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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือสํารวจความตองการของผูใชงานส่ือดิจิตอลบนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   2) เพ่ือพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพของส่ือดิจิตอลฯ 3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชประกอบดวย 

1) แบบสํารวจสภาพและความตองการ 2) สื่อดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือ
ประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3) แบบประเมินคุณภาพ 4) แบบประเมินความ
พึงพอใจโดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ชั้นปท่ี 1 ซ่ึงไดมาโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก จํานวน 80 คน จากการวิจัย
พบวา1) จากการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานมีคาเฉล่ีย 4.31 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.46 อยูในเกณฑดีและผลจากการประเมินคุณภาพดานส่ือจํานวน 3 ทานมีคาเฉล่ีย 4.43 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63. อยูในเกณฑดี 2) ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวท่ีมีตอส่ือดิจิตอล
บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาอยูใน
เกณฑพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉล่ียทุกดานเทากับ 4.44 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานทุกดานเทากับ 0.60  

 

คําสําคัญ : การพัฒนาสื่อดิจิตอล / ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
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Abstract 

The purposes of this research aimed to 1) study the current condition and 

demand towards the development of a Digital Media on Electronics Devices for 

propagates Department of Educational Communications and Technology, 2) develop and 

evaluate the quality of  the media, 3) study the satisfactory level of the sample user 

group of the media. The tools that were used for analysis include 1) a survey of the 

condition and demand, 2) the Digital Media on Electronics Devices for propagates 

Department of Educational Communications and Technology, 3) an evaluation form (for 

experts) 4the user’s evaluation form. The representative subjects in this study were 80 

students from Educational Communications and Technology division. This research 

found that 1) the assessment of the content by 3 experts scored an average of 4.31 

(S.D.=0.46) which is considered a high level standard, the assessment of media quality 

and presentation from 3 experts scored an average of 4.43 (S.D.=0.63) which is also high, 

3) the satisfactory level of the sample user group was an average score of 4.44 

(S.D.=0.60) which is a high level standard. 

 

Keywords: The development of Digital Media / Department of Educational 
Communications and Techonology   

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในโลกท่ีมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

System) เขามามีบทบาทกับการศึกษามากข้ึน มีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี รวมกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการเชื่อมโยงถึงกัน ทําใหเราสามารถส่ือสารถึงกันผานทางขอมูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ไมวาจะเปนขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ทําใหผูเรียนท่ีอยูตามสถานท่ีตางๆ สามารถเขาถึง
และรับรูขอมูลขาวสารเหลาน้ันไดรวดเร็วและงายดายมากข้ึน จึงเกิดเปนรูปแบบการเรียนรูใหมๆเกิดข้ึน 
ทําใหมีการอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี มากข้ึน 

 สื่อดิจิตอลคือ  เปนนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนมาทดแทนส่ิงท่ีมีอยูเดิม เพ่ือใหราคาถูกลงและรักษาไว
ซ่ึงคุณภาพ เอ้ือตอประโยชนการใชสอย ท่ีมากกวาเดิมและส่ือดิจิตอล  มักหมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกสซ่ึงทา
งานโดยใชรหัสดิจิตอล ในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมต้ังอยูบนพ้ืนฐานของเลขฐานสอง ในกรณีน้ี ดิจิตอล 
หมายถึงการแยกแยะระหวาง "0" กับ "1" ในการแสดงขอมูล คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองจักรท่ีมักจะแปล
ขอมูลดิจิตอลฐานสองแลวจึงแสดงชั้น ของเคร่ืองประมวลผลชั้นของขอมูลดิจิตอลท่ีเหนือกว า ส่ือดิจิตอล
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เชนเดียวกับส่ือเสียง วิดีโอ หรือเน้ือหาดิจิตอลอ่ืน ๆ สามารถถูกสรางข้ึน อางอิงถึงและไดรับการแจกจาย
ผานทางเคร่ืองประมวลผลขอมูลดิจิตอล ส่ือดิจิตอลไดนามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงเม่ือเทียบ
กับส่ือ อนาล็อก 

 องคประกอบของส่ือดิจิตอลเบ้ืองตนมักประกอบไปดวยพ้ืนฐาน 5 ชนิดไดแก 1. ขอความ 
(Text) 2. เสียง (Audio) 3. ภาพน่ิง (Still Image) 4. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 5. ภาพวีดีโอ 
(Video) 

   1. ขอความ  เปนสวนท่ีเก่ียวกับเน้ือหาของมัลติมีเดีย ใชแสดงรายละเอียด หรือเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีนาเสนอ ถือวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียท่ีนาเสนอผาน
จอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรใหเลือกมากมายตามความ
ตองการแลวยัง สามารถกําหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ (โตตอบ)ในระหวางการนาเสนอไดอีกดวย ซ่ึง
ปจจุบัน มีหลายรูปแบบ ไดแก 
 2. เสียง  ถูกจัดเก็บอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอลซ่ึงสามารถเลนซํ้ากลับไปกลับมาได โดยใช
โปรแกรมท่ีออกแบบ มาโดยเฉพาะสาหรับทางานดานเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงท่ีเราใจและ
สอดคลองกับเน้ือหาใน การนาเสนอ จะชวยใหระบบมัลติมีเดียน้ันเกิดความสมบูรณแบบมากย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ียังชวยสรางความนาสนใจและนาติดตามในเร่ืองราวตางๆ ไดเปนอยาง 
  3. ภาพน่ิง  เปนภาพท่ีไมมีการเคล่ือนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด และภาพลายเสน เปนตน 
ภาพน่ิงนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดียมากกวาขอความหรือตัวอักษร เน่ืองจากภาพจะใหผลในเชิง
การเรียนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา 
  4. ภาพเคล่ือนไหว  ภาพกราฟกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือแสดงข้ันตอนหรือปรากฏ การณตางๆ 
ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เชน การเคล่ือนท่ีของลูกสูบของเคร่ืองยนต เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือสรางสรรคจินตนาการ
ใหเกิดแรงจูงใจจากผูชม การผลิตภาพเคล่ือนไหวจะตองใชโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทางซ่ึงอาจมี
ปญหา เกิดข้ึนอยูบางเก่ียวกับขนาดของไฟลท่ีตองใชพื้นท่ีในการจัดเก็บมากกวา ภาพน่ิงหลายเทา 

 5. วิดีโอ  เปนองคประกอบของมัลติมีเดียท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากวิดีโอใน
ระบบดิจิตอล สามารถ นาเสนอขอความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับเสียงได
สมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ปญหาหลักของการใชวิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ 
การส้ินเปลืองทรัพยากรของพ้ืนท่ีบนหนวยความจาเปนจานวนมาก เน่ืองจากการนาเสนอวิดีโอดวยเวลาท่ี
เกิดข้ึนจริง (Real-Time) จะตองประกอบดวยจานวนภาพไมตํ่ากวา 30 ภาพตอวินาที(Frame/Second) 

ถาหากการประมวลผลภาพดังกลาวไมไดผานกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมากอน การนาเสนอ
ภาพเพียง 1 นาทีอาจตองใชหนวยความจํามากกวา 100 MB ซ่ึงจะทําใหไฟลมีขนาดใหญเกินขนาดและมี
ประสิทธิภาพในการทางานท่ีดอยลงน้ัน เอง  [1] 
 ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดเปดทําการเรียนการสอนเปนระยะเวลากวา 23 ป และใน
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ปจจุบันยังขาดส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี ท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา และสามารถ
พกพาได เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลของภาควิชา ปรัชญา วิสัยทัศน ขอมูลหองปฏิบัติการ กิจกรรม ของ
ภาควิชา อยางแทจริง เพ่ือใหคนท่ีสนใจในการเขาศึกษาตอ บุคคลท่ัวไป ท่ีสนใจในภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา สามารถเขาถึงขอมูลตางๆของภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาไดทุกท่ีทุกเวลา  
 ดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมาผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือ
ประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สําหรับภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ข้ึนเพ่ือใชประกอบการ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  และนําไปประยุกตใชตอไป 

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสํารวจความตองการของผู ใชงานส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือ

ประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

2.เพ่ือพัฒนาส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ ภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

3.เพ่ือหาคุณภาพของส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ ภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอการใชงาน ส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ไดทราบรูปแบบและความตองการของส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือ
ประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

2. ไดส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษาได 

3. ไดทราบคุณภาพของส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ 
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

4. ไดทราบความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคล่ือนท่ี เพ่ือ
ประชาสัมพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

วิธีการวิจัย 

วิธีการดําเนินการศึกษาเร่ืองการพัฒนาส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  
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ประชากร  

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กลุมตัวอยาง  

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ชั้นปท่ี 1 ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการจับฉลาก จํานวน 80 คน  
ผูเช่ียวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ซ่ึงเปนผูมีความรูเก่ียวกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี ท่ีมีวุฒิการศึกษาไม
นอยกวาปริญญาโท โดยมีประสบการณปฏิบัติงานไมนอยกวา 5ป ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Specific Sampling) จํานวน 3ทาน 

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบส่ือและการนําเสนอซ่ึงเปนผูมีความรูหรือปฏิบัติงานดานการ
ออกแบบส่ือดิจิตอลท่ีมีวุฒิการศึกษาไมนอยกวาปริญญาโท โดยมีประสบการณปฏิบัติงานไมนอยกวา 5ป 
ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Specific Sampling)จํานวน 3 ทาน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

แบบสํารวจสภาพและความตองการ การพัฒนาส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี 
เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 

สื่อดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 

แบบประเมินคุณภาพของส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารโดยแบงการประเมินคุณภาพออกเปน 2 ดาน คือ 

 ก.  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
 ข.  แบบประเมินคุณภาพทางดานส่ือและการนําเสนอ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี 
เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารเปนแบบประเมินคา5 ระดับ (Likert Scale) คือ ดีมาก 
ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาและผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใช โดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน [ ] 

1.การคํานวณหาคาสถิติรอยละ  
2.คาเฉล่ีย (Mean) แบบแจกแจงความถ่ี 
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3.คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

4.1 ผลการพัฒนาส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

เม่ือพัฒนาสื่อดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา เสร็จสิ้น ไดรับ ส่ือดิจิตอล โดยแบงแยกเน้ือหาออกเปน สวนๆ ดังน่ี 

- สวนของคูมือการใชงาน สื่อดิจิตอล ประกอบดวยคําอธิบายการใชงานสื่อดิจิตอล  
- เน้ือหาเก่ียวกับภาควิชา ประกอบดวยขอมูลประวัติภาควิชา คําขวัญ  
- เน้ือหาเก่ียวกับบุคลากรของภาควิชา ประกอบดวยขอมูลบุคลากรของภาควิชา  
- เน้ือหาเก่ียวกับหองปฏิบัติการ ประกอบดวยขอมูลหองปฏิบัติการตางๆของภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
- เน้ือหาเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเปดสอน ประกอบดวยขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอนของภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
- เน้ือหาเก่ียวกับขอมูลการติดตอภาควิชา 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานส่ือและการนําเสนอโดยผูเชี่ยวชาญของการพัฒนาส่ือ

ดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

ตารางแสดงคา ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี 
เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

รายการ 
ผลการประเมินคุณภาพ 

X S.D. ความหมาย 

สวนของเน้ือหา 4.16 0.57 ดี 

สวนของตัวอักษร 4.17 0.29 ดี 

สวนของภาพน่ิง 4.60 0.57 ดีมาก 

สวนของวีดิทัศน 4.32 0.45 ดี 

เฉล่ีย 4.31 0.46 ดี 

 

สวนของเน้ือหา คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.16 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 เม่ือเทียบกับ
เกณฑแลวอยูในเกณฑ ดี  สวนของตัวอักษร คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.29 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑ ดีสวนของภาพน่ิง คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.60 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑ ดีมาก สวนของวีดิทัศน คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 
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4.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑ ดี สรุปภาพรวมเฉล่ียใน
ทุกๆดาน คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยู
ในเกณฑ ดี 

 

ตารางแสดงคา ผลการประเมินคุณภาพดานส่ือของส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี 
เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

รายการ 
ผลการประเมินคุณภาพ 

X S.D. ความหมาย 

สวนของเน้ือหา 4.46 0.65 ดี 

สวนของตัวอักษร 4.66 0.57 ดีมาก 

สวนของภาพน่ิง 4.41 0.89 ดี 

สวนของวีดิทัศน 4.17 0.39 ดี 

เฉล่ีย 4.43 0.63 ดี 

สวนของเน้ือหา คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 เม่ือเทียบกับ
เกณฑแลวอยูในเกณฑ ดี   

สวนของตัวอักษร คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 เม่ือเทียบกับ
เกณฑแลวอยูในเกณฑ ดีมาก สวนของภาพน่ิง คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.41 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.89 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑ ดี สวนของวีดิทัศน คะแนนเฉล่ียมีคาเทากับ 4.17 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.39 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑ ดีสรุปภาพรวมเฉล่ียในทุกๆดาน คะแนนเฉล่ีย
มีคาเทากับ 4.43 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 เม่ือเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑ ดี 

 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอส่ือดิจิตอล บนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี 
เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

รายการ 
ผลการประเมินคุณภาพ 

X S.D. ความหมาย 

สวนของเน้ือหา 4.48 0.56 มาก 

สวนของตัวอักษร 4.33 0.63 มาก 

สวนของภาพน่ิง 4.43 0.63 มาก 

สวนของวีดิทัศน 4.53 0.89 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.44 0.60 มาก 
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สวนของเน้ือหาพบวามีระดับความพึงพอใจมาก  (คาเฉล่ียเทากับ 4.48  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.56)สวนของตัวอักษร พบวามีระดับความพึงพอใจมาก  (คาเฉล่ียเทากับ 4.33  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.63)สวนของภาพน่ิง พบวามีระดับความพึงพอใจมาก  (คาเฉล่ียเทากับ 4.43  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63)สวนของวีดิทัศน พบวามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  (คาเฉล่ียเทากับ 

4.53  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59)สรุปภาพรวมเฉล่ียในทุกๆดาน พบวามีระดับพึงพอใจมาก  
(คาเฉล่ียเทากับ 4.44 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60) 

อภิปรายผลการศึกษา 

 งานวิจัยคร้ังน้ีไดทําการสรางส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา พบวา คุณภาพของส่ือดิจิตอล ความพึงพอใจของผูใชงานส่ือ
ดิจิตอล ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว และสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ผลการสรางสื่อดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา โดยผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเหนือหา มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑดี 
และผูเชี่ยวชาญดานส่ือมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑ ดี ในการสรางส่ือผูวิจัยไดรับการตรวจสอบและประเมินผล
จากผูเชี่ยวชาญท้ังดานเน้ือหาและดานส่ือ ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ จึงไดส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ท่ีมีคุณภาพอยูในเกณฑ ดี ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
พงศธร แกวมีศรี  การพัฒนาส่ือออนไลนขอมูลอุปกรณทางดานการถายทําภาพยนตร โทรทัศน สําหรับ
นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล พบวามีคุณภาพของส่ืออยูในเกณฑ ดี เชนเดียวกัน 

 ความพึงพอใจของกลุมประชากรท่ีมีตอส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ผูวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับ
มาก  (คาเฉล่ียเทากับ 4.44) และสอดคลองกับงานวิจัยของ กูด(good) [2] กลาววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรูสึกท่ีเปนผลมาจากความสนใจสิ่งตางๆหรือเจคคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและสอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิพงษ คําเนตร [3] การจัด
กิจกรรมตามแนวความคิดการสรางความรูนิยมเพ่ือสงเสริมทักษะและนิสัยรักการอานของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวามีความพึงพอใจในส่ือระดับมากเชนเดียวกัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1. ผูใชงานสามารถนํา สื่อดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ไปใชในการประชาสัมพันธขอมูลของภาควิชาเทคโลยีและส่ือการศึกษาได
 2. การนําส่ือดิจิตอลบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี



 

 

 
79 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

และสื่อสารการศึกษา  ไปใชควรชี้แจงอธิบายการใชงานสื่อดิจิตอล เพ่ือผูใชงานจะไดเขาใจส่ือสัญลักษณ
ในการใชงานส่ือดิจิตอล 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรปรับปรุงขอมูลตางๆใหทันสมัย เน่ืองจากขอมูลตางๆ เชนหองปฏิบัติการ จะมีการ
ปรับเปล่ียนอยูเสมอ 

 2. ควรพัฒนาสื่อดิจิตอล ใหสามารถรองรับระบบปฏิบัติการอ่ืนได เชน Android, Windowsphone 

 3. ควรปรับแตงสื่อดิจิตอล เพ่ือใหสามารถเรียกใชงานไดบนระบบ อินเตอรเน็ต เพ่ือการเขาถึงได
ทุกที่ทุกเวลา 
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