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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิสสำาหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือแนะนำาการใช้ระบบไอที
สิส 3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) แบบสำารวจความต้องการสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส 3) แบบประเมิน
คุณภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิสของผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบประเมินระดับความพึงพอใจการใช้สื่อ
แนะนำาการใชร้ะบบไอทสีสิ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ร้อยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสื่โดยการวัดหลังการทดลอง

ผลการวิจัย ปรากฏ ดังนี้

1. สื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
พัฒนาเป็นรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพประกอบการบรรยายเนื้อหา และวิดีโอในการ
แนะนำาเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส โดยมีการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติเป็นตัวเล่าเรื่อง และ
มีการเผยแพร่ในเว็บ https://grad.msu.ac.th/ithesis/

2. ผลการประเมินคุณภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประเมินคุณภาพส่ือด้าน
เนื้อหาโดยรวมและรายข้อทุกข้อคุณภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
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ออกแบบประเมนิคณุภาพสือ่ด้านการออกแบบโดยรวม และรายดา้นทัง้ 3 ดา้น คณุภาพมคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 2 อันดับ คือ ด้านภาพและตัวอักษร ด้าน
ระยะเวลาในการใช้ระบบ และด้านเสียงและภาษาตามลำาดับ

3. ผูใ้ชส้ือ่โดยสว่นรวมและจำาแนกตามระดบัปรญิญาเอกและปรญิญาโทหลงัใชส้ือ่มรีะดบัความ
พงึพอใจเกีย่วกบัสือ่แนะนำาการใช้ระบบไอทสีสิสำาหรบันสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด และรองลงมา 3 
อันดับ คือ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา และด้านการออกแบบสื่อ ตามลำาดับ

4. ค่าประสิทธิภาพของสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิสสำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับดี  

คำ�สำ�คัญ: ระบบไอทีสิส นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประสิทธิภาพของระบบ

Abstract
This research aims to 1) develop a suggestion media of the Integrated Thesis & 

Research Management System (iThesis) for graduate student of Mahasarakham University 
2) study the user satisfaction on the developed media 3) analyze the efficiency of the  
developed media. The sample group according to purposive sampling for this research 
was 50 graduate students of Mahasarakham University. The tools used in this research 
were 1) the developed media 2) survey form on the demand on iThesis suggestion media  
3) evaluation form of the developed media for experts 4) evaluation form of satisfaction level 
on the developed media. The statistics used in the data analysis were percentage, average, 
standard deviation, post observation effectiveness analysis. 

Research findings were as follows: 

1. The developed iThesis suggestion media is a multimedia containing messages, 
visuals and videos describing and advising the contents of the iThesis system by using  
a 2D cartoon animation as a describer and the developed media is published on https://
grad.msu.ac.th/ithesis/.

2. The evaluation results by experts of the developed media revealed that the media  
contents and the design in overall and in details were suitable at the highest level. For 
the media design, the highest, the second, and the third average values were visuals and  
characters, system usage duration, and sound and language, respectively.

3. The media users in overall and as categorized by doctoral and master degrees 
were satisfied with the developed media at a high level. For the four aspects considered in 
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this study, the highest, the second, the third, and the fourth average values were usage, 
content, explaination, and media design. 

4. The efficiency of the developed media was at a good level.

Keywords: Integrated Thesis & Research Management System (iThesis), post-graduate, 
system efficientcy

บทนำา
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2558 สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำาหนด
นโยบายให้มหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมนำาระบบ
ไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research 
Management System (iThesis) มาใช้ในการ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา โดย
ระบบไอทีสิส ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ กลไกด้าน
การจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดทำาวิทยานิพนธ์และการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ช่วยอำานวยความสะดวกให้
กับนิสิตในการ (1) จัดทำารูปเล่มตามรูปแบบ
มหาวิทยาลัยกำาหนด (2) รองรับการจัดทำา
แผนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ (3) รองรับการจัดส่ง
โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ (4) บันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
และการเผยแพรผ่ลงานวิจยั นอกจากน้ียังสามารถ
จัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลัง
ปัญญาของสถาบันการศึกษา เพ่ืออำานวยความ
สะดวกให้กับสำานักวิทยบริการในการสร้างคลัง
ข้อมูลงานวิจัยและจัดส่งไปยังสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบันทึกลง
คลังข้อมูลวิทยาพนธ์ของประเทศ (Thai Digital 
Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมและ
ประชาชนผู้สนใจ (สำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2561: 1) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำาหนด

ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระบบไอทีสิส  
ในการทำารูปเล่มตามรูปแบบที่กำาหนดตั้งแต่
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน) โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับสำานักคอมพิวเตอร์ สำานักวิทยบริการ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ระบบและกลไกในการติดตั้งระบบไอทีสิส และ 
บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบในการกำาหนดแนว
ปฏิบัติในการใช้ระบบ และจัดอบรมแนะนำา
ก า ร ใ ช้ ร ะบบ ไอที สิ ส  ใ ห้ กั บ ผู้ ดู แ ล ร ะบบ  
เจ้าหน้าที่ นิสิต และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงภาคปลาย ปีการ
ศึกษา 2560 ที่ผ่านมาได้มีนิสิตที่ยังไม่เคยเข้ารับ 
การอบรม ห รือ เคยเข้ ารับการอบรมแล้ ว
ม า ขอ รั บ คำ า ป รึ กษ าก า ร ใ ช้ ร ะบบ ไอที สิ ส  
ณ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นจำานวนมาก เนื่องจาก 
นิสิตยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ 
ไอทีสิส จากการวิเคราะห์ปัญหาและการรวบรวม
ข้อมูลจากนิสิตที่ติดต่อขอรับคำาปรึกษา พบว่า 1) 
นิสิตยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบไอที
สิส ประกอบด้วย การติดตั้งระบบไอทีสิส การใช้
งานเว็บพอร์ทัล และการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ด้วยระบบไอทีสิส 2) นิสิตส่วนใหญ่ไม่มีเวลาและ
มปีญัหาเรือ่งการเดนิทางเขา้รบัอบรมการใชร้ะบบ
ไอทสีสิ 3) นสิติมขีอ้เสนอใหม้กีารจดัทำาสือ่แนะนำา
การใช้ระบบไอทีสิส เผยแพร่ออนไลน์ให้นิสิต
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อลดเวลาและค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางมาขอรับบริการ
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัย
จึงพัฒนาสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับ
นสิิตระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ขึ้น เพื่อเป็นสื่อออนไลน์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจสามารถ
ศกึษา และทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัการใช้ระบบไอที
สสิ ได้ตลอดเวลา สามารถลดปญัหาความไมเ่ข้าใจ
เกี่ยวกับการติดต้ังระบบไอทีสิส การใช้งานเว็บ
พอรท์ลั การเขยีนรปูเลม่วทิยานิพนธด์ว้ยระบบไอ
ทีสิส และเป็นสื่อที่ช่วยในการบริหารจัดการเรียน
การสอนนสิติระดบับณัฑติศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกำาหนดในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่พัฒนาสือ่แนะนำาการใช้ระบบไอที

สิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
แนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อแนะนำา
การใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมินคุณภาพสื่อ 

และผู้ใช้สื่อ

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล สำาหรับสำารวจความ
ต้องการรูปแบบระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 
30 คน ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย จำานวน 3 
คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

1.2 นสิติระดับบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม จำานวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง กับนิสิตที่เข้ารับบริการ ณ 
บัณฑิตวิทยาลัยในเดือน พฤศจิกายน 2561

2. กลุ่มผู้ประเมินคุณภาพส่ือ ประกอบ
ด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 6 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา จำานวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณใ์นการพจิารณาเกีย่วกบั 
การใชร้ะบบไอทสีสิ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นออกแบบ 
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณใ์นการ
ออกแบบ และการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่เผยแพร่
ในระบบออนไลน์จำานวน 3 ท่าน 

3. ผู้ใช้สื่อ คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 50 คน  
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง กับนิสิตที่มี
ความประสงค์เป็นผู้ใช้สื่อ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสำารวจความต้องการสื่อแนะนำา
การใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. แบบประเมินคุณภาพส่ือแนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผู้เชี่ยวชาญ

3.  สื่ อแนะนำาการใช้ ระบบไอทีสิส  
สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

4. แบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ
การใช้สื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ขั้นตอนก�รวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 
ผู้วิจัยได้กำาหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบ
การทดลองเบื้องต้น คือ แบบกลุ่มเดียววัดผล
หลังการทดลอง มุ่งเน้นการวิจัยเชิงทดลอง
กับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว คือผู้ใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้น แล้ววัดความพึงพอใจหลังการใช้ระบบ 
และนำามาวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของระบบ 
ของสื่อหลังการทดลอง (มนต์ชัย เทียนทอง,  
2548) ทั้งนี้ ข้ันตอนการวิจัยประยุกต์ใช้แนว
ความคิดของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน (มนต์ชัย  
เทียนทอง, 2545) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analyze: 
A) ดำาเนินการโดยวิเคราะห์เน้ือหา สำารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอ
ทีสสิ ของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูแลว้นำามากำาหนด เนือ้หา 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาและกิจกรรมภายใน
สื่อ 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design: D) 
นำาผลการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบส่ือ 
ออกแบบผังงาน (Flowchart) สร้างแบบประเมิน
คุณภาพสื่อของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
ออกแบบ และสร้างแบบประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้สื่อ

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาสื่อ (Develop: 
D) พัฒนาสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส และนำา
ไปประเมินคุณภาพส่ือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
และด้านออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 4 การนำาไปใช้/ทดลองใช้ 
(Implement Tryout: I) เมื่อสร้างสื่อแนะนำา
การใช้ระบบไอทีสิส และผ่านการประเมินจากผู้
เช่ียวชาญตามขั้นตอนที่ 3 แล้ว นำาสื่อที่พัฒนา
เผยแพร่ในเว็บ https://grad.msu.ac.th/ith-
esis/ และนำาไปใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ในเดือน สิงหาคม 2562 จำานวน 50 คน ซึ่ง

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) กับนิสิตท่ีมีความประสงค์เป็นผู้ใช้
สื่อ เพื่อวัดความพึงพอใจในการใช้สื่อแนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนำาผลไปใช้ในขั้น
ตอนต่อไป

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินและปรับปรุง
แก้ไข (Evaluate and Revise: E) นำาผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจจากขั้นตอนที่ 4 มา
วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสื่อแนะนำาการใช้
ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามหลักการต่อไปน้ี 
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) 

E X O

E หมายถึง กลุ่มทดลอง คือ ผู้ใช้สื่อ

X หมายถึง การทดลองหรือการกระทำา 
คือ การใช้สื่อที่พัฒนาขึ้น

O หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง 
คอื การวดัความพงึพอใจหลงัการใช้สือ่แนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมมติฐ�นท�งสถิติ 

H
0
: µ ≤ 3.51

H
1
: µ > 3.51

µ=ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังการใช้สื่
อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อแนะนำาการใช้
ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจหลัง
การใช้สื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โดยประสิทธิภาพของระบบควรมีค่าการ
สังเกต (หรือการวัดผล) หลังการทดลอง ในการ
วิจัยน้ี คือ การวัดความพึงพอใจหลังการใช้สื่อ
แนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรอยู่
ในระดับไม่ต่ำากว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

นำาข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไป
ปรับปรงุแกไ้ขและพัฒนาสือ่แนะนำาการใช้ระบบไอ
ทสิีส สำาหรบันิสติระดับบัณฑติศึกษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคามต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่  1 วิ เคราะห์ผลการสำารวจ
ความต้องการสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส 
สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ตอนท่ี 2 การประเมินคุณภาพสื่อ
แนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามของ 
ผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ
การใช้สื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
ของสื่อหลังการทดลอง โดยการวัดความพึงพอใจ
หลังการใช้สื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับ
นสิิตระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ผลการวิจัย
1. ผลการสำารวจความตอ้งการสือ่แนะนำา

การใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลมีความต้องการรูปแบบของสื่อเป็นรูปแบบ
สื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพ ประกอบ
การบรรยายเนือ้หา และวิดโีอในการแนะนำาเนือ้หา
เกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี
การ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติเป็นตัวเล่าเรื่อง 
และมีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 

ข้อสนเทศที่ ไ ด้จากการสำารวจความ
ต้องการสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับ
นสิิตระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ถกูนำามาวิเคราะหก์ำาหนดเนือ้หา และการออกแบบ
รูปแบบสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส ดังนี้

1 .1 ด้ านเนื้ อหาและและกิจกรรม  
 (Content and Activities Analysis) และขอบขา่ย
ภายในสือ่ โดยกำาหนดวธิกีารนำาเสนอ (Pedagogy/ 
Scenario) แบ่งเป็น 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 
หลกัการทัว่ไปในการใชร้ะบบไอทสีสิ กิจกรรมที ่2  
การใช้งาน iThesis Add-in กิจกรรมที่ 3 การใช้
งานเว็บพอร์ทัล กิจกรรมที่ 4 เทคนิคการเขียนบท
นิพนธ์ด้วยระบบไอทีสิส กิจกรรมที่ 5 การใช้งาน 
Mendeley กิจกรรมที่ 6 เมนูสำารวจแบบประเมิน
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อแนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.2 การออกแบบ 

 1.2.1 ออกแบบผังงาน (Flowchart)  
และเขียนบทบรรยายจากโครงร่างเนื้อหา เพื่อให้
เหน็ภาพรวมในการพฒันาส่ือ โดยกำาหนดประเดน็
แนะนำาการใชร้ะบบไอทสีสิ ทัง้ 6 กจิกรรม กำาหนด
บทพดูของตวัการต์นู และคำาบรรยายประกอบภาพ
เคลื่อนไหว 

 1.2.2 ออกแบบระบบของสื่อโดย
ใช้รูปแบบส่ือมัลติมีเดีย ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพ 
ประกอบการบรรยายเนื้อหา และวิดีโอในการ
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แนะนำาเน้ือหาเก่ียวกับสื่อแนะนำาการใช้ระบบ 
ไอทสีสิ ของนิสติระดับบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยมีการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 
มิติเป็นตัวเล่าเรื่อง ดังภาพที่ 1 

จากขัน้ตอนขา้งต้นทำาให้ได้สือ่แนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีพั่ฒนาเปน็รปูแบบสือ่
มัลติมีเดีย ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพประกอบการ
บรรยายเนื้อหา และวิดีโอในการแนะนำาเนื้อหา
เกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี
การ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติเป็นตัวเล่าเรื่อง 
และมีการเผยแพร่ในเว็บ https://grad.msu.
ac.th/ithesis/  

2. การประเมินคุณภาพสื่อแนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาประเมินคุณภาพสื่อด้าน
เนื้อหาโดยรวมและรายข้อทุกข้อมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ประเมนิคณุภาพสือ่ดา้นการออกแบบโดยรวม และ
รายดา้นทัง้ 3 ดา้น มคีณุภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 2 อันดับ 
คือ ด้านภาพและตัวอักษร ด้านระยะเวลาในการ
ใช้ระบบ และด้านเสียงและภาษาตามลำาดับ ดัง
ตาราง 1 และตาราง 2 8 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางการตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มติ ิ

    จากข้ันตอนขางตนทําใหไดสื่อแนะนําการใชระบบไอทีสิส (iThesis) สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่พัฒนาเปนรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งขอความ 
รูปภาพประกอบการบรรยายเนื้อหา และวิดีโอในการแนะนําเนื้อหาเก่ียวกับการใชระบบไอทีสิส 
(iThesis) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีการตูนแอนิเมชันใน
รูปแบบ 2 มิติเปนตัวเลาเรื่อง และมีการเผยแพรในเว็บ https://grad.msu.ac.th/ithesis/  
 2. การประเมินคุณภาพสื่อแนะนําการใชระบบไอทีสิส (iThesis) สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของผูเชี่ยวชาญ พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมิน
คุณภาพสื่อดานเนื้อหาโดยรวมและรายขอทุกขอมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด และผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบประเมินคุณภาพสื่อดานการออกแบบโดยรวม และรายดานทั้ง 3 ดาน มีคุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 2 อันดับ คือ ดานภาพและตัวอักษร 
ดานระยะเวลาในการใชระบบ และดานเสียงและภาษาตามลําดับ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมนิคุณภาพสื่อแนะนําการใชระบบไอทสีิส 
(iThesis) สําหรับนิสติระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

ประเด็น 
 

ระดับคุณภาพ  
(N = 3คน) 

X  S.D. 
1. เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 5.001 0.00 
2. ความถูกตองของเนื้อหา 4.671 0.58 
3. เนื้อหาเขาใจงาย 4.671 0.58 
4. รายละเอียดเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูใชระบบ 4.671 0.58 
5. สรุปเนื้อหาไดชัดเจน 4.671 0.58 
6. ใหการแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติและหลักการทั่วไปในการกําหนด

รูปแบบเขียนบทนิพนธในระบบ iThesis ไดถูกตอง เหมาะสม 
4.671 0.58 

 

ภ�พที่ 1 ตัวอย่างการ์ตูนแอนิเมชัน 
ในรูปแบบ 2 มิติ
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ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส  
สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา

ประเด็น

ระดับคุณภ�พ  
 (N=3คน) 

S.D.
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5.001 0.00
2. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.671 0.58
3. เนื้อหาเข้าใจง่าย 4.671 0.58
4. รายละเอียดเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้ระบบ 4.671 0.58
5. สรุปเนื้อหาได้ชัดเจน 4.671 0.58
6. ให้การแนะนำาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและหลักการทั่วไปในการกำาหนดรูปแบบ 
เขียนบทนิพนธ์ในระบบ iThesis ได้ถูกต้อง เหมาะสม 4.671 0.58

7. ให้การแนะนำาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไอทีสิส ได้ถูกต้อง เหมาะสม 4.671 0.58
8. ให้การแนะนำาเกี่ยวกับแนะนำาการใช้งานเว็บพอร์ทัล (Web portal)  
ได้ถูกต้อง เหมาะสม 4.671 0.58

9. ให้การแนะนำาเกี่ยวกับการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยระบบไอทีสิส  
ได้ถูกต้อง เหมาะสม 4.671 0.58

10. ให้การแนะนำาเกี่ยวกับการใช้งาน Mendeley ได้ถูกต้อง เหมาะสม 4.671 0.58
11. ให้การแนะนำาเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส โดยรวมได้ถูกต้อง  
เหมาะสม 4.671 0.58

โดยรวม 4.701 0.26
1 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส  
สำาหรบันสิติระดับบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคามของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ

ประเด็น

ระดับคุณภ�พ  
 (N=3คน) 

S.D.

1. ด้านภาพและตัวอักษร 4.871 0.12
 1.1 ความสวยงามของภาพ 5.001 0.00
 1.2 ความเหมาะสมของภาพในด้านการสื่อความหมาย 5.001 0.00
 1.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรทั้งขนาด และปริมาณ 4.671 0.58
 1.4 ความเหมาะสมของตำาแหน่งตัวอักษรและ รูปภาพกับขนาดของจอภาพ 4.671 0.58
 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและตัวอักษร 5.001 0.00
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ประเด็น

ระดับคุณภ�พ  
 (N=3คน) 

S.D.

2. ด้านเสียงและภาษา 4.671 0.34
 2.1 ความชัดเจนของเสียงประกอบ 4.671 0.58
 2.2 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ 4.671 0.58
 2.3 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ 4.671 0.58
3. ด้านระยะเวลาในการใช้ระบบ 4.781 0.19
 3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ ใช้ระบบโดยรวม 4.671 0.58
 3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแนะนำาเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการใช้
ระบบไอทีสิส 5.001 0.00

 3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแนะนำาเกี่ยวกับ การติดตั้ง iThesis  
Add-inของระบบไอทีสิส 4.332 0.58

 3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแนะนำาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บพอร์ทัล 
(Web Portal) 4.671 0.58

 3.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแนะนำาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทนิพนธ์
ด้วยระบบไอทีสิส 5.001 0.00

 3.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแนะนำาเกี่ยวกับการใช้งาน Mendeley 5.001 0.00
โดยรวม 4.771 0.21

1 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
2 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอ
ทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผู้เช่ียวชาญ 
ด้านการออกแบบ (ต่อ) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
ส่ือ พบว่า ผู้ใช้สื่อโดยส่วนรวมและจำาแนกตาม
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทหลังใช้สื่อมี
ความพงึพอใจเกีย่วกบัสือ่แนะนำาการใช้ระบบไอที
สิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่

ในระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากทีส่ดุ 
และรองลงมา 3 อันดับ คือ ด้านการใช้งาน ด้าน
เนือ้หา ดา้นการใช้ภาษา และดา้นการออกแบบสือ่ 
ดังตาราง 3 และมีข้อเสนอแนะคือควรเพิ่มเนื้อหา
เก่ียวกับวิธีการแก้ไขการใช้ระบบกรณีปัญหาท่ีพบ
บ่อย 
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ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อหลังการใช้สื่อแนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเด็นคว�มพึงพอใจ

ปริญญ�เอก  
 (N=33) 

ปริญญ�โท  
 (N=17) 

โดยรวม  
 (N=50) 

S.D. S.D. S.D.

1. ด้านเนื้อหา 4.511 0.61 4.252 0.55 4.422 0.60

1.1 เนื้อหาที่นำาเสนอในสื่อมีความน่าเชื่อถือ 4.521 0.62 4.062 0.66 4.362 0.66

1.2 เนื้อหาสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำา
วิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis ได้

4.521 0.62 4.531 0.62 4.521 0.61

1.3 เนื้อหาสามารถนำาไปแก้ปัญหาในการทำาวิทยานิพนธ์
ในระบบ iThesis ได้

4.482 0.67 4.182 0.53 4.382 0.64

2. ด้านภาษาที่ใช้ 4.422 0.55 4.202 0.61 4.352 0.58

2.1 ภาษาที่ใช้ในการกำาหนดหัวข้อมีความชัดเจน เข้าใจ
ง่าย

4.392 0.56 4.242 0.75 4.342 0.63

2.2 ภาษาที่ใช้ในการสื่อวิดีโอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.392 0.66 4.182 0.73 4.322 0.68

2.3 ประโยคและภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ 4.482 0.57 4.182 0.53 4.382 0.57

3. ด้านการออกแบบสื่อ 4.352 0.56 4.102 0.57 4.272 0.57

3.1 ความเหมาะสมในการจัดการรูปแบบการนำาเสนอสื่อ 4.452 0.62 4.122 0.78 4.342 0.69

3.2 ความเหมาะสมของหัวข้อ ข้อมูล ภาพ สีและขนาด
ตัวอักษร

4.362 0.60 4.062 0.56 4.262 0.60

3.3 ความเหมาะสมของเสียง ระยะเวลาในการนำาเสนอ
สื่อวิดีโอ

4.242 0.61 4.122 0.60 4.202 0.61

4. ด้านการใช้งาน 4.521 0.61 4.422 0.51 4.492 0.59

4.1 เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.591 0.57 4.621 0.51 4.601 0.55

4.2 สื่อมีความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่สนใจและ
ต้องการค้นหา

4.442 0.58 4.232 0.60 4.382 0.59

โดยรวม 4.452 0.54 4.242 0.50 4.382 0.54
1 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
2 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก

4. ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของ
สื่อ พบว่า ค่าประสิทธิภาพของสื่อ แนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับดี เนื่องจาก 

ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจหลังการใช้สื่ออยู่ในระดับ
มาก =4.45 ดังนั้น µ=4.45 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
3.51 ยอมรับ H

1
 นั้นคือ ค่าประสิทธิภาพของสื่อ

อยู่ในระดับดี  
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อภิปรายผล
จากการวิจัยและพัฒนาสื่อแนะนำาการ

ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปรายผล
ได้ ดังนี้

1 .  ผู้ เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาประเมิน
คุณภาพสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับ
นสิิตระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ด้านเน้ือหาโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่น เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหา
เข้าใจง่าย รายละเอียดเนื้อหาเหมาะสมกับระดับ
ของผู้ใช้ระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมี
ความคดิเห็นต่อสือ่ด้านการออกแบบโดยรวม และ
รายดา้นทัง้ 3 ดา้น ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ เน่ืองจาก ดา้นภาพและตวัอกัษร: สือ่มคีวาม
เหมาะสมของภาพในดา้นการสือ่ความหมาย และ
ความสวยงามของภาพ ด้านระยะเวลาในการใช้
ระบบ: สื่อมีความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
แนะนำาเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการใช้ระบบไอที
สิส และด้านเสียง และภาษา: สื่อมีความชัดเจน
ของเสียงประกอบ และความเหมาะสมของเสียง
และระดับเสียงดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับอรไท สีหาบุญมี (2561: 67) ที่
ได้พัฒนาระบบแนะนำาการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อประกอบการสำาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการ
วิจัยในการประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ตอ่ระบบ พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนือ้หามคีวามคิด
เหน็ต่อระบบด้านเนือ้หาโดยรวมและรายขอ้ทกุขอ้
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เช่น เน้ือหามคีวามสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ความถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหา
เข้าใจง่าย รายละเอียดเนื้อหาเหมาะสมกับระดับ
ของผู้ใช้ระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
มีความคิดเห็นต่อระบบด้านการออกแบบโดย

รวมและรายด้าน 2 ด้าน ความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านเสียงและภาษา และด้าน
ระยะเวลาในการใช้ระบบ และมีความคิดเห็นต่อ
ระบบด้านภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และพิมพ์ชนก สุวรรณศรี, ไพรสันต์ 
สวุรรณศร ีและกติตศิกัดิ ์โชตกิเดชาณรงค ์(2561: 
43-57) ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำาหรับการอบรม
การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชือย่างงา่ยสำาหรบันกัเรยีน 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ที่มี
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี คือ การลำาดับขั้นตอนของเนื้อหา และ
การนำาเสนอวิดีโอ การแสดงตัวอักษร การแสดง
ตัวการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว การแสดงผลของเสียง

2. ผู้ใช้สื่อโดยส่วนรวมและจำาแนกตาม
ระดบัปรญิญาเอกและปรญิญาโทหลงัใช้สือ่มรีะดบั
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อแนะนำาการใช้ระบบ 
ไอที สิ ส  สำ าหรั บนิ สิ ต ระดั บบัณฑิ ต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน
การใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา และ
ด้านการออกแบบส่ืออยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
เมนูง่ายต่อการใช้งาน เนื้อหาสามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ในการทำาวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis 
และสามารถนำาไปแกป้ญัหาในการทำาวทิยานพินธ์
ในระบบ iThesis ได ้ประโยคและภาษาทีใ่ชม้คีวาม
เหมาะสมกับผู้ใช้ และการออกแบบส่ือมีความ
เหมาะสมในการจดัการรปูแบบการนำาเสนอสือ่ ซึง่
สอดคลอ้งกบั จรรยา ชยันาม และอภนิภศั จติรกร 
(2560: 145-158)   ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู้ภาษามือไทย เรื่อง คำาศัพท์พื้นฐานเพื่อ
การออกแบบทางศิลปะ สำาหรับนักศึกษาหูหนวก 
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ ในระดับมากท่ีสุด เนื่อง
จากมีคำาอธิบายเนื้อหาในสื่อมีความชัดเจนดี 
นักศึกษาได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับคำาศัพท์พื้นฐาน
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ทางการออกแบบมากขึน้ และนกัศึกษาสามารถใช้
คำาศพัทภ์าษามอืทางการออกแบบได้ถกูต้อง อรไท 
สีหาบญุม ี(2561: 67) ได้พัฒนาระบบแนะนำาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสำาเร็จการ
ศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ระบบมีระดับ 
ความพึงพอใจหลังใช้ระบบ โดยรวมและราย
ด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ ในระดับมาก เนื่องจาก  
ด้านการใช้งาน: เมนูง่ายต่อการใช้งาน มีความ
สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่สนใจและต้องการ
ค้นหา ด้านการออกแบบ: มีการจัดการระบบ 
ปริมาณของหัวข้อ/ข้อมูล/ภาพ ขนาดตัวอักษร
เหมาะสม ด้านการใช้ภาษา: มีความชัดเจน 
ประโยคและภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้
ใช้ และด้านเน้ือหา: มีคุณค่าต่อความจำาเป็น
และการแก้ปัญหาที่เห็นผลตามลำาดับ พิมพ์ชนก 
สุวรรณศรี,  ไพรสันต์ สุวรรณศรี  และกิตติศักด์ิ 
โชติกเดชาณรงค์ (2561: 43-57) ได้พัฒนาสื่อ
มัลติมเีดยีสำาหรบัการอบรมการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
พืชอย่างง่ายสำาหรับนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า  
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจาก ความเหมาะ
สมภาพโดยรวมของสื่อ การนำาเสนอเนื้อหา 
เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจำา 
ไดน้าน และอรยิธ์ชั ฉ่ำามณ,ี อรญั ซยุกระเด่ือง และ
อาทิตย์ อาจหาญ (2562) ได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ 
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์อยู่ใน
ระดับมาก

3. ค่าประสิทธิภาพของสื่อแนะนำาการ
ใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับดี คือ 
ด้านการใช้งาน: เมนูง่ายต่อการใช้งาน ด้าน
เนื้อหา: เนื้อหาสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการ
ทำาวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis และสามารถ
นำาไปแก้ปัญหาในการทำาวิทยานิพนธ์ในระบบ 
iThesis ได้ ด้านภาษาที่ใช้: ประโยคและภาษาที่
ใช้มคีวามเหมาะสมกบัผูใ้ช ้และดา้นการออกแบบ
สื่อ: ความเหมาะสมในการจัดการรูปแบบการนำา
เสนอสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ ดาวรถา วีระพันธ์ 
และณัฐรดี อนุพงค์ (2560) ที่ได้พัฒนาสื่อ
การเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง อยู่
อย่างพอเพียง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผล
การวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย 
2 มิติ เรื่องอยู่อย่างพอเพียงผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีคุณภาพอยู่ในระดับดี คือ ด้าน
ระยะเวลาในการดำาเนินเรื่อง ด้านการออกแบบ 
ตัวละครและฉาก ด้านความเหมาะสมของระบบ
เสียง อรไท สีหาบุญมี (2561: 67) ที่ได้พัฒนา
ระบบแนะนำาการเผยแพรผ่ลงานวจิยัเพือ่ประกอบ
การสำาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า ค่าประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับ
ดี คือ ด้านการใช้งาน: เมนูง่ายต่อการใช้งาน มี
ความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่สนใจและ
ต้องการค้นหา ด้านการออกแบบ: มีการจัดการ
ระบบ ปริมาณของหัวข้อ/ข้อมูล/ภาพ ขนาด
ตัวอักษรเหมาะสม ด้านการใช้ภาษา: มีความ
ชัดเจน ประโยคและภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม 
กับผู้ใช้ และด้านเนื้อหา: มี คุณค่าต่อความ
จำาเป็นและการแก้ปัญหาที่เห็นผล และปรเมศวร์  
สิริสุรภักดี,  ธเรศวร์ เตชะไตรภพ  และบริบูรณ์ 
ชอบทำา ดี  (2561: 49-62) ได้พัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการทำางานของ
คอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ผลการวิจัย พบว่า สื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีคุณภาพอยู่ใน
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ระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา และ
ด้านการใช้ตัวอักษรและสี

โดยสรุป ส่ือแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส 
สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามทีพ่ฒันาขึน้เปน็รปูแบบสือ่มลัตมิเีดยี
เผยแพร่ออนไลน์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษา 
และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส 
สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้ตลอดเวลา และเป็นระบบ
สารสนเทศที่สามารถนำามาใช้ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงาน หรือคณะ
ที่ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถนำาระบบ
แนะนำาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส 
สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ ไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของคณะหรือหน่วยงานเพื่อให้นิสิต 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร หรือผู้สนใจ
ได้รับชม และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส สำาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตลอด
เวลา ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยว
กับการใช้ระบบไอทีสิส ได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

การทำาวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนาให้ระบบ
สามารถรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation 
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