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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบถามตอบอัตโนมัติ 2) พัฒนาระบบถามตอบ
อัตโนมัติ และ 3) ประเมินประสิทธิภาพระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด จ านวน 5 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย 
3 ส่วนหลัก ได้แก่ กลุ่ม 1) ส่วนผู้ดูแลระบบ 2) ส่วนเจ้าหน้าที่ และ 3) ส่วนผู้ใช้งาน โดยระบบมีประสิทธิภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย (�̅�=4.26, S.D.=0.61) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการออกแบบระบบ  
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.43, S.D.=0.59) 2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=4.29, S.D.=0.52) 3) ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅=4.00, 
S.D.=0.65) และ 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.30, S.D.=0.66) 
 
ค าส าคัญ: ระบบถามตอบอัตโนมัติ แมชชีนเลิรน์นิง ภควนัตภาพ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) analyze and design Answering System, 2) development 
Anwering System, and 3)  evaluate the efficiency Answering System for Public Relations in Promoting 
Business Computer, Chandrakasem Rajabhat University.  The sample of this study consisted of two 
group. were selected as purposive sampling group Statistics for data analysis, mean, standard division. 
The research findings Answering System for Public Relations in Promoting Business Computer, 
Chandrakasem Rajabhat University are as follows 3 parts:  ( 1)  Admin (2)  Staff (3)  Users.  Results of 
evaluation to determine the efficiency of the system performance was at the high level (�̅�=4.26, S.D.=0.61) 
1)  evaluate the efficiency design test ( �̅�= 4. 43, S. D. = 0. 59)  2)  evaluate the efficiency function test 
(𝑥 ̅=4.29, S.D. =0.52)  3)  evaluate the efficiency content Validity Test ( �̅�=4.00, S.D. =0.65)  and 4) 
evaluate the efficiency  security test (�̅�=4.30, S.D.=0.66). 
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1. บทน า  
 1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์นั้น ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบไป 
อย่างมาก ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้วิถีชีวิตของคน
ในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิม การสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน ส่งผลให้เกิด 
การแข่งขันในด้านต่างๆ การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการต่างๆ เมื่อ
มีการพัฒนากระบวนการคิดและนวัตกรรมใหม่เกิดข้ึนก็ต้องมีส่วนที่ล้าสมัยและก าลังจะหายไป บทความชิ้นหนึ่ง
จากนิตยสาร The Futurist นักอนาคตศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รูปแบบการ
ด ารงชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ในอนาคต เทคโนโลยี คือ องค์ความรู้ที่ใช้สร้างเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ และเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของมนุษย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกๆ กิจกรรม เช่น 
การสื่อสาร การขนส่ง และการผลิต (Karehka, 2013) เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยี
ใหม่จะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมนุษย์ (Arthur, 2011) 
 ภควันตภาพ หรือ Ubiquitous จะเป็นเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่เกิดจากแนวคิดที่
ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ (นวพร เพชรมณี และปรัชญนันท์ นิลสุข, 2553) เพื่อให้
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังค ากล่าวที่ว่า “Anywhere Anytime” หมายความว่า แนวความคิดนี้เป็น
แนวความคิดที่จะใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีผสมผสานอยู่ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยี 
Machine Learning ได้มีการน ามาพัฒนาเป็น Chatbot หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าลองรูปแบบการ
สนทนาของมนุษย์ เพื่อที่จะท าให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ Chatbot 
เริ่มถูกน ามาใช้โดยภาคธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากคุณประโยชน์ของ Chatbot เช่น การเป็น Customer Service 
24 ชั่วโมง การเพิ่มโอกาสในการขายและลดต้นทุนด้านพนักงาน นอกจากนี้ Chatbot ยังมีคุณประโยชน์ในด้าน
การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) โดย Chatbot จะผสานคุณสมบัติของโปรแกรมลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM) ในการรักษา และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและลูกค้า การบริหารประสบการณ์
ลูกค้า (Customer Experience Management) ในการท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และน าเสนอ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ผลการวิจัยของ (Rajatanavin, 2015) พบวา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผาน
โซเชียลมีเดียนั้น จะชวยลดความเสี่ยงตอความเขาใจผิดในสินคา หากธุรกิจสามารถน าเสนอขอมูลที่ถูกตอง 
รวดเร็ว ตรงประเด็น ยอมจะสรางความเชื่อมั่น และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจไดอีกดวย 
 ในปี ค.ศ. 2016 Chatbot ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีเทคโนโลยี Machine Learning ที่เพิ่มประสิทธิภาพ 
มากกว่าระบบซอฟต์แวร์ในอดีต ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ในอุตสาหกรรมการ
บิน สายการบิน KLM ได้น า Chatbot ไปใช้งานในการเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้าในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงและมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยพบว่าลูกค้าออนไลน์กว่า 
50% จะค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านผู้ช่วยเสมือนจริง (Virtual Assistant) ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างต่ า 
1,500 องค์กร ในปี ค.ศ. 2015 (Gartner, 2017) จึงส่งผลให้ Chatbot ได้รับการพัฒนาเพื่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
Chatbot สามารถท างานได้บนเว็บไซต์ขององค์กร หรือถูกฝังในแอปพลิเคชันขององค์กร แต่ในปัจจุบัน Chatbot 
มักจะถูกพัฒนาให้ท างานอยู่ใน Platform ที่ผู้ใช้งานใช้เวลามากที่สุด นั่นคือแอปพลิเคชันเพื่อการสนทนา ซึ่งในปี 
ค.ศ. 2016 ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการสนทนา (Messaging Application) เช่น Line Facebook Whatsapp 
และ WeChat ได้พัฒนา Chatbot เพื่อใช้ใน Platform ของตน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า Chatbot นั้น เป็นเรื่องที่องค์กร
ทุกองค์กร สามารถเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น หากได้รับการพัฒนา 
มาใช้กับสถาบันการศึกษา ก็จะช่วยอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ในเรื่องของการให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ที่มีข้อสงสัย ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
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ซึ่งมีความสะดวกมากกว่าการสอบถามข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีข้อจ ากัดคือด้านเวลา ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์กับมนุษย์
ในยุคปัจจุบันที่เน้นในเรื่องความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร (ธนภัทร บุศราทิศ, 2559) 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสาขาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งจากการศึกษาจึงพบปัญหาว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นยังไม่มี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาอย่างเป็นทางการ มีเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าเพจ Facebook 
สาขาวิชา หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น และยังไม่มีช่องทางการติดต่อโดยตรงของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หากมีเพียงแต่การโทรติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งอาจจะมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการให้บริการรับส่งข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่สามารถมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการตอบค าถาม 
หรือประชาสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  ดังนั้น หากมีเจ้าหน้าที่ที่คอยปฏิบัติงานหรือคอยให้ค าปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่ วโมง และอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียนที่มาใช้บริการ คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มีข้อสงสัยอยากได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วย 
 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1)  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  2)  เพื่อพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
  3)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 2.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  1)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน  
โดยเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศและการออกแบบสารสนเทศ ส่วนออกแบบ 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศไม่ต่ ากว่า 10 ปี ระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่า ปริญญาโท
หรือต าแหน่งทางวิชาการเพื่อสอดคล้องกับระบบที่ได้พัฒนาขึ้น และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ 
จ านวน 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อไม่ต่ ากว่า 5 ปี ระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
โท เพื่อหาความสอดคล้องของเนื้อหาในด้านการให้ข้อมูลการศึกษาต่อ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
 1.1) ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน 
และรหัสผ่านได้ 
 1.2) ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
 1.3) ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้ 
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 2) ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
  2.1) ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.2) เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสาขาได้ 
 3) ระบบจัดการชุดค าถามค าตอบ 
  ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลชุดค าถามค าตอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4) ระบบสามารถตอบค าถามอัตโนมัติ ผ่านทางช่องแช็ตโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
 5) ระบบจัดการออกรายงาน 
  ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถออกรายงาน สรุปข้อมูล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ  
  เครื่องมือชุดนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง IOC เพื่อหาความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของข้อค าถามในแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
และสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ระบบโดยใช้แผนภาพต่างๆ ดังนี ้
  3.1  แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ใช้งาน  
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 

  

ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

0 
การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติ

เพื่อประชาสัมพันธ ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม 

ผู้ดูแลระบบ 
- ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 
- ข้อมูลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ข้อมูลชุดค าถามค าตอบ 

- ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 
- ข้อมูลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-  รายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน 
-  รายละเอียดข้อมูลสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-  สอบถามข้อมูล 

- รายละเอียดค าถาม 

-  รายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน 
-  รายละเอียดข้อมูลสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- รายละเอียดข้อมูลชุดค าถามค าตอบ 
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3.2 ผลการพัฒนาและออกแบบระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 1) หน้าจอเว็บเพจหลัก 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบหน้าจอเว็บเพจหลัก 
 

2) หน้าจอเมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมท่ีใช้ในการแก้ไข (Chatbot)  
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงวิธีการทดสอบใช้งาน (Chatbot) 
  



Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 5 Volume 1 January - June 2020 
  52 

 3) หน้าจอแสดงการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ชุดค าถาม-ค าตอบ (Chatbot) 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ชุดค าถาม-ค าตอบ (Chatbot) 
 
 3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้งานในภาพรวม  เสนอ
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้งานในภาพรวม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
1.  ด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ  4.43 0.59 มาก 
2.  ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ  4.29 0.52 มาก 
3.  ด้านความตรงตามเนื้อหาของข้อมูลในระบบ  4.00 0.65 มาก 
4.  ด้านความปลอดภัยของระบบ  4.30 0.66 มาก 

รวม 4.26 0.61 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีต่อการใช้งานในภาพรวม มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 (�̅�=4.26, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า อันดับ 1 คือ ด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ (Design Test) มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 (�̅�=4.43, S.D. 0.59) อันดับ 2 คือ ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security 
Test) มีค่าเฉลี่ย 4.30 (�̅�=4.30, S.D.= 0.66) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 3 คือด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) มีค่าเฉลี่ย 4.29 (�̅�=4.29, S.D=0.52) มีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4 คือ ด้านความตรงตามเนื้อหาของข้อมูลในระบบ (Functional Requirement 
Test) มีค่าเฉลี่ย 4.00 (�̅�=4.00, S.D.=0.65) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบถามตอบอัตโนมัติ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) พัฒนาระบบถามตอบ 
อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) ประเมิน
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ประสิทธิภาพของระบบถามตอบอัตโนมัติเพือ่ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม โดยผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ผลการวิจัยพบว่า  

1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนผู้ดูแลระบบ 2) ส่วน
เจ้าหน้าที่ และ 3) ส่วนผู้ใช้งาน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ สาตมุณี และสิริลักษณ์ บริรักษ์ 
(2562) ที่ได้ท าการวิเคราะห์ และออกแบบระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายระดับอุดมศึกษา โดยมีการแบ่งขอบเขตผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบไว้  

2) การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ได้พัฒนาตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจักรินทร์ สันติรัตนภักด.ี 
(2561) ที่ได้พัฒนาระบบการตลาดออนไลนและบริการลูกคาดวยแช็ตบอทกรณีศึกษา: การใช Chatfuel 
ปฏิสัมพันธกับลูกคาผานเมสเซนเจอรขึ้นมาใช้งาน โดยมีการออกแบบโครงสร้างการสนทนา ก าหนดค าถาม
ค าตอบจากข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง โดยก าหนดค าตอบที่สัมพันธ กันในลักษณะโครงสรางการสนทนาของ 
แช็ตบอท ซึ่งน ามาใช้งานในองค์กรเหมือนกัน 

3) การประเมินประสิทธิภาพของระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการประเมิน 4 ด้านคือ 
1) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) 2) ด้านการท างาน ได้ตาม
ฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และ 4) ด้าน
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินประสิทธิภาพของระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 (�̅� =4.26 S.D.= 0.61) สามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
และสามารถแก้ปัญหาระบบงานเดิมได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยยศ จระเทศ (2555) ได้ศึกษา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลหลักสูตร พบว่า ระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพใน
ระดับมากสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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