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การพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

อัชณี ซาอุรัมย์*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของระบบการปฏิบัติงานด้านการรับสมัครฝึกอบรม 

ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 2) พัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 3) ประเมินคุณภาพของระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ไทย-ฝรั่งเศส และ 4) ประเมินความพึงพอใจของระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ไทย-ฝรั่งเศส กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จ านวน 30 คน และผู้เข้ารับบริการ
วิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จ านวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1)  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการศึกษาระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (2) ระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่พัฒนา ขึ้นมา
ใหม่ (3) แบบประเมินคุณภาพของระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (4) แบบประเมินความพึงพอใจระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ส าหรับบุคลากร และผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการรับสมัครฝึกอบรม 
ในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจโดยส่วนใหญ่จะสมัครฝึกอบรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และส่งใบสมัครฝึกอบรมมายังฝ่ายฝึกอบรม
ผ่านทางแฟกซ์ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีแนวทาง และ
ความคาดหวังต่อระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้า
อบรม และได้ข้อมูลการรับสมัครที่ชัดเจน 2) ระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศส ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาระบบการรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวก
แก่ผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ภายในระบบประกอบด้วยแบบฟอร์มการลงทะเบียน การตรวจสอบรายชื่อหลังจาก
ลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ ผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3) ผลการประเมินคุณภาพระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ 
โดยภาพรวมมีคุณภาพดีมาก ( X = 4.68) และจากการประเมินคุณภาพเป็นรายข้อพบว่า ระบบใช้งานง่ายไม่สลับซับซ้อน 
สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 100  4) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก 
( X = 4.33) และความพึงพอใจรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการใช้งานระบบ ด้านประโยชน์โดยรวมของระบบ และด้านประสิทธิภาพของระบบ 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก ( X =4.30) และความ 
พึงพอใจรายด้าน ทุกด้านมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน 
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Development of an Online Training Application System of the Thai-French Innovation 
Institute, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Auchanee Sauram* 

Abstract 
This study aims to 1) examine basic information the current training application system of the 

Thai-French Innovation Institute, 2) develop an online training application system of the Thai-French 
Innovation Institute, 3) evaluate the quality of the online training application system of the Thai-French 
Innovation Institute, and 4) evaluate the satisfaction in the online training application system of the 
Thai-French Innovation Institute. The participants in this study included 30 personnel of the Thai-French 
Innovation Institute and 35 academic service users subscribing to attend training with the Thai-French 
Innovation Institute. The instruments used for data collection were (1) an in-depth interview form to 
elicit information from training officers on the current training application system of the Thai-French 
Innovation Institute, (2) a newly developed online training application system of the Thai-French 
Innovation Institute, (3) an evaluation form to seek experts’ satisfaction in the quality of the online 
training application system of the Thai-French Innovation Institute, and (4) an evaluation form to seek 
the personnel’s satisfaction in the quality of the online training application system of the Thai-French 
Innovation Institute and the academic service users of the Thai-French Innovation Institute. The statistics 
used for data analysis included percentage, mean, and standard deviation. It was found that 1) the 
current training application system, most of those interested in the training would choose to apply via 
their smartphones, submit an application form to the Training Section via fax, or apply in person at the 
Training Section of the Thai-French Innovation Institute. In addition, the training officers had some 
guidelines and expectation to carry out online training application via the Internet to facilitate the 
applicants and to receive clear application information; 2)  the new online training application system 
has been developed for the Thai-French Innovation Institute to facilitate the applicants and training 
officers, which consists of a registration form, post-registration name check, administrator, applicants, 
and training officers; 3) the overall evaluation of the online training application system quality was at 
the highest level ( X = 4.68). When each aspect was considered individually, it was found that the 
system was easy to use, not complicated, had appropriate font and background colors, with the 
evaluation result of the experts accounting for 100%; 4) the overall satisfaction in the online training 
application system was at a high level ( X = 4.33). Moreover, the satisfaction in all the individual aspects 
was at a high level, having application process and procedures, overall utilization, and system efficiency 
as the three aspects with the highest satisfaction, evaluate overall of academic service users was at the 
highest level (X =4.30) and the satisfaction in all individual aspects was at the high level the same. 
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1.  บทน า 
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือที่

เรียกว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
: IT) ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การประกอบธุรกิจอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีการแข่งขัน 
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจคือการติดต่อ 
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงลูกค้า มีการตลาด
ที่ดี  แต่สิ่ งที่จ าเป็นยิ่งกว่าสิ่ งใดคือการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงานที่ท า 
เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานแห่ง
ความเป็นจริงมี โอกาสที่ เป็นไปได้สู ง โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ให้กับองค์กร เพื่อความอยู่
รอดและความก้าวหน้าขององค์กรกิจการที่ไม่สามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพได้ ต้องประสบกับปัญหาขาดทุน 
ต้องปิดกิจการหรือต้องควบรวมกิจการกับบริษัทที่ใหญ่
กว่าในที่สุด [1] ซึ่งในปัจจุบันระบบการสื่อสารได้ก้าวเข้า
สู่ยุคไร้พรมแดนผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เข้ามาจัดการ 

อินเทอร์เน็ตและระบบออนไลน์ เป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่อมโยงกันของคอมพิวเตอร์ที่ตั้ง 
อยู่ทั่วโลกด้วยระบบสายหรือไร้สายก็ได้ เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
โดยมีการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบ 
ปัจจุบันสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประเทศไทยเราปัจจุบัน
มีจ านวนผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 16 ล้าน การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของคนไทยส่วนมากเพื่อการค้นหาข้อมูล รับส่งอีเมลและ
ติดตามข่าวสาร แนวโน้มการใช้งานเพื่อการสร้างเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน [2] ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถ
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและระบบออนไลน์ในการ
ประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่างๆ ทางด้านการศึกษาได้
น าประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดฝึกอบรมออนไลน์ การลงทะเบียนเรียน
ออนไลน์ รวมไปถึงการสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ออนไลน์ ซึ่งสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง และ 
ตัวของผู้ใช้งานเอง ซึ่งการท างานทุกอย่างผ่านระบบ
ออนไลน์สามารถท าได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเวลางานเท่านั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะถูก

ส่งเข้าฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องไป
ติดต่อโดยตรง ซึ่งท าให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

การด าเนินงานในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนวิธีไปมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไป
มาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ 
การท างานต่าง ๆ นั้นได้ด าเนินงานในระบบออนไลน์แทบ
จะทั้งสิ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นในบางหน่วยงาน เช่น การ
ท างานผ่านระบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านทาง
ระบบโซเชียล ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล เป็นต้น จึงนับได้ว่า 
ระบบออนไลน์ หรือ ระบบการท างานบนอินเทอร์เน็ต มี
ความส าคัญต่อมนุษย์เรามากมาย สามารถเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับเรามากยิ่งขึ้น น ามา
ประยุกต์ใช้กับงานไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ ถ้า
เป็นทางด้านการท าธุรกิจน ามาติดต่อกับลูกค้า ส่วน
ทางด้านการศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม รวมไปถึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้ลึกกว่านั้น
ด้วยการเก็บข้อมูลของนักศึกษา ลูกค้า ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หรือ การรับสมัครอื่น ๆ ด้วย 
เช่น การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เป็นต้น 

การรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ เป็นการรับสมัครหรือ
การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่ต้องมา
สมัครด้วยตัวเอง ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ได้
ผ่านระบบเครือข่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูก
น ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ 
หรือการลงทะเบียนออนไลน์ของทางสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

ซึ่งหลักการดังกล่าวผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผน 
กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - 
ฝรั่งเศส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 (ระยะ  
5 ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการ
ตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีกลยุทธ์ทางด้าน
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะผลักดันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์องค์กร 
ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรน ามาซึ่งการลงนาม
ความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ให้การ
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ยอมรับต่อไป [3] ซึ่งส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร ก็คือ การน าเสนอกิจกรรมการด าเนินงานของ
สถาบัน ได้แก่ กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านการ
ฝึกอบรม การทดสอบ ตรวจสอบ แก่ภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน าเสนอผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน 
ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเป้าประสงค์ที่ 1.4 คือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่  1.4.1 
ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้
ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว [4] 

งานบริการวิชาการ เป็นพันธกิจหลักของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ด าเนินการให้บริการ
วิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 30 ปี ด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นสูง ประกอบด้วยการด าเนินการด้านการวิจัย ฝึกอบรม 
ด้านการตรวจสอบและทดสอบ [5] โดยทางสถาบันได้มี
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมผ่าน
ทางหนังสือปฏิทินฝึกอบรม เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ โดยแนบ
แบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรม ผู้ที่สนใจโดยส่วนใหญ่จะ
สมัครฝึกอบรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ส่งใบสมัครมายัง
ฝ่ายฝึกอบรมผ่านทางแฟกซ์ เป็นต้น จากการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าที่ผ่านมาเกิดความไม่สะดวกเกี่ยวกับ
กระบวนการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมกับทาง
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เนื่องจากการ
รับสมัครจะรับสมัครผ่านโทรศัพท์เท่านั้น ท าให้มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของเวลา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้าน
ฝึกอบรม อาจจะไมส่ามารถให้บริการข้อมูลได้ในขณะนั้น 
ท าให้บริการลูกค้าไม่ได้ในขณะเวลานั้น ท าให้ต้องติดต่อ
กลับมาอีกในภายหลังท าให้สิ้นเปลืองระยะเวลา และ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ อย่างไรก็ดีจาก
การศึกษาพบว่าในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ยังมีความไม่สมบูรณ์ อีกทั้ง
ยังไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากนัก โดยสาเหตุหนึ่ง
นอกจากการรับสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว ยังเกิดจาก
เพจเว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่ถ่ายทอดมาจากเว็บไซต์
ส่วนกลางซึ่งมีลักษณะสุขุมตามรูปแบบของเว็บไซต์ของ
ทางส่วนงานราชการ และระบบการลงทะเบียนยังเป็น
แบบเดิม เพื่อเป็นการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบเว็บไซต์
ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รวมไปถึง
ด้านการรับสมัคร และลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมกับทางสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ให้มีความทันสมัยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
ง่าย ลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลูกค้าสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ ากัดสถานที่ 
เจ้าหน้าฝึกอบรมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะพัฒนาระบบการรับ
สมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร และผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อศึกษาระบบการปฏบิัติงานด้านการรับสมัคร
ฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

2.2  เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์
ของสถาบันนวตักรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.3  เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศส  

2.4  เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการรับ
สมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบต่อไป 

 
3.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน
ส าหรับบุคคลภายนอกที่มีความต้องการสมัครเข้ารับการ
บริการวิชาการด้านการฝึกอบรมของสถาบัน โดยมี
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ขอบเขตการท างานของระบบคือ การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร
ฝึกอบรมของสถาบัน การจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครที่ลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการพัฒนาระบบใช้
โปรแกรม Wordpress ในการสร้างหน้าเว็บไซต์ส าหรับ
หลักสูตรฝึกอบรม ใช้โปรแกรม PHPmyadmin ในการ
จัดการฐานข้อมูล ทดสอบการท างานของระบบรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ท าการลงทะเบียน
ออนไลน์ จ านวน 10 ท่าน ระบบสามารถใช้งานได้ดีไม่มี
ข้อแก้ไข 

3.1  หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส โดยมีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
ทั้งหมด 6 ฝ่ายดังนี้ [6] 

(1) ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้รับการรับรอง
จากสถาบันการเชื่ อมแห่งประเทศไทย (Welding 
Institute of Thailand, WIT) ให้มีสิทธิ์จัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมงานเชื่อมในระดับต่าง ๆ ตาม
ข้อก าหนดของสถาบันการเชื่อมสากล ( International 
Institute of Welding, IIW) ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรการ
เชื่อมสากล ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล ผู้ปฏิบัติการเชื่อม
สากลผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล และช่างเชื่อมสากล 
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ท าลายเช่น
การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงโดยอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ISO 9712 

(2) ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน
ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กทม.) ให้เป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เพี่อด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน
สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่อง 
ปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 

(3) ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และคอมพิวเตอร์
เพื่องานอุตสาหกรรม โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมของฝ่าย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่หลักสูตรสกาดาระดับ
เชี่ยวชาญ หลักสูตรการจ าลองสถานการณ์ระบบการผลิต
และธุรกิจบนคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว และ
หลักสูตรบริการวิชาการแก่ภาคการศึกษา 

(4) ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ  ให้บริการ
วิชาการด้านฝึกอบรม งานบริการการเรียนการสอน งาน
บริการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา ตลอดจนงานวิจัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

(5) ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ให้บริการการ
ทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ ามัน
และแก๊สธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถ
รองรับการท าวิจัยขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ฝา่ยเทคโนโลยีการกัดกร่อนยังมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนโดย
มีผลงานการให้ค าปรึกษาและการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน
ภายนอกและภายในอย่างสม่ าเสมอ 

(6) ฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนและ
ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาที่สนใจท าวิจัยเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน เช่นพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และการบริหารจัดการ พลังงาน
ทดแทนด้วยอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่ทันสมัยอีกด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน
ออนไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยดังนี้ 

Mongkhon et al [7] ท าการวิจัยเรื่อง ระบบสมัคร
อบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนา
ระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนประกอบ
หลักของระบบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) Database System & 
Administration System เป็นส่วนของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลของระบบ 2) Authentication 
System เป็นส่วนที่ท าหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ของผู้ใช้ก่อนที่จะ
เชื่อมต่อเข้าไปใช้งานภายในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
โครงงานนักศึกษา และ 3) User เป็นส่วนของกลุ่มผู้ใช้ที่
เข้ามาใช้งานในระบบที่ประกอบ ด้วยการลงทะเบียนผู้ใช้ 
การลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ การอนุมัติการ
ลงทะเบียนเข้าอบรม การจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการ
ท างานของระบบที่มีความแตกต่างกันตามกลุ่มของผู้ใช้
ระบบ และผลการหาประสิทธิภาพระบบสมัครอบรมคอร์ส 
บริการวิชาการออนไลน์พบว่า กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่ม
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ผู้พัฒนาระบบและกลุ่มผู้ใช้งานเห็นว่า ระบบมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีทั้งโดยรวมและรายด้าน 

Siriwat [8] ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าระบบ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน มีส่วนช่วยในการลดปัญหาโดยเฉพาะ
ลดจ านวนบุคลากรในการด าเนินงาน ลดความล่าช้าที่
เกิดขึ้นจากระบบงาน ลดข้อผิดพลาด ช่วยส่งผลให้การ
ท างานโดยรวมรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

Pichet and Amnat [9] ท าการพัฒนาระบบการ
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาขึ้นมาบน
พื้นฐานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการฝึกอบรม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เข้า
อบรมในการสมัครอบรมและการฝึกอบรม อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้จัดการอบรมและวิทยากร ในการจัดการ
เกี่ยวกับหลักสูตรและจัดการฝึกอบรม ในด้านการพัฒนา
ระบบใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ภาษา PHP ระบบ 
ปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server และ
แสดงผลบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ทั่วไปท างานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการทดสอบประสิทธิภาพและ
คุณภาพของระบบ โดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน มีผลทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของ
ระบบเฉลี่ยในระดับดีมาก และใช้แบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน มีผลความพึงพอใจ
ของระบบเฉลี่ยในระดับพึงพอใจมาก สามารถน าไปใช้
งานกับงานฝึกอบรมขององค์กรได้ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่
จะพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ขึ้นมา เพื่อ
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และกับลูกค้าที่มี
ความต้องการจะสมัครฝึกอบรมกับทางสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส สามารถสมัครออนไลน์ได้
ตลอดเวลาตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นผลดีกับ
องค์กรช่วยประหยัดงบประมาณในการด าเนินงานอีกด้วย 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-  

ฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
4.1  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยบุคลากรของสถาบัน

นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จ านวน 30 คน และ 
ผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส จ านวน 35 คน โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการศึกษา เรื่อง

ระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

2) ระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่พัฒนาขึ้น 
มาใหม่ 

3) แบบประเมินคุณภาพระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศส ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
ฐานข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อออนไลน์ 
ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ [10] 
ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
 4 หมายถึง  มีคุณภาพดี 
 3 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีคุณภาพพอใช้ 
 1 หมายถึง  มีคุณภาพควรปรับปรุง 

โดยค่าสถิติที่ใช้ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ใช้วิเคราะห์ระดับคุณภาพโดยมีเกณฑ์
ระดับคุณภาพ ดงันี ้

 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพดี 
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณภาพพอใช้ 
 1.00 – 1.50   หมายถึง  มีคุณภาพควรปรับปรุง 

4) แบบประเมินความพึงพอใจระบบการรับ
สมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ที่ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ของแบบประเมิน และ
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ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ง
ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ   Likert โดย
มีค่าคะแนนความพึงพอใจดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

โดยค่าสถิติที่ใช้ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ใช้วิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจโดย 
มีเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ [11] ดังนี้ 

 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

4.3  ขั้นตอนการวิจัย 
1) ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตร

ฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
2) ออกแบบระบบการรับสมัครฝึกอบรม

ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Wordpress ในการสร้าง
หน้าเว็บไซต์ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรม และใช้โปรแกรม 
PHPmyadmin ในการจัดการฐานข้อมูล ภายในระบบ
ประกอบด้วย ผู้ใช้ทั่วไป ผู้สมัคร เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล
ระบบ ดังแสดงในไดอะแกรม ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 

3) ทดสอบการท างานของระบบรับสมัครฝึก 
อบรมออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ท าการลงทะเบียน
ออนไลน์ จ านวน 10 ท่าน ระบบสามารถใช้งานได้ดีไม่มี
ข้อแก้ไข 

4) การประเมินผลจากแบบประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อออนไลน์ และแบบ 
ประเมินความพึงพอใจจากบุคลากร และผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ โดยสรุปผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

 

5.  ผลการวิจัย 
5.1 จากการศึกษาระบบงานการรับสมัครฝึกอบรม

ในปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพบว่าระบบการรับสมัคร
ในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจโดยส่วนใหญ่จะสมัครฝึกอบรมผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ และส่งใบสมัครฝึกอบรมมายังฝ่าย
ฝึกอบรมผ่านทางแฟกซ์ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่าย
ฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
โดยมีแนวทางและความคาดหวังต่อระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้าอบรม และได้ข้อมูลการรับ
สมัครที่ชัดเจน 

5.2 ระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของ 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาระบบการรับสมัคร
บุคคลเข้าฝึกอบรมขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร 
ภายในระบบประกอบด้วยแบบฟอร์มการลงทะเบียน  
การตรวจสอบรายชื่อ ผู้ดูแลระบบ ผู้สมัคร เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมโดยมีองค์ประกอบส าหรับการพัฒนาระบบ 
การรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ ดังรูปที่ 3 

5.3 ผลการประเมินคุณภาพระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบสื่อออนไลน์ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 4.68) และจากการประเมินคุณภาพรายข้อ
พบว่า ระบบใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน สีของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม มีผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 100 โดยสรุปผล
การประเมินคุณภาพของระบบจ านวน 5 ด้าน ดังตาราง 
ที่ 1 
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รูปที่ 1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมระบบรับสมัครอบรมออนไลน์ ของสถาบนันวัตกรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรั่งเศส 

 

 
รูปที่ 2 แสดงแผนภาพอีอาร์ระบบฐานข้อมูลระบบรับสมัครอบรมออนไลน์ ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
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รูปที่ 3 องค์ประกอบของการพัฒนาระบบการรับสมัคร

ฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยไีทย-ฝรั่งเศส 

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิคุณภาพของระบบการรบัสมัคร 
 ฝึกอบรมออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ    (n=5) 

รายการประเมิน ( X ) S.D 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านกระบวนการและ   
   ขั้นตอนการใช้งาน    
   ระบบการรับสมัคร 
   อบรมออนไลน ์

4.75 0.55 ดีมาก 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) (n=5) 

รายการประเมิน ( X ) S.D ระดับ
คุณภาพ 

2. ด้านประสิทธิภาพ 
    ของระบบการรับ 
    สมัครอบรมออนไลน ์

4.60 0.60 ดีมาก 

3. ด้านการออกแบบระบบ 
   การรับสมัครอบรม 
   ออนไลน์ 

4.67 0.48 ดีมาก 

4. ด้านหัวข้อหลักสตูร 
   ฝึกอบรม (หลักสตูรที่   
   เปิดอบรม) 

4.80 0.42 ดีมาก 

5. ด้านความสามารถของ   
   ระบบ 

4.67 0.49 ดีมาก 

ภาพรวม 4.68 0.21 ดีมาก 

5.4  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ ส าหรับบุคลากร ในภาพรวมมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) และความพึงพอใจ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจจ านวน 6 ด้าน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมนิความพึงพอใจระบบการรับ 

สมัครฝึกอบรมออนไลน์ส าหรับบุคลากร 
รวมทั้ง 6 ด้าน   (n=30) 

รายการประเมิน ( X ) S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ และ 
   ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

4.38 0.72 มาก 

2. ด้านความสามารถของ   
   ระบบ 

4.28 0.70 มาก 

3. ด้านประสิทธิภาพของ   
   ระบบ 

4.34 0.71 มาก 

4. ด้านการออกแบบระบบ 4.34 0.59 มาก 
5. ด้านหัวข้อหลักสูตร  
   ฝึกอบรม 

4.31 0.57 มาก 

6. ด้านประโยชน์โดยรวม   
   ของระบบ 

4.37 0.57 มาก 

ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.64 มาก 

5.5  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์ ส าหรับผู้เข้ารับบริการวิชาการ ของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในภาพรวมมี

ชื่อ 

วุฒิ
การศกึษา 
ต าแหนง่ 

สาขา 

เก็บข้อมูลสถานท่ีท างาน 

เก็บข้อมูลท่ีอยู่ 

เก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 

เก็บข้อมูลเบอร์โทรสาร 

เก็บข้อมูล E-mail 

เก็บข้อมูลรายช่ือผู้เข้า
อบรม 

เก็บข้อมูลรหัสหลักสูตร  

เก็บข้อมูลอบรมวันท่ี  

เก็บข้อมูลช่ือ-สกุลผู้ติดต่อ 

เก็บข้อมูลต าแหน่งงาน 

เก็บข้อมูลฝ่าย 

ระบบรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ 

ผู้สมัคร ตรวจสอบรายช่ือ 

เก็บข้อมูลวันท่ีสมัคร
อบรม  
เก็บข้อมูลช่ือหลักสูตร  

แสดงข้อมูลวันท่ีสมัคร
อบรม  
แสดงข้อมูลช่ือหลักสูตร  

แสดงข้อมูลรหัสหลักสูตร  

แสดงข้อมูลอบรมวันท่ี  

แสดงข้อมูลช่ือ-สกุลผู้
ติดต่อ 
แสดงข้อมูลต าแหน่งงาน 

แสดงข้อมูลฝ่าย 

แสดงข้อมูลสถานที่ท างาน 

แสดงข้อมูลท่ีอยู่ 

แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 

แสดงข้อมูลเบอร์โทรสาร 

แสดงข้อมูล E-mail 

แสดงข้อมูลรายช่ือผู้เข้าอบรม 

แสดงชือ่ 

แสดงวุฒิ
การศกึษา 
แสดงต าแหน่ง 

แสดงสาขา 
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) และความ 
พึงพอใจรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจจ านวน 6 ด้าน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการรับ 

สมัครฝึกอบรมออนไลน์ส าหรับผู้ เข้ารับ 
บริการวิชาการ รวมทั้ง 6 ด้าน       (n=35) 

รายการประเมิน ( X ) S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ และ 
   ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

4.40 0.64 มาก 

2. ด้านความสามารถของ   
   ระบบ 

4.41 0.61 มาก 

3. ด้านประสิทธิภาพของ   
   ระบบ 

4.32 0.63 มาก 

4. ด้านการออกแบบระบบ 4.15 0.59 มาก 
5. ด้านหัวข้อหลักสูตร  
   ฝึกอบรม 

4.27 0.60 มาก 

6. ด้านประโยชน์โดยรวม     
   ของระบบ 

4.48 0.57 มาก 

ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.62 มาก 

6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1  จากการสัมภาษณ์ระบบงานการรับสมัคร 

ฝึกอบรมในปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพบว่าระบบ
การรับสมัครในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจโดยส่วนใหญ่จะสมัคร
ฝึกอบรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และส่งใบสมัคร
ฝึกอบรมมายังฝ่ายฝึกอบรมผ่านทางแฟกซ์ หรือมาสมัคร
ด้วยตั วเองที่ ฝ่ ายฝึกอบรมของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีแนวทางและความคาดหวัง
ต่อระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้า
อบรม และได้ข้อมูลการรับสมัครที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ Siriwat [8] ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาผลการศึกษาพบว่าระบบลงทะเบียน
เรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน มีส่วนช่วยในการลดปัญหา โดยเฉพาะลดจ านวน
บุคลากรในการด าเนินงาน ลดความล่าช้าที่เกิดขึ้นจาก
ระบบงาน ลดข้อผิดพลาด ช่วยส่งผลให้การท างาน
โดยรวมรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น สามารถน าไปใช้ 
ได้จริง 

6.2  การพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์
ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาระบบการรับสมัคร
บุคคลเข้าฝึกอบรมขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร 
ภายในระบบประกอบด้วยแบบฟอร์มการลงทะเบียน การ
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ดูแลระบบ ผู้สมัคร เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mongkhon 
et al [7] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบสมัครอบรมคอร์สบ
ริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผลการพัฒนามีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนได้แก่ ส่วนของ
ระบบฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการข้อมูลของระบบ 
ส่วนพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ใช้ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้าไปใช้งาน
ภายในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา และ
ส่วนของกลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานในระบบที่ประกอบด้วย 
การลงทะเบียนผู้ใช้การลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ 
การอนุมัติการลงทะเบียนเข้าอบรมการจัดการข้อมูลเพื่อ
รองรับการท างานของระบบที่มีความแตกต่างกันตาม
กลุ่มของผู้ใช้ระบบ 

6.3  ผลการประเมินคุณภาพระบบการรับสมัคร 
ฝึกอบรมออนไลน์ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีมาก ( X = 4.68) และจากการประเมินคุณภาพรายข้อ
พบว่า ระบบใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน สีของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม มีผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Pichet and Amnat [9] ท าการ
พัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการฝึกอบรม เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผู้เข้าอบรมในการสมัครอบรมและการฝึกอบรม 
อ านวยความสะดวกให้กับผู้จัดการอบรมและวิทยากร ใน
การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและจัดการฝึกอบรม โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยใช้แบบสอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน คุณภาพของระบบเฉลี่ยใน
ระดับดีมาก 

6.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ
ผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ที่มีต่อระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ 
ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการใช้งาน
ระบบ ด้านความสามารถของ  ระบบ ด้านประสิทธิภาพ
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ของระบบ ด้านการออกแบบระบบ ด้านหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม และด้านประโยชน์โดยรวมของระบบ ใน
ภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 
4.33) และความพึงพอใจรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากเช่นเดียวกัน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศส ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 
4.30) และความพึงพอใจรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bamrungsri 
[12] ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กรณี 
ศึกษา เว็บไซต์ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สยาม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ภาค 
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์
อยู่ในระดับค่อนข้างดี ด้านออกแบบหน้าเว็บเพจอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี และด้านการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี 

 
7.  ข้อเสนอแนะครั้งนี้และครั้งต่อไป 

7.1 ควรมีการพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรม
ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมาก
ขึ้น 

7.2 พัฒนาระบบให้สามารถท างานแทนระบบงาน
เดิมได้ทั้งหมดโดยการปรับเปลี่ยนมาใช้งานแบบระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด ลดการใช้เอกสาร 100% 

7.3 ควรมีการพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรม
ออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้
งานมากขึน้ 

7.4 ควรท าการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
หรือความส าเร็จของการพัฒนาระบบการรับสมัคร
ฝึกอบรมออนไลน์  

 
8.  กิตติกรรมประกาศ 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อ านวยการ 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้ให้การ
สนับสนุนและข้อแนะน า ตรวจสอบข้อบกพร่องและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และบุคลากรของ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย -ฝรั่ งเศสให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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