาณในการจดัซ้ือระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (x̅ =4.29,S.D.=0.74) 

บณัฑิตวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณให้บุคลากรเขา้อบรมการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใชจ้ริง (x̅ =4.21,S.D.=0.81) บณัฑิตวทิยาลยัมีการอบรมการใชร้ะบบการจดัการ
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วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฟรีให้นกัศึกษา (x̅ =4.20,S.D.=0.75) บณัฑิตวิทยาลัยมีการอบรมการ

ใช้ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฟรีให้กับอาจารย์ (x̅ =4.07,S.D.=0.87)  

ตารางท่ี 31 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                   ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับกลุ่มนกัศึกษา ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยี 

                   สารสนเทศทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                             

ที่ ด้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

 ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัมีสถานท่ีใหบ้ริการ
นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.40 0.65 มาก 

2 บณัฑิตวทิยาลยัมีคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ
นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.30 0.67 มาก 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีการใหบ้ริการระบบ
อินเทอร์เน็ตควรเร็วและเช่ือมต่อได้
ตลอดเวลา 

4.48 2.89 มาก 

4 นกัศึกษาสามารถเขา้สมคัรและใช้
โปรแกรมระบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ใดอ้ยา่งง่าย 

4.30 0.70 มาก 

5 การเขา้ใชร้ะบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเขา้ใชไ้ดด้ว้ย
ตนเองตลอดเวลาและทุกสถานท่ี 

4.50 0.57 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.40 0.70 มาก 
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               จากตารางท่ี 31 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

นักศึกษา ด้าน คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̅ 

=4.40,S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนกัศึกษา ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การเขา้ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเขา้ใช้ได้

ดว้ยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานท่ี (x̅=4.50,S.D.=0.57) และอยูใ่นระดบัมาก คือ บณัฑิตวิทยาลยั

มีการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตควรเร็วและเช่ือมต่อไดต้ลอดเวลา (x̅ =4.48,S.D.=2.89)  บณัฑิต

วิทยาลยัมีสถานท่ีให้บริการนักศึกษาในการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ 

=4.40,S.D.=0.65) นักศึกษาสามารถเขา้สมคัรและใช้โปรแกรมระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล ็กทรอนิกส์ใด ้อย ่างง่าย(x̅ =4 .30 ,S.D.=0.70) บัณฑิตวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ

นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ =4.30,S.D.=0.67) 
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ตารางท่ี 32 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดา้นปัจจยัท่ีส่งผล 

                  ต่อการยอมรับกลุ่มนกัศึกษา ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

ที่ ด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัมีการสร้างความต่ืนตวั และ
ทศันคติท่ีดีต่อการเขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บันกัศึกษา 

4.55 0.57 มากท่ีสุด 

2 การจดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้ดา้นระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ืองช่วย
กระตุน้ใหเ้กิดการน าไปใชใ้นท าวจิยัมากข้ึน 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 

3 มีแผนการฝึกอบรมใหท้ราบตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา
เพื่อใหน้กัศึกษาไดจ้ดัสรรเวลาในการเขา้อบรม 

4.73 2.79 มากท่ีสุด 

4 บณัฑิตวทิยาลยัมีกาประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบก่อน
การอบรมการใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.79 3.60 มากท่ีสุด 

5 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงปัญหาการน า
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 

6 การจดัให้เขา้ใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มีการใชบ้ริการตอบค าถามหลงัเขา้
ใชร้ะบบ 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 

7 มีการติดตามผลการน าระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใชเ้ป็นระยะๆ 
ภายหลงัการอบรม 

4.00 0.00 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.54 0.70 มากท่ีสุด 
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                        จากตารางท่ี 32 พบวา่ผลการวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม

นักศึกษา ด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ 

=4.54,S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนกัศึกษา ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ บณัฑิตวิทยาลยัมีกาประชาสัมพนัธ์ให้ทราบก่อนการอบรมการใชร้ะบบ

การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ =4.79,S.D.=3.60) มีแผนการฝึกอบรมให้ทราบตั้งแต่ตน้ปี

การศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาไดจ้ดัสรรเวลาในการเข ้าอบรม (x̅ =4.73,S.D.=2.79) การจดัอบรม

เพื่อให้ความรู้ดา้นระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ืองช่วยกระตุน้ให้เกิด

การน าไปใช้ในท าวิจยัมากข้ึน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาการน าระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ การจดัให้เขา้ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีการ

ใช้บริการตอบค าถามหล ังเข ้าใช้ระบบ  (x̅ =4.58 ,S.D.=0.58) บ ัณฑิตวิทยาล ัยมีการสร้าง

ความตื่นตัว และท ัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กบั

นกัศึกษา (x̅ =4.55,S.D.=0.57) มีการติดตามผลการน าระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ไปใชเ้ป็นระยะๆ ภายหลงัการอบรม ( x̅=4.00,S.D.=0.00) 
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ตารางท่ี 33 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                  ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษา     

                  วทิยานิพนธ์ โดยรวม                                                                                                                     

ที่ ด้านปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับ ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

ล าดับ 

1 ดา้นผูรั้บ 4.24 0.80 มาก 4 
2 ดา้นสถานภาพแวดลอ้มทางสังคม 4.55 0.60 มากท่ีสุด 1 
3 ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
4.36 0.80 มาก 3 

4 ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

4.45 0.60 มาก 2 

 ค่าเฉล่ีย 4.45 0.60 มาก 
     

           

          จากตารางท่ี 33 พบวา่การวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ โดยรวม ทั้ง 4 ปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก (x̅=4.45) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขั้นของปัจจยัท่ีส่งผลของการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดอยู่

ในดา้นสถานภาพแวดลอ้มทางสังคม รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา และดา้นผูรั้บเรียงล าดบัมาก

ไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี 34 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม 

                  ตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดา้นผูรั้บ 

ที่ ด้านผู้รับ ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.14 1.17 มาก 

2 ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนช่วยในการใช้
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.07 1.14 มาก 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.36 0.84 มาก 

4 บณัฑิตวทิยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการ
ช่วยเหลือการเขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 0.91 มาก 

5 เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและความรู้เร่ืองระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.36 1.01 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.24 0.80 มาก 
     

             

           จากตารางท่ี 34 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตท่ีให้ค  าป รึกษาวิทยานิพนธ์  ด้านผู ้รับอยู่ในระดับมาก (x̅ 

=4.24,S.D.=0.80) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นผูรั้บอยูใ่นระดบัมาก คือบณัฑิตวิทยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบ

การจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าท่ีมีทักษะและความรู้เร่ืองระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (x̅ =4.36,S.D.=1.01) 
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ตารางท่ี 35 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

                  ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษา 

                  วทิยานิพนธ์ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 

 
ที่ 

 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การจดัสรรงบประมาณใน
การจดัซ้ือระบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.50 0.76 มากท่ีสุด 

2 บณัฑิตวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณให้
บุคลากรเขา้อบรมการใช้ระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใชจ้ริง 

4.57 0.65 มากท่ีสุด 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรร
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
บริการให้อาจารย ์

4.50 0.76 มากท่ีสุด 

4 บณัฑิตวทิยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรร
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
บริการใหน้กัศึกษา 

4.64 0.50 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.55 0.60 มากท่ีสุด 

            

            จากตารางท่ี 35 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย  (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้น

สภาพแวดลอ้มทางสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ =4.55,S.D.=0.60) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบว่า 

ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ บณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรรระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บริการใหน้กัศึกษา (x̅ =4.64,S.D.=0.05) 
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ตารางท่ี 36 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษา 

                  วทิยานิพนธ์ ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

ที่ ด้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)   

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัมีสถานท่ีใหบ้ริการนกัศึกษา
ในการใชร้ะบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.50 0.85 มากท่ีสุด 

2 บณัฑิตวทิยาลยัมีคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ
นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.43 0.85 มาก 

3 บณัฑิตวทิยาลยัมีการใหบ้ริการระบบ
อินเทอร์เน็ตควรเร็วและเช่ือมต่อได้
ตลอดเวลา 

4.43 0.85 มาก 

4 นกัศึกษาสามารถเขา้สมคัรและใชโ้ปรแกรม
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ยากจนเกินไป 

4.14 1.03 มาก 

5 การเขา้ใชร้ะบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเขา้ใชไ้ดด้ว้ยตนเอง
ตลอดเวลา และทุกสถานท่ี 

4.29 0.91 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.36 0.80 มาก 

     

 

             จากตารางท่ี 36 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิ เล็กทรอนิกส์ 

ด ้า น ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง เท ค โน โ ล ย ีส า รส น เท ศ ท า ง ก า ร ศ ึก ษ าอ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม าก  (x̅ 

=4.36,S.D.=0.80) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดบั
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มาก คือ บัณฑิตวิทยาลัยมีสถานท่ีให้บริการนักศึกษาในการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์( x̅=4.50,S.D.=0.85) 

ตารางท่ี 37 การวเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                  ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษา 

                  วทิยานิพนธ์ ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

ที่ ด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�)  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1 บณัฑิตวทิยาลยัมีการสร้างความต่ืนตวั และ
ทศันคติท่ีดีต่อการเขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.29 0.83 มาก 

2 การจดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้ดา้นระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ืองช่วย
กระตุน้ใหเ้กิดการน าไปใชใ้นท าวจิยัมากข้ึน 

4.50 0.65 มากท่ีสุด 

3 ควรแจง้แผนการฝึกอบรมให้ทราบตั้งแต่ตน้ปี
การศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาไดจ้ดัสรรเวลาในการ
เขา้รบการอบรม 

4.50 0.65 มากท่ีสุด 

4 การจดัให้เขา้ใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มีการใชบ้ริการตอบค าถามหลงั
เขา้ใชร้ะบบ 

4.36 0.74 มาก 

5 มีการติดตามผลการน าระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใชเ้ป็นระยะๆ 
ภายหลงัการอบรม 

4.50 0.76 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 4.45 0.60 มาก 
             

            จากตารางท่ี 37 พบว่าผลการวิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิ เล็กทรอนิกส์ 

ด ้า น ก า ร เผ ย แพ ร่ ข อ ง เท ค โน โล ย ีส า รส น เท ศ ท า งก า ร ศ ึก ษ าอ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม าก  (x̅ 

=4.45,S.D.=0.60) เม่ือพิจารณาเป็ยรายขอ้พบวา่ ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ
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วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ดา้น

ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ืองช่วยกระตุน้ให้เกิดการน าไปใชใ้นท าวิจยั

มากข้ึน มีการติดตามผลการน าระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นระยะๆ 

ภายหลงัการอบรม และควรแจง้แผนการฝึกอบรมให้ทราบตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาได้

จดัสรรเวลาในการเขา้รบการอบรม (x̅  =4.50,S.D.=0.76) 

ตารางท่ี 38 สรุปเปรียบเทียบระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 

                 อาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ระดับการยอมรับระบบ
การจัดการวทิยานิพนธ์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

กลุ่มตัวอย่าง 

อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ 
�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ขั้นรับรู้ 3.97 1.00 มาก 3.82 0.90 มาก 4.23 0.80 มาก 
ขั้นสนใจ 4.14 1.00 มาก 3.99 0.99 มาก 4.17 0.80 มาก 
ขั้นประเมินค่า 4.14 1.10 มาก 3.98 0.80 มาก 3.77 1.30 มาก 
ขั้นทดลอง 4.36 1.10 มาก 3.80 1.90 มาก 3.93 1.10 มาก 
ขั้นยอมรับ 4.43 1.10 มาก 4.09 0.90 มาก 4.09 0.90 มาก 

รวม 4.20 1.00 มาก 3.95 0.70 มาก 4.09 0.90 มาก 
ตารางท่ี 39 สรุปเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์ 

                  อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรับ
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์

อเิลก็ทรอนกิส์ 

กลุ่มตวัอย่าง 

อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ดา้นผูรั้บ 4.46 0.90 มาก 4.08 1.20 มาก 4.24 0.80 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 4.52 0.70 มากท่ีสุด 4.19 0.60 มาก 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

4.57 0.70 มากท่ีสุด 4.40 0.70 มาก 4.36 0.80 มาก 

ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

4.43 0.70 มาก 4.54 0.70 มากท่ีสุด 4.45 0.60 มาก 

รวม 4.50 0.80 มากท่ีสุด 4.33 0.50 มาก 4.45 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 40 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                  ของอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการ
ยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์
อเิลก็ทรอนกิส์ 

กลุ่มตวัอย่าง 

อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ 
x̅ S.D. ระดบั x̅ S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

เพศ 1.86 0.38 นอ้ย 1.71 0.45 นอ้ย 1.43 .051 นอ้ย 
ระดบัการศึกษา 1.00 0.00 นอ้ยท่ีสุด 1.08 0.40 นอ้ยท่ีสุด 1.29 0.47 นอ้ยท่ีสุด 
ความรู้พ้ืนฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ 3.43 1.27 ปานกลาง 2.02 0.72 นอ้ย 

2.9
3 

1.38 นอ้ยท่ีสุด 

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั
ในใชอิ้นเทอร์เน็ต 

3.57 1.13 มาก 2.06 1.19 นอ้ย 2.71 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 

            จากตารางท่ี  39 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

              เพศ มีระดบัน้อย ท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ

อาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ี 

              ระดบัการศึกษา มีระดับน้อยท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ี 

              ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ อาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษา และ

เจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัน้อย ท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ

อาจารย ์                        

             ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัในใช้อินเทอร์เน็ต อาจารย ์อยู่ในระดบัมาก นกัศึกษา อยูใ่นระดบั

น้อย และเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับน้อยท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย ์      
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บทที ่5  

อภปิรายผล  

                การศึกษางานวิจยั เร่ือง การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยจ าแนกตามสถานภาพและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ความรู้

พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใช้อินเทอร์เน็ต และ ระบบการเขียน

วิทยานิพนธ์ (E-Thesis) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่ใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 

2558 และเจา้หน้าท่ีที่ให้ค  าปรึกษาการใช้ระบบการขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด

จ านวนทั้งส้ิน 231 คน โดยการสุ่มตวัอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวจัิย 

  จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
                  1.การวเิคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

                     1.1 กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

85.71 สถานภาพเป็นอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 100 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 

100 คณะวชิาคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 การเขา้ใชค้อมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมากและปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และในชีวิตประจ าวนัใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น

ร้อยละ 42.86  

                   1.2 กลุ่มนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.43 สถานภาพ

เป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 71.43  คณะ

วิชาคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.40 การเขา้ใชค้อมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

75.71 และในชีวติประจ าวนัท่านใชอิ้นเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.43  
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                    1.3 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ พบวา่ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 57.14 สถานภาพเป็นเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 100 ระดบัการศึกษา อยู่

ในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 71.43 คณะวิชาบณัฑิตวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 85.70 การเขา้ใช้

คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดบัมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และในชีวิตประจ าวนัท่านใช้

อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.71 

              2.การศึกษาการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีระดบัการยอมรับ

ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดด้งัน้ี  

     2.1 กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅)=4.20 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ขั้นยอมรับ อยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย (x̅) =4.43 เป็นล าดบัท่ี 1 และ

ล าดบัสุดทา้ย คือ ขั้นรับรู้ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =3.97  

                  2.2 กลุ่มนกัศึกษา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =3.95 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ขั้นยอมรับ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =4.09 เป็นล าดบัท่ี 1 และล าดบัสุดทา้ย คือ ขั้น

รับรู้ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =3.82 

                  2.3 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย (x̅) = 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ขั้นรับรู้ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =4.23 เป็น

ล าดบัท่ี 1 และล าดบัสุดทา้ย คือ ขั้นทดลอง อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =3.93 

               3.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มีปัจจยัการ

ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 

      3.1 กลุ่มอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

(x̅)=4.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย (x̅) =4.57 เป็นล าดบัท่ี 1 และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการเผยแพร่ของ  

       3.2 กลุ่มนกัศึกษา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย (x̅)=4.33) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ดา้นเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย (x̅) 

=4.54 เป็นล าดบัท่ี 1 และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผูรั้บ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (x̅) =4.08 

                  3.3 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย (x̅)=4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านสถานภาพแวดลอ้มทางสังคม อยู่ในระดบั
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มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย (x̅) =4.55 เป็นล าดบัท่ี 1 และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผูรั้บ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
(x̅) =4.24 
               4.การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
                  4.1 กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา ความรู้พื้นฐานในการ

ใช้คอมพิวเตอร์ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการ

จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                  4.2 กลุ่มนักศึกษา พบวา่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ไม่มีผลต่อการยอมรับ

ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อายุ ไม่ มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนความรู้พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั

การใชอิ้นเทอร์เน็ต ต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                 4.3 กลุ่มเจา้หน้าท่ีบณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการยอมรับ
ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อายุ วุฒิการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ความรู้พื้นฐานใน
การใชค้อมพิวเตอร์ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต ต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับ
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
การอภิปรายผล 

             จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
               1. การศึกษาระดบัยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มี ระดบัการ
ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก  ทั้ งน้ีเน่ืองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเขา้ใจในการใช้ระบบการ
จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือนกัศึกษาในการจดัการรูปแบบ
วทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของหรรษา  ศรีสมบูรณ์ (2551) การศึกษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบุคคล ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเส ริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้
ประยุกต์ในการปฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษา วิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
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การน าระบบการจดัการมาใช้ในการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ เพื่อการอ านวยความสะดวกใน
การเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์ และรูปแบบวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาใช้ระบบการจดัการมาใช้ใน
การเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์เป็นรูปแบบเดียวกนั เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจา้หน้าท่ี
ในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ การประหยดัพื้นที่ในการจดัเก็บงานวิจยัของนักศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของนภาภรณ์  ฉัตรมณี รุ่งเจริญ (2554) ที่วิจ ัย เ ร่ืองการศึกษาการ
ยอมรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงของอาจารยแ์ละนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน พบว่าการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงของอาจารย ์ท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้
แบบอีเลิร์นน่ิง ผูส้อนยอมรับที่จะใช้อีเลิร์นน่ิงในรูปแบบส่ือเสริม และใช้การสอนหน้าชั้นเป็น
หลกั เพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาการสอนของผูส้อนใหมี้ความทนัสมยั
มากยิง่ข้ึนและเกิดประโยชน์เพิ่มแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูเ้รียนส่วนการยอมรับการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิงของนิสิต  
                 จากการวิจยัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา และเจา้หน้าท่ี ผูว้ิจยัได้น าทฤษฎีการยอมรับของโรเจอร์(Roger) 

5 ขั้นตอน คือ1) ขั้นรับรู้ 2) ขั้นสนใจ 3)ขั้นประเมินค่า 4) ขั้นทดลอง 5) ขั้นยอมรับ เห็นได้ว่า

ระดบัการยอมรับอยู่ในขั้นยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท า

วิทยานิพนธ์ ซ่ืงจากวิเคราะห์ผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี นั้น มีความเขา้ใจในการ

ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือนกัศึกษาในการ

จดัการรูปแบบวทิยานิพนธ์     

                2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มีปัจจยัการ

ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จากการวิจยัผลการการวิจยัพบว่า  

             กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบวา่ ดา้นผูรั้บอาจารย์

จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาจากเดิมเป็นการอ่านงานวิจยั

ทางอีเมล์ท่ีนกัศึกษาส่งมาให้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภาภรณ์  ฉตัรมณีรุ่งเรือง (2554) ท่ีกล่าววา่

ผูส้อนตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของผูส้อนท่ีเคยสอนหนา้ชั้นเรียนมาเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือหนา้จอ 

ให้ทันยุคสมยั ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม มีงบประมาณในการอบรมให้กับอาจารยทุ์กภาค

การศึกษา สอดคล้องกบังานวิจยัของวราภรณ์  บวัมณี (2550) โรงเรียนควรมีทุนสนับสนุนการ

พฒันาครูในด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และสอกคล้องกบังานวิจยั
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ของปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ (2541) พบว่าการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ท าให้การ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศง่ายข้ึน เกิดการยอมรับได้เร็วข้ึน ด้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึษา พบว่าอาจารย์มีความสามารถเข้าใช้ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางอีเมล์  โดยการอ่านวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาท่ีส่งให้ทางอีเมล์ เป็นการง่าย

แก่อาจารยส์ามารถอ่านไดทุ้กที สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราภรณ์  บวัมณี (2550)โปรแกรมการ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นเขา้ใจง่ายในการใชง้าน ท า

ใหเ้กิดการยอมรับไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

                กลุ่มน ักศึกษา โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก  พบว่าด้านเผยแพร่ของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาท่ีต้องการจบ

การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เข้ารับการอบรมระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมในการเขา้อบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราภรณ์  บวัมณี 

(2550) วา่มีการแจง้แผนฝึกอบรมใหท้ราบตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา เพื่อให้ครูจดัสรรเวลาเพื่อเขา้รับการ

อบรมนวตักรรมด้านการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนวชิราวุธิวิทยาลัย ด้าน

คุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา บณัฑิตวิทาลยัมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายให้นกัศึกษาไดใ้ช้กบัระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนภาภรณ์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง (2554) ท่ีมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์และระบบเครือข่ายท่ีพร้อมสมบูรณ์

เพื่อใหไ้ดบ้ทเรียนท่ีมีคุณภาพและทนัต่อความตอ้งการ  

                กลุ่มเจา้หน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบวา่ดา้นสถานภาพแวดลอ้มทางสังคม 

บณัฑิตวทิยาลยัจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีก่อนใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อในการให้

ความช่วยเหลือ จดัการอบรมให้แก่นกัศึกษา และประชาสัมพนัธ์ให้กบันกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษา

ก่อนเพื่อเตรียมการเขา้อบรมการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ     

วราภรณ์  บัวมณี (2550) โปรแกรมส ารับการผลิตส่ือการเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ ต้องมี

ลกัษณะใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน และของนภาภรณ์  ฉตัรมณีรุ่งเรือง (2554) มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

ระบบเครือข่ายท่ีพร้อมสมบูรณ์เพื่อให้ได้บทเรียนท่ีมีคุณภาพและทันต่อความต้องการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
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              3 .  การเป รียบ เทียบ ปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นกัศึกษา และเจา้หน้าที่บณัฑิตท่ีให้ค  าปรึกษา

วทิยานิพนธ์     

                กลุ่มอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัส่งผลต่อการ

ยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามเพศ เพศชายและเพศหญิง 

สถานภาพ พบว่า ขั้นยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ด้าน

สภาพแวดล้อมทางสังคม บณัฑิตวิทยาลัยได้มีการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือระบบ และ

บณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรรระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บริการให้

อาจารย ์ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของหรรษา  ศรีสมบูรณ์ (2551) พบว่าปัจจยัยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ด้านคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึษา 

               กลุ่มน ักศึกษา การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัส่งผลต่อการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา จ าแนกตามดา้นเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษา นักศึกษาเข้าใช้คอมพิวเตอร์มากทีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจ ัยของหรรษา  

ศรีสมบูรณ์ (2551) พบวา่บุคลากรของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word มากท่ีสุด และสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ คครชิต  มาลัยวงศ์และคณะ ท่ีมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนมธัยมทัว่ประเทศ พบวา่ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพร้อมในการใช้

คอมพิวเตอร์ในการสอนและพฒันาส่ือการสอนมากท่ีสุด คือ Microsoft Word  

                กลุ่มเจา้หน้าที่ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัส่งผลต่อการยอมรับระบบการ
จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของเจา้หน้าที่ จ  าแนกตามเพศ สถานภาพ มีปัจจยัส่งผลต่อการ
ยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
บณัฑิตวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณให้บุคลากรเขา้อบรมการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใชจ้ริงมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

             ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้             

             จากการวิจยั เร่ือง การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 

            กลุ่มอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  มีระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมีขั้นยอมรับ คือการน าวิทยาการใหม่ๆเขา้มาใช้ หลงัจากได้

ลองปฎิบัติหรือน ามาใช้แล้วเห็นประโยชน์และยอมรับในส่ิงนั้นๆ ขั้นทดลอง คือ เป็นขั้นการ

ทดลองใช้ก่อนเพื่อจะไดรู้้และตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป  ขั้นประเมินค่า เป็นขั้นการ

ไตร่ตรองถึงประโยชน์ของวิทยาการใหม่ๆ ว่าเป็นการเส่ียงหรือไม่ ขั้นสนใจเป็นขั้นเร่ิมสนใจ

เก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ เพื่อจะได้ความรู้ใหม่ๆมากข้ึน ขั้นรับทราบ เป็นขั้นท่ีจะน าไปสู่วิธีการ

ใหม่ๆเพื่อการยอมรับกบัส่ิงนั้นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเขา้ใจในการ

ใชร้ะบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  เพราะระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ใชเ้คร่ืองมือและช่วยเหลือนกัศึกษาในการจดัการรูปแบบวิทยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษา โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ศึกษา ทดลองระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เร่ิมสนใจ

และยอมรับใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านปัจจยัการยอมรับระบบการ

จดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมากที่สุด คือดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็น

การเปล่ียนแปลงทางระบบสังคมบางอยา่งท่ีมีส่วนเป็นตวัเร่งหรือตวัท่ีท าใหก้ารยอมรับเป็นไปอยา่ง

ชา้ๆ  และเพศ ระดบัการศึกษา ความรู้พื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัในใช้

อินเทอร์เน็ตไม่เป็นผลกบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

            กลุ่มนักศึกษา ด้านระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน

ระดบัมาก  ซ่ึงมีขั้นยอมรับ การท่ีนักศึกษาได้ใช้และทดลองระบบการจดัการวิทยานิพนธ์

อิเล ็กทรอนิกส์แล ้ว เห็นประโยชน์และขั้นตอนการใช ้แล ้วยอมรับกบัระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีโดยนักศึกษาไดศึ้กษาเอกสาร และเขา้อบรมขั้นตอนการเขา้ใช้

ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น น ักศึกษาเห็นความส าคญัในการน าใช้

เทคโนโลยีมาใช้กบัการศึกษาเพื่อเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการจดัท าวิทยานิพนธ์ ใน

เร่ืองของการจดัท ารูปแบบวิทยานิพนธ์  ระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยนกัศึกษาในการเขียน
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รูปแบบการอ้างอิงของวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง  ดังนั้ น นักศึกษาควรศึกษารูปแบบการพิมพ์

วิทยานิพนธ์ใน Windows ก่อนใช้ระบบระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน

จริง และควรเขา้รับการอบรมการใช้งานระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น

การพฒันาทกัษะก่อนน าระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานจริง ดา้นปัจจยั

การยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก  มีดา้นการเผยแพร่ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คือการถ่ายทอดจากแหล่งก าเนิดไปยงัสมาชิกในสังคม เพื่อ

เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู ้รับโดยมีองค์ประกอบทางช่องทางส่ือสาร เคร่ืองมือ 

ระยะเวลาเผยแพร่ การศึกษา เจคคติของผูรั้บสาร  ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ

ก่อนการอบรมการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  มีแผนการฝึกอบรมให้ทราบ

ตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาไดจ้ดัสรรเวลาในการเขา้อบรม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึง

ปัญหาการน าระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  และการจดัให้เขา้ใช้ระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มีการใชบ้ริการตอบค าถามหลงัเขา้ใชร้ะบบ   

            กลุ่มเจา้หน้าท่ี   ด้านระดบัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่

ในระดบัมาก  ซ่ึงมีขั้นรับทราบ  ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นวิทยาการใหม่

ที ่เข า้มาใช ้ในการท าว ิทยานิพนธ์ จ ึงท าให ้อยากทดลองห รือลองใช ้ระบบการจดัการ

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการประหยดัเวลา และบุคลากรในการปฏิบตัิงาน เน่ืองจาก

เจา้หนา้ท่ีไดศึ้กษาและเขา้รับการอบรมการใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จนเขา้ใจ

ก่อนให้การอบรมระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษา มีการเผยแพร่ขอ้มูล

ความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บันกัศึกษาหลายช่องทาง จดัท าคู่มือการ

ใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ อาจารย ์และนักศึกษา เพื่อที่จะได้

ทราบขั้นตอนการเขา้ใช ้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มีเจา้หน้าที่คอยให้

ค  าแนะน าและปรึกษาเกี่ยวกบัการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการเขา้ใช้ระบบจดัการวิทยานิ พนธ์อิเล็กทรอนิกส์  

ด้านปัจจยัการยอมรับระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก  คือ ดา้น

สถานภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็นการเปล่ียนแปลงของระบบสังคมซ่ึงเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการยอมรับ   

บณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณในการจดัสรรระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บริการให้
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อาจารย ์และนักศึกษา ดา้นการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีการติดตามผล

การน าระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นระยะๆ ภายหลังการอบรม ด้าน

คุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา มีสถานท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ใหบ้ริการ

นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อ 

ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

2.  ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบการจดัการวิทยานิพนธ์  

อิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย ์นักศึกษา และเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีระบบการจดัการวิทยานิพนธ์  

อิเล็กทรอนิกส์กบัการท าวิทยานิพนธ์ในรูปแบบเดิมที่ส่งผลต่อการจดัท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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111 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

หนงัสือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  113 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองวจัิย 

1.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม 

ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น ้ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ผลประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของเคร่ืองมืองานวจัิย 

ตอนที ่2 ขอ้ค าถามดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ค าช้ีแจง ค าถามต่อไปน้ีเป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของท่านดา้นระดบัการยอมรับระบบการจดัการ

วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใหท้่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 

 
รายการ 

คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 
รวม 

ค่า 
IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ขั้นรับรู้(Awareness Stage)       
1.ท่านรู้จกัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชก้บัการ
เขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียนรูปแบบ
วทิยานิพนธ์ตอ้งใชง้านง่าย 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.ท่านทราบหรือไม่วา่ปัจจุบนัมหาวทิยาลยั 
ไดน้ าระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการท าวจิยัหรือไม่ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.ท่านทราบถึงลกัษณะและวธีิการใชร้ะบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.ท่านทราบวา่ระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อการศึกษา 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ขั้นสนใจ(Interest Stage)       
6.ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยท่านในการเขียน
รูปแบบวทิยานิพนธ์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.ท่านศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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รายการ 

คะแนนของผู้
เช่ียาญคนที่ 

 
รวม 

ค่า
IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 
8.ท่านสนใจเขา้ร่วมการสนทนาหรือฝึก 
อบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัระบบการจดั 
การวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9.ท่านมีการสนทนาแลกเปล่ียเรียนรู้
เก่ียวกบัระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10.ท่านสนใจและกระตือลือร้นท่ีจะน า
ระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ขั้นประเมินค่า(Evaluation Stage)       
11.ท่านตอ้งทดลองก่อนตดัสินใจน าระบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 12.ท่านจะน าระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใชห้ลงัการอบรมแลว้ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13.ท่านเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าระบบ
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14.ท่านหลีกเล่ียงระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นส่ิงท่ี
ไม่คุน้เคยและท าใหล้ าบากใจ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15.ท่านน าระบบการจดัการวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใชเ้ป็นส่วนส าคญัใน 
การเขียนรูปแบบวทิยานิพนธ์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16.ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใชต้ามความตอ้งการของท่านดว้ยตนเอง 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ขั้นทดลองมาใช ้(Trial Stage)       

17.ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์ิเล็กทรอนิกส์
มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเขียนรูปแบบ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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รายการ 

คะแนนของผู้
เช่ียาญคนที่ 

 
รวม 

ค่า 
IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 
18.ท่านน าระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใชเ้พื่อเสริมภาพลกัษณ์วา่เป็นผูท่ี้ทนัสมยั
และทนัต่อเหตุการณ์ 

1 1 -1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

19.ท่านมีความรู้สึกต่อระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างไปจากคู่มือการ
พิมพว์ทิยานิพนธ์เดิม 

1 1 -1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

20.ท่านสามารถเรียนรู้เพื่อใชง้านระบบ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ขั้นยอมรับ(Adoption Stage)       

21.ท่านมีทศันคติท่ีดีต่อระบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

22.ท่านจะเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ต่างๆ
เก่ียวกบัระบบวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ใหเ้พื่อนและบุคคลอ่ืนเม่ือมีโอกาส 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

23.ท่านจะน าระบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโชยน์
ในการพิมพรู์ปแบบวทิยานิพนธ์เพิ่มข้ึน 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

24.ท่านสามารถแนะน าระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัเพื่อนหรือ
รุ่นนอ้งได ้

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

25.ถึงแมว้า่ท่านจะพบอุปสรรคห์รือวา่
ปัญหามในการใชร้ะบบวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 -1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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2.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับระบบการจัดการวิทยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
ข้อค าถาม 

คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 
รวม 

ค่า 
IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ด้านผู้รับ   
1. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เร่ืองระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.บณัฑิตวทิยาลยัมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการ
ช่วยเหลือการเขา้ใชร้ะบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ด้านสภาพแวดลอ้มทางสังคม   
1.มีงบประมาณในการจดัสรรระบบ 
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
บริการใหน้กัศึกษา 

1 1 -1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

2.มีการจดัสรรงบประมาณใหบุ้คลากรเขา้
อบรมการใชร้ะบบการจดัการวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใชจ้ริง 

1 1 -1 2 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

ด้านคุณลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   
1.ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ
นกัศึกษาในการใชร้ะบบการจดั 
การวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.การใหบ้ริการระบบอินเทอร์เน็ตควรเร็ว
และเช่ือมต่อไดต้ลอดเวลา 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.การเขา้ใชโ้ปรแกรมระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ยากจน
เกินไป 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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              ข้อค าถาม 

คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 
รวม 

ค่า 
IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ด้านการเผยแพร่ของเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
1.การจดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้ดา้นระบบการ
จดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่ง
ต่อเน่ืองช่วยกระตุน้ให้เกิดการนน าไปใช้
ในท าวจิยัมากข้ึน 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ควรแจง้แผนการฝึกอบรมใหท้ราบตั้งแต่
ตอนปีการศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาไดจ้ดัสรร
เวลาในการเขา้รบการอบรม 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.ควรจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ถึงปัญหาการนน าระบบ 
การจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.ควรติดตามผลการน าระบบการจดัการ
วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ไปใชเ้ป็นระยะๆ ภายหลงัการอบรม 

1 1 1 3 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือมหาวทิยาลยัท่ีเก็บรวบรวมขอมู้ลและ 

หนงัสือราชการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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รายช่ือมหาวทิยาลยัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบการจดัการวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 7 แห่ง จ านวน 210  คน 

 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

2.มหาวทิยาลยัมหิดล  

3.มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

4.มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย  

5.มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี  

6.มหาวทิยาลยันเรศวร 

7.มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล กรรยา  ดอกกลอย 

วนั เดือน ปี เกดิ 19 กนัยายน 2515 
สถานทีเ่กดิ นครปฐม 

วุฒิการศึกษา ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 24 ม.3 ต าบลถนนขาด อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
ผลงานตีพมิพ์ - 

รางวลัทีไ่ด้รับ - 
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