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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) สรางสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code และ 3) เพื่อประเมินความเขาใจของนักเรียนเมื่อใช
สื่อสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code กลุมตัวอยางประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 2)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 120 คน ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR
Code มีรูปแบบการทํางานคือ กลุมเปาหมายสามารถดูการนําเสนอขอมูลประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบแผนพับ และหาก
ตองการดูขอมูลเพิ่มความเขาใจมากขึ้นสามารถนําสมารทโฟนไปปฏิสัมพันธกับแผนพับ โดยการนําสมารทโฟนไปแกน QR Code
ที่อยูในแผนพับ ขอมูลหลักสูตรก็จะปรากฏขึ้นที่สมารทโฟน ซึ่งจะชวยใหกลุมเปาหมายเขาใจหลักสูตรไดชัดเจนขึ้น โดยขอมูลที่
แสดงบนสมารทโฟนจะเปนวิดีโอแนะนําหลักสูตร , เขาสูเว็บไซตคณะ รวมถึงภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หองเรียน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหลักสูตร 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมี
ปฏิสัมพันธดวย QR Code โดยรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และ 3) นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ
นฤมิตโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code
ซึ่งเมื่อเปรียบความเขาใจของนักเรียนที่ใชสื่อสิ่งพิมพแบบมีปฏิสัมพันธ และใชสื่อสิ่งพิมพแบบไมมีปฏิสัมพันธ พบวานักเรียนมี
ความเขาใจทั้งสองแบบแตกตางกัน โดยนักเรียนเขาใจสื่อแบบมีปฏิสมั พันธไดดีกวาสื่อแบบไมมีปฏิสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : สื่อสิ่งพิมพ ปฏิสัมพันธ

ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) create an interactive print media for public relations with QR
Code technique 2) evaluate the quality of the interactive print media for public relations with QR Code
technique 3) assess students' understanding of using print media for public relations with QR Code technique.
The samples consist of 1) 3 experts 2) 120 high school students (grade 6).The results revealed that : 1) An
interactive print media for public relations with QR Code technique has a working style that allow users to
view the presentation of course information in leaflet format. Furthermore, if users want to see more
information and increase their understanding, they can use smartphone to interact with the leaflet by scanning
the QR Code in the leaflet, then the information will appear on the smartphone which will help the target
group understand more about the course. The information displayed on the smartphone consist of a course
introduction video, the enter to faculty website , photo galleries of learning atmosphere, classrooms and
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various activities that occur in the course. 2) Experts evaluated the quality results of the interactive print
media for public relations with QR Code technique is at a hightest level (𝑥𝑥̅ = 4.58) 3) The students got more
understanding in creative media program is in a highest level (𝑥𝑥̅ = 4.51) while using the interactive print media
for public relations with QR Code technique. The result is students can understand the information interactive
print media more than non-interaction print media with statistical significance at the level of .05.
Keywords : Print Media, Interactive

บทนํา

สื่อประชาสัมพันธมีความสําคัญตอการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรเปนอยางมาก เปนตัวกลางในการถายทอด
ขาวสารเรื่องราวตาง ๆ ไปยังกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหว การดําเนินงาน ตลอดจนการแนะนําองคกร สื่อ
สิ่งพิมพเปนสื่อประชาสัมพันธที่เกาแกเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสาร ถึงแมปจจุบันสื่อสิ่งพิมพจะถูกลดบทบาทลง
ไปบางจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และกาวเขาไปสูยุคดิจิทัล แตก็ปฏิเสธไมไดวาสื่อสิ่งพิมพก็ยังมีบทบาทสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ เชน โปสเตอร และแผนพับ ซึ่งตองใชกลยุทธในการประยุกตวิธีการประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพใหเหมาะกับ
สถานการณที่เปนอยูในยุคดิจิทัล และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (ณัตพร วรคุณพิเศษ. 2556)
หลักสูตรสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย สื่อภาพยนตรแอนิเมชัน และเกม เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตป 2546 รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 นักศึกษาที่จบสายวิชาชีพระดับ ปวช. เขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ซึ่งขณะนีห้ ลักสูตร
สื่อนฤมิตไดปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมเปนหลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และเกม เปลี่ยนเปนหลักสูตร
สื่อนฤมิต ทําใหกลุมของนักเรียนที่สนใจเรียนตอกับหลักสูตรลดลงไป ซึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจในชื่อหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง
ไป หรือมีความเขาใจคลาดเคลื่อนจากแผนพับ โปสเตอรประชาสัมพันธที่ประชาสัมพันธไดไมครบทุกมิติ การเขาถึงขอมูลของ
นักเรียน นักศึกษา ไมสามารถเขาถึงขอมูลในขณะนั้นได ไมมีคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในโลกที่เริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉก
เชนที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับ ชีวิตคนอยางแทจริง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง
ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตอบปญหาความทาทาย
ที่ประเทศกําลังเผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนา (ณัฐพล ธนเชวงสกุล และคณะ. 2560) ดวยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วแตละองคกรพยายามสรรหาวิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน
ดานตาง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสายที่ปฏิเสธไมไดวาเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ดังเชน สมารทโฟน เนื่องจากมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และราคาคาใชบริการก็ไมแพง จึงเปนเหตุใหปริมาณการใชงาน
นั้นเพิ่มมากขึ้น ในระยะเริ่มตนเราใชเฉพาะการติดตอสื่อสาร แต ณ ขณะนี้มีความทันสมัย และมีศักยภาพมากจนเรียกไดวาเปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กก็วาได สามารถใหบริการอินเทอรเน็ต ทําธุรกรรมตางๆ ทางดานการเงินได แสดงขอมูลไดทั้ง
วิดีโอ ภาพ เสียง และเกม รวมถึงเปนเทคโนโลยีที่สามารถสรางปฏิสัมพันธไดดีระหวางคนกับสื่อ จึงปฏิเสธไมไดวาสมารทโฟนก
ลายมาเปนปจจัยหลักของการดําเนินชีวิตมนุษยไปแลว
QR Code คื อ รหั ส ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ ป น บาร โ ค ด แบบ 2 มิ ติ โดยคํ า ว า QR Code ย อ มาจาก Quick Response โดย
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสรา ง QR Code นั้ น ก็ เ พื่ อ ความสะดวกในการถอดรหั สโค ด ใหร วดเร็ว ซึ่ ง สามารถจั ด เก็ บ ใหอ ยู ในรู ป
URL,Text,Phone Number และ SMS ทําใหสะดวกสบายในการใชงาน โดยที่ไมตองมานั่งพิมพ เพียงแคพบ QR Code เมื่อไหร
ก็ใชมือถือสแกน QR Code โดยที่ไมตองมานั่งพิมพขอมูลตาง ๆ ใหเสียเวลา ซึ่งโปรแกรมสแกน QR Code มีมากมายหลาย
โปรแกรม เชน QR Code Reader ที่มีทั้ง iPhone และ Android (ธีรพงษ อําพิน และคณะ. 2559)
จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา การปฏิสัมพันธทําใหผูใชสื่อเกิดการเรียนรู และเขาใจไดดี เนื่องจากปฏิสัมพันธทําใหเกิด
การโตตอบระหวางผูใชสื่อกับอุปกรณรวมโดยตรง อีกทั้งทําใหเกิดการเสริมแรงเพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ จะทําอยางไรเราจึงจะ
สามารถสรางสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธมาทําใหผูท่ีสนใจหลักสูตรเกิดความเขาใจ และมองเห็นภาพรวมของหลักสูตรไดอยาง
ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการไดทันที งานวิจัยครั้งนี้จึงนําเทคนิค QR Code มาประยุกตใชเพื่อใหเกิด การ
ปฏิสัมพันธ และจากการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนสมารทโฟนเบื้องตน พบวา สมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ปจจุบันมีราคาที่กลุมเปาหมายสามารถจับตองไดจึงเปนเหตุใหงานวิจัยชิ้นนี้นํารองที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมาใชกับ
214
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เทคโนโลยี QR Code ซึ่งอานงายและเร็วตอการตอบสนอง สามารถเก็บขอมูลไดหลายประเภท ซึ่งสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ
หลักสูตรหากสามารถทําใหผูที่สนใจหลักสูตรดูสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ และเกิดการมีปฏิสัมพันธระหวางกันไดจะทําใหเกิด
ความนาสนใจ เกิดความเขาใจในหลักสูตรสื่อนฤมิตไดดี และชัดเจนมากขึ้น
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสมารทโฟนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และรองรับโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ไทยแลนด 4.0 จึ ง เกิ ด เป น แนวคิ ด การทํ า วิ จั ย นี้ ขึ้ น ซึ่ ง ผู วิ จั ย มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ สร า งสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
ประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวยเทคนิค QR Code บนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และสามารถตอบสนอง
ความตองการการเปลี่ยนแปลงตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไทยแลนด 4.0

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อสรางสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
2. เพื่อประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟนแอนดรอยด
3. เพื่อประเมินความเขาใจของนักเรียน เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารท
โฟน แอนดรอยด

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกตรูปแบบสื่อการเรียน โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก
1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.1.2 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม และโรงเรียนผดุงนารี จํานวน 120 คน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง
2.2 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

1. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
2. แบบประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และควร
ปรับปรุง
3. แบบประเมินความเขาใจของกลุมเปาหมาย เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บน
สมารทโฟน แอนดรอยด ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ เขาใจมากที่สุด
เขาใจมาก เขาใจปานกลาง เขาใจนอย และไมเขาใจ

วิธีดําเนินการวิจัย

1. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด ผูวิจัยมีวิธีการสรางเครือ่ งมือมี
ดังนี้
1.1 ศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ รวมถึงลักษณะของ
การปฏิสัมพันธ ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวาสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code ควรอยูในรูปแบบ
ของแผนพับเนื่องจากพกพางายและสะดวกในการจัดเก็บ โดยรายละเอียดในแผนพับประกอบดวย
1. ชื่อหลักสูตรที่ตองการประชาสัมพันธ
2. ปรัชญาหลักสูตร
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
4. ความรูพื้นฐานของผูเขาศึกษา
5. สภาพการจัดการเรียนการสอน
6. อาชีพในอนาคต
7. การติดตอ/สอบถาม
8. อาจารยภาควิชาสื่อนฤมิต
9. บรรยากาศหองเรียน
10. ภาพกิจกรรมตาง ๆ
1.2 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรายละเอียดในการนําเสนอ เพื่อกําหนดวิธีการนําเสนอ ซึ่งแบงวิธีการนําเสนอสื่อสิ่งพิมพการ
ประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลที่เปนขอความซึ่งจะปรากฏอยูในแผนพับ ซึ่งประกอบดวย
- ชื่อหลักสูตร
- ปรัชญาหลักสูตร
- รายละเอียดหลักสูตร
- ความรูพื้นฐานของผูเขาศึกษา
- สภาพการจัดการเรียนการสอน
- อาชีพในอนาคต
- สถานที่ในการติดตอสอบถาม
สวนที่ 2 การปฏิสัมพันธโดยใช QR Code เพื่อใหเกิดความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ใชในการติดตอสื่อสาร และกระตุน
ความนาสนใจใหกับผูที่ใชแผนพับประชาสัมพันธ ซึ่ง QR Code ผูวิจัยไดมาจากการใชโปรแกรม Android Studio เวอรชัน
ทดลอง มาสรางเปนแอพลิเคชันเพื่อใชในการแปลงเอกสารใหอยูในรูปแบบ QR Code แอพลิเคชันที่สรางขึ้นเปน QR Code
Generator ซึ่งเมื่อนําแหลงที่อยูของเอกสารที่เก็บไฟลรูปแบบตางๆ ใสลงไป ก็จะถูกแปลงเปน QR Code ออกมา ซึ่งจะถูกจัด
วางลงไปในแผนพับประชาสัมพันธ โดยรูปแบบของสื่อที่อยูใน QR Code ประกอบดวย
- วิดีโอ (Video) แนะนําหลักสูตร
- แกลลอรี่ (Gallery) ซึ่งประกอบดวยภาพบรรยากาศหองเรียน ภาพกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงและการแนะนํารุนพี่
ที่มีความโดดเดนในหลักสูตรสื่อนฤมิต
- แนะนําอาจารยภาควิชาสื่อนฤมิต
- เขาสู Facebook หลักสูตร
- เว็บไซตคณะวิทยาการสารสนเทศ
1.3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code ซึ่งออกแบบดังนี้
- ออกแบบการจัดวางเนื้อหาในแผนพับประชาสัมพันธ
- ออกแบบการปฏิสัมพันธดวย QR Code เพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูใชกับสมารทโฟน
- ออกแบบประสบการผูใช (User Experience:UX) เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว
1.4 สรางสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยดดวยโปรแกรม
Adobe InDesign CC เวอรชั่นทดลองใช โดยสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธผูวิจัยไดสรางใหอยูในรูปแบบแผนพับประชาสัมพันธ
ที่มีลักษณะอานเขาใจงาย จัดวางตําแหนงใหเหมาะสมทั้งตําแหนงของขอความ และ QR Code ที่ถูกแปลงจาก QR Code
Generator
1.5 ไดสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟนแอนดรอยด ซึ่ง สามารถดูการ
นําเสนอขอมูลประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบแผนพับ และหากตองการดูขอมูลเพิ่มความเขาใจมากขึ้นสามารถทําไดโดยการ
นําสมารทโฟนมาปฏิสัมพันธกับแผนพับ นําสมารทโฟนไปสแกน QR Code ที่อยูในแผนพับ ขอมูลหลักสูตรก็จะปรากฏขึ้นที่
สมารทโฟน ตามความตองการของผูใชงาน
2. แบบประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
วิธีการสรางเครื่องมือมีดังนี้
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2.1 ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม
2.2 วิเคราะหสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยดที่พัฒนาวา
ประกอบไปดวยองคประกอบอะไรบาง
2.3 สรางแบบประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR
Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด ลักษณะแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช
และควรปรับปรุง โดยกําหนดคาคะแนนดังนี้
เกณฑคุณภาพสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธดวย QR Code มีดังนี้
ระดับ
ความหมาย
5
คุณภาพดีมาก
4
คุณภาพดี
3
คุณภาพปานกลาง
2
คุณภาพพอใช
1
คุณภาพควรปรับปรุง
2.4 พิมพแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ
2.5 ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สือ บั นทึ ก ข อ ความจากคณะวิท ยาการสารสนเทศมหาวิ ท ยาลัยมหาสารคามขอความอนุ เคราะห
ผูเชี่ยวชาญตอบแบบประเมินพรอมแนบแบบสอบถามไปพรอมกับหนังสือจํานวน 3 ฉบับ
2.6 นําหนังสือจากคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบใหผูเชี่ยวชาญ
2.7 ผูเชี่ยวชาญทดลองใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟนแอนดรอยด
2.8 ผูเชี่ยวชาญกรอกแบบประเมินคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารท
โฟน แอนดรอยด
2.9 เก็บแบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
2.10 วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน
แอนดรอยด ของผูเชี่ยวชาญ
2.11 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
3. แบบประเมินความเขาใจของกลุมเปาหมาย เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บน
สมารทโฟน วิธีการสรางเครื่องมือมีดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบประเมินความเขาใจซึ่งผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารตําราผลการวิจัยตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบประเมิน
3.2 วิเคราะหรูปแบบสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน ที่พัฒนาวาประกอบ
ไปดวยการใชงานอะไรบาง
3.3 สรางแบบประเมินความเขาใจของกลุมเปาหมายที่มีตอสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR
Code บนสมารทโฟน ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา5ระดับคือ เขาใจมากที่สุด เขาใจมาก เขาใจปานกลาง เขาใจนอย
และไมเขาใจ โดยกําหนดคาคะแนนดังนี้
ระดับ
ความหมาย
5
เขาใจมากที่สุด
4
เขาใจมาก
3
เขาใจปานกลาง
2
เขาใจนอย
1
ไมเขาใจ
3.4 นักเรียนทดลองใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
3.5 นักเรียนกรอกแบบประเมินความเขาใจสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารท
โฟน แอนดรอยด
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3.6 เก็บแบบประเมินจากนักเรียน
3.7 วิเคราะหผลการประเมินความเขาใจของนักเรียนที่มีตอสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR
Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพ และความเขาใจของนักเรียนที่มีตอสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ
ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด คือ 1) คาเฉลี่ย 2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยดในงานวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการ
ทํางานดังนี้

ภาพ 1 รูปแบบการทํางานสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสมั พันธ ดวย QR Code
จากภาพ 1 รูปแบบการทํางานสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน
แอนดรอยด สามารถอธิบายขั้นตอนการใชงานไดดังนี้
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1) ผูใชอานสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในรูปแบบแผนพับดังภาพ 2

ภาพ 2 แสดงแผนพับสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธ
2) จากภาพ 2 เมื่อผูใชอานแผนพับประชาสัมพันธ ผูใชสามารถดูขอมูลหลักสูตรใหเขาใจเพิ่มยิ่งขึ้นโดยการทําปฏิสัมพันธคือ
นําสมารทโฟนมา scan ที่สัญลักษณ QR Code ซึ่งเมื่อ scan ผูใชจะเขาสูเนื้อหาการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อใหเขาใจในหลักสูตรมากยิ่งขึน้
ซึ่งขอมูลใน QR Code จะประกอบไปดวยขอมูลที่เปน วิดีโอแนะนําหลักสูตร , เขาสูเว็บไซตคณะ รวมถึงภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
หองเรียน กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในหลักสูตร และทําความรูจักอาจารยประจําหลักสูตร ดังภาพ 3
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ภาพ 3 แสดงภาพหนาจอในสมารทโฟนเมื่อผูใชปฏิสัมพันธ QR Code กับสื่อประชาสัมพันธในแตละเนื้อหา
2. คุณภาพสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด ของ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
รายการ
1. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธสามารถทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ
นฤมิต
2. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธทําใหทราบวาหลักสูตรสื่อนฤมิตแบงกลุมการเรียน
ออกเปน 3 กลุม
3. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ก ารประชาสั ม พั น ธ ทํ า ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นในกลุ ม
แอนิเมชัน
4. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ก ารประชาสั ม พั น ธ ทํ า ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นในกลุ ม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเกม
5. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ก ารประชาสั ม พั น ธ ทํ า ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นในกลุ ม
ภาพยนตร และโฆษณา
6. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาตอใน
หลักสูตรสื่อนฤมิต
7. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการ
สอนในหลักสูตรสื่อนฤมิต
8. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตเมื่อจบ
จากหลักสูตรสื่อนฤมิต
9. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของหองเรียนที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสื่อนฤมิต
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𝑥𝑥̅
5.00

S.D.
0.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4.67

0.58

ดีมาก

4.33

0.58

ดี

4.33

0.58

ดี

4.67

0.58

ดีมาก

4.67

0.58

ดีมาก

4.33

0.58

ดี

4.67

0.58

ดีมาก
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10. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ก ารประชาสั ม พั น ธ ทํ า ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ บรรยากาศ และ 4.33
กิจกรรมตางๆ ในการเรียนของหลักสูตรสื่อนฤมิต
11. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธทําใหทานเขาใจแนวทางการศึกษาตอในหลักสูตร 4.33
สื่อนฤมิต
โดยรวม
4.58

0.58

ดี

0.58

ดี

0.47

ดีมาก

3. ความเขาใจของนักเรียน เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บนสมารทโฟน
แอนดรอยด
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความเขาใจของนักเรียน เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บน
สมารทโฟน แอนดรอยด จํานวน 120 คน
รายการ
1. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสื่อนฤมิต
2. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานทราบวาหลักสูตรสื่อ
นฤมิตแบงกลุมการเรียนออกเปน 3 กลุม
3. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนในกลุมแอนิเมชัน
4. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนในกลุมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเกม
5. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนในกลุมภาพยนตร และโฆษณา
6. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการศึกษาตอในหลักสูตรสื่อนฤมิต
7. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการเรียนการสอนในหลักสูตรสื่อนฤมิต
8. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
อาชีพในอนาคตเมื่อจบจากหลักสูตรสื่อนฤมิต
9. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของหองเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสื่อนฤมิต
10. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ก ารประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รทํ า ให ท า นเข า ใจแนวทาง
การศึกษาตอในหลักสูตรสื่อนฤมิต
รวม
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𝑥𝑥̅
4.50

S.D.
0.50

ระดับความเขาใจ
มากที่สุด

4.39

0.49

มาก

4.67

0.47

มากที่สุด

4.44

0.50

มาก

4.46

0.50

มาก

4.44

0.50

มาก

4.57

0.50

มากที่สุด

4.50

0.50

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.51

0.49

มากที่สุด

4.51

0.49

มากที่สุด
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความเขาใจของนักเรียน เมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบไมมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บน
สมารทโฟน จํานวน 120 คน
รายการ
1. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสื่อนฤมิต
2. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานทราบวาหลักสูตรสื่อ
นฤมิตแบงกลุมการเรียนออกเปน 3 กลุม
3. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนในกลุมแอนิเมชัน
4. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนในกลุมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเกม
5. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนในกลุมภาพยนตร และโฆษณา
6. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการศึกษาตอในหลักสูตรสื่อนฤมิต
7. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการเรียนการสอนในหลักสูตรสื่อนฤมิต
8. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
อาชีพในอนาคตเมื่อจบจากหลักสูตรสื่อนฤมิต
9. สื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธหลักสูตรทําใหทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของหองเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสื่อนฤมิต

𝑥𝑥̅
3.10

S.D.
0.96

ระดับความเขาใจ
ปานกลาง

3.44

1.06

ปานกลาง

3.41

0.97

ปานกลาง

3.38

0.90

ปานกลาง

3.47

0.89

ปานกลาง

3.25

0.96

ปานกลาง

3.61

0.93

มาก

3.50

0.91

มาก

3.47

1.04

ปานกลาง

10. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ก ารประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รทํ า ให ท า นเข า ใจแนวทาง
การศึกษาตอในหลักสูตรสื่อนฤมิต
รวม

3.43

0.91

ปานกลาง

3.41

0.95

ปานกลาง

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความเขาใจของนักเรียนเมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บน
สมารทโฟน แอนดรอยด กับการใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบไมมีปฏิสมั พันธ
ประเภทสื่อ
แบบไมมีปฏิสัมพันธ
แบบมีปฏิสัมพันธ

N
120
120

Mean
3.4050
4.5067

สรุปผลการวิจัย

S.D.
.84871
.35497

t
-15.003

Sig.
.000

การวิจัยครั้งนี้สรุปผลไดดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟนแอนดรอยด เมื่อผูใชอานแผนพับ
ประชาสัมพันธ ผูใชสามารถดูขอมูลหลักสูตรใหเขาใจเพิ่มยิ่งขึ้นโดยการทําปฏิสัมพันธคือ นําสมารทโฟนมาสแกนที่สัญลักษณ QR
Code ซึ่งสแกน ผูใชจะเขาสูเนื้อหาการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อใหเขาใจในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น โดยขอมูลที่สแกนใน QR
Code จะประกอบไปดวยขอมูลที่เปน วิดีโอแนะนําหลักสูตร , เขาสูเว็บไซตคณะ รวมถึงภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
หองเรียน กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหลักสูตร และทําความรูจักอาจารยประจําหลักสูตร
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2. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บน
สมารทโฟนแอนดรอยด โดยรวมอยูในระดับดีมาก 𝑥𝑥̅ = 4.58 แยกเปนรายขออยูในระดับดีมาก และดี ซึ่งมากที่สุด 𝑥𝑥̅ = 5.00 และ
นอยที่สุด 𝑥𝑥̅ = 4.33
3. ความเขาใจของนักเรียนเมื่อใชสื่อสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟนแอน
ดรอยด มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อนฤมิตโดยรวมอยู ในระดับดีม าก 𝑥𝑥̅ = 4.51 ซึ่งมากที่สุด 𝑥𝑥̅ = 4.61 และนอยที่สุด
𝑥𝑥̅ = 4.39 และผลการเปรียบเทียบความเขาใจของนักเรียนเมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code
บนสมารทโฟนแอนดรอยด กับการใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบไมมีปฏิสัมพันธ พบวานักเรียนเขาใจสื่อทั้งสองแบบ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

อภิปรายผล

1. สื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด ชวยใหผูใชสามารถเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปฏิสัมพันธสามารถนําพาผูใชสื่อเขาสูขอมูลไดโดยละเอียดดวยวิธีการที่ไมซ้ําซอน โดย
เพียงแคนําสมารทโฟนมาปฏิสัมพันธกับแผนพับดวยการสแกน QR Code ซึ่งจะทําให ผูใชเขาสูขอมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น โดย
ขอมูลที่ scan ดวย QR Code จะประกอบไปดวยขอมูลที่เปน วิดีโอแนะนําหลักสูตร , เว็บไซตภาควิชา , เว็บไซตคณะ รวมถึง
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หองเรียน กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในหลักสูตร ทําความรูจักอาจารยประจําหลักสูตร และอาชีพ
ที่รองรับในอนาคตเมื่อเรียนจบหลักสูตรสื่อนฤมิต ซึ่งสามารถทําความเขาใจเพิ่มเติมไดหลากหลายรูปแบบ ทําใหนักเรียนเขาใจใน
หลักสูตรมากกวาการอานแผนพับทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยวิจัยของ จักรกฤษณ หมั่นวิชา และคณะ (จักรกฤษณ หมั่นวิชา.
2559) เรื่องการประยุกตใชงานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ พบวาเทคโนโลยี QR Code ทําใหผูชมสามารถ
ไดรับความรู และขอมูลตาง ๆ ของพิพิธภัณฑไดตามความตองการ และความสนใจของตนเองไดอยางทั่วถึง
2. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บน
สมารทโฟน แอนดรอยด ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาใชงานงาย สามารถทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อนฤมิตไดอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธดังกลาวมีการนําเทคโนโลยี QR Code มาชวยใหเกิดความเขาใจ
ในหลักสูตรไดอยางเหมาะสม ไมมีความซ้ําซอนในการใชงาน รวมถึงใชหลักการออกแบบที่ดี และใชภาษาที่สื่อความหมายได
ชัดเจนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแสงเทียน ทรัพยสมบูรณ เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีรวมสมัยบนคิวอารโคดเรื่อง
ลีลาศ พบวาประสิทธิภาพการใชคิวอารโคดอานผานรหัสขอมูล เรื่อง ลีลาศ งายตอการใชงานในการอานบทเรียน มีความรวดเร็ว
ในการใชคิวอารโคดอานผานรหัสขอมูลในการนําเขาบทเรียนผานวีดีโอ และมีความพึงพอใจในภาพรวมการใชคิวอารโคดอาน
บทเรียนลีลาศอยูในระดับมาก (แสงเทียน ทรัพยสมบูรณ และคณะ. 2559)
3. นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรมากขึ้นเมื่อใชสื่อสิ่งพิมพการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธดวย QR Code บน
สมารทโฟน แอนดรอยด ซึ่งเมื่อเปรียบความเขาใจของนักเรียนที่ใชสื่อสิ่งพิมพแบบมีปฏิสัมพันธ และใชสื่อสิ่งพิมพแบบไมมี
ปฏิสัมพันธพบวานักเรียนมีความเขาใจทั้งสองแบบแตกตางกัน โดยเขาใจสื่อแบบมีปฏิสัมพันธไดดีกวาแบบไมมีปฏิสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัตตกมล พิศแลงาม (กัตตกมล พิศแลงาม. 2561) จากงานวิจัยเรื่อง
การประยุกตใชเทคโนโลยีรหัสคิวอารสําหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยี QR Code เขาถึงไดงาย
ประมวลผลเร็ว มีความถูกตองแมนยําของขอมูล และเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดระยะเวลาการพิมพ

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรนําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธแบบมีปฏิสัมพันธ ดวย QR Code บนสมารทโฟน แอนดรอยด ไปใชในการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน และองคกรตอไป
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในการใชสื่อ เพื่อนําไปปรับใชและออกแบบใหสอดคลองกับการใชงานของผูใช
2.2 ควรศึกษากระบวนการรับรูของมนุษยเพื่อนํามาออกแบบใหเกิดความสัมพันธตอสิ่งเรา และนําไปขยายผลในสื่อ
รูปแบบอื่น ๆ ตอไป
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วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณาจากผูเชี่ยวชาญทุก ๆ ทาน ซึ่งไดกรุณาใหคําแนะนํา และตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองของการวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษพิพัฒน สายทอง อาจารย
ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร และผูชวยศาสตราจารยกชพรรณ ยังมี ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการทดสอบ และประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใหคําแนะนําอยางดียิ่ง ขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม และโรงเรียนผดุงนารี ที่
ประเมินความเขาใจของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขอขอบคุณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย ทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงดวยดี
คุณคา และประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ตอผูที่สนใจศึกษา ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ตลอดจน
บูรพาจารยที่เคยอบรมสั่งสอน และผูมีพระคุณทุกทาน
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