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การพัฒนาแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรั บสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือสร้ างและหาคุณภาพแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) เพือศึกษาการรับรู้ การใช้ แชทบอทของกลุ่มตัวอย่าง 3) เพือเปรี ยบเทียบการรับรู้
การใช้ แชทบอทโดยจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน 4) เพือศึกษาความพึงพอใจการใช้ แชทบอทโดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนี
คือ กลุม่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ในเขตพืนทีบริ การของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี การศึกษา 2563 จํานวน
นักเรี ยน 378 คน ซึงได้ มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน และเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินการรับรู้
การใช้ แชทบอท และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ แชทบอท ผลการวิจยั พบว่า แชทบอทมี 6 เมนูในการใช้ งาน ได้ แก่ เมนูแนะนํา
มหาวิทยาลัย เมนูหลักสูตรทีเปิ ดสอน เมนูสมัครเรี ยน เมนูตรวจสอบข้ อมูล เมนูกองบริ การการศึกษา และเมนูติดต่อสอบถาม ซึงผล
การประเมินมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( ̅ =4.73, S.D.=0.32) ส่วนการรับรู้แชทบอท ผลการประเมินการรับรู้ อยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.88, S.D.=0.92) เมือเปรี ยบเทียบการรับรู้ แชทบอทจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่าการรับรู้ แชทบอทไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ แชทบอท อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =4.01, S.D.=0.77)
คําสําคัญ: แชทบอท ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop chatbot for public relations of new undergraduate student
recruitment of Pibulsongkram Rajabhat University, 2) to determine the students’ perception of Chatbot, 3) to compare
the students’ perception in terms of school size, and 4) to examine their satisfaction of using the Chatbot. The participants
of this research were 378 of grade 12 students in Pibulsongkram Rajabhat University’s service area in the academic
year 2020, by Stratified random sampling. The research tools were quality assessment form, Chatbot perception assessment
form, and Chatbot satisfaction evaluation form. The results showed that Chatbot consisted of 6 menus: the university
guide, courses offered, registration, data review, Education Service Division Menu, and contact. Also, the evaluation
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results revealed that the Chatbot was at the highest quality ( ̅ =4.73, S.D.=0.32). For the Chatbot perception study, the
results indicated that it was at a high level ( ̅ =3.88, S.D.=0.92). In addition, the comparison of the perception showed
that there was no significant difference on the participants’ Chatbot perception (P>0.05), and their satisfaction was at a high
level ( ̅ =4.01, S.D.=0.77).
Keywords: chatbot, public relations, new undergraduate student, Pibulsongkram Rajabhat University

บทนํา
ปั จจุบนั การติดต่อสือสารได้ เป็ นพืนฐานแรก
ของการอยู่รวมกันอย่ างเป็ นสังคม โดยเริ มจากการ
พูดคุยหรื อการเขียน ซึงในปั จจุบนั การส่งข้ อความผ่าน
แอปพลิเคชันเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรา
ในการติดต่อสือสารมากยิงขึน โดยการส่งข้ อความ
ผ่านแอปพลิเคชันได้ มีการใช้ งานมาในระยะหนึงแล้ ว
ขณะทีการติดต่อสือสารมีรูปแบบการปรับเปลียนไป
โดยอาจจะไม่ได้ แค่พดู คุยกับตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว
แชทบอทจะมาเป็ นคู่ ส นทนาที สามารถตอบโต้ กั บ
ผู้ใช้ ได้ อย่างรวดเร็ ว และตลอดเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ เนื องจากผู้รั บ บริ ก ารมี ค วามต้ อ งการข้ อ มูล
ข่าวสารด้ านการให้ บริ การเพิมมากยิงขึนอย่างรวดเร็ ว
เพราะอุปกรณ์ ที ใช้ ในการเข้ าถึ งข้ อมูลข่าวสาร เช่ น
สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงค่าบริ การอินเทอร์ เน็ต
ที มี ราคาถูกลงเป็ นอย่ า งมาก พร้ อมกับ พฤติ ก รรม
ของผู้รั บ บริ ก ารเองก็ ต้ อ งการความรวดเร็ ว ในการ
รับบริ การข้ อมูลข่าวสาร โดยทีไม่มีข้อจํากัดทางด้ าน
ของเวลาในการใช้ บริ การก็ เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีทําให้
ต้ องมี การปรั บตั ว ให้ ตอบสนองต่ อ ความต้ องการ
ของผู้ รั บ บริ ก ารได้ อย่ า งทัน ท่ ว งที เพื อให้ อยู่ ร อด
ในกระแสสังคมทีทุกอย่างในโลกดิจิทลั all thinking
digital ดังทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
เทคโนโลยี ห นึ งที ได้ ถูก นํ า มาใช้ ช่ ว ยให้ ก าร
ปรับตัวในทิศทางปั จจุบนั คือ แชทบอท เป็ นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ทีจําลอง บทสนทนาของมนุษย์ทีสามารถ
สือสารผ่านข้ อความหรื อเสียงได้ แบบ real time โดยใช้
เทคโนโลยี artificial intelligent: AI หรื อปั ญญาประดิษฐ์
ในการโต้ ตอบกับคูส่ นทนา ซึงตัวโปรแกรมนีจะถูกฝั งตัว
อยูบ่ นเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน หรื อโปรแกรมแชทต่าง ๆ
(Information Technology & Communication Center,
2020) ซึงในปั จจุบนั เทคโนโลยีนีได้ พฒ
ั นาเป็ นอย่างมาก
และได้ ถูกนํา มาใช้ แพร่ ห ลายในหลายทีซึงก็ รวมถึ ง
ภาครัฐด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะไลน์สามารถนําแชทบอท
เข้ ามาใช้ งานได้ ด้วย และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ได้ พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีแชทบอทของธนาคารไทยพาณิชย์
ซึงให้ กบั ลูกค้ าใช้ บริ การฟรี ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์ภายใต้
คอนเซ็ปต์หลัก “เตือน-ตอบ-ตาม” แชทอทมีจุดเด่น
คือ การให้ บริ การ 24 ชัวโมง และเรื องความรวดเร็ ว
ในการตอบคําถาม (Siam Commercial Bank, 2019)
ไลน์ประเทศไทยการสือสารทีครองใจคนไทยกว่า
45 ล้ านคน เผยข้ อมูลทีน่าสนใจของพฤติกรรมผู้ใช้
ชาวไทยตลอดปี 2019 ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการสือสารที
มีการใช้ งานสูงติดอันดับโลกคอนเทนต์ในแบบทีโดนใจ
คนไทย รวมถึงช่วงเวลาสําคัญในเทศกาลส่งความสุข
ข้ ามปี ทีผ่านมา ด้ านการสือสารไลน์ยงั คงเป็ นแพลตฟอร์ ม
ทีผู้ใช้ คนไทยใช้ สําหรับติดต่อ สือสาร พูดคุยกับเพือน
ครอบครัวและคนใกล้ ชิด โดยไม่ใช่แค่เพียงการแชท
ส่งข้ อความเท่านัน บริ การ Line Call หรื อโทรฟรี ผา่ น ไลน์
ยัง เป็ นที นิ ย มในหมู่ค นไทย โดยมี อัต ราการใช้ ง าน
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เฉลียสูงถึง 49 ล้ านครังต่อวัน ซึงนับเป็ นยอดการใช้
งานทีสูงทีสุดในโลกอีกด้ วย ในขณะทีการส่งสติกเกอร์
ยังคงเป็ นวิธีการสือสารแทนข้ อความทีโดนใจคนไทย
โดยพบว่าช่วงเวลาทีคนส่งสติกเกอร์ ผ่านไลน์เยอะทีสุด
คือเวลา 4 ทุม่ ถึงเทียงคืน และคําพูดหรื อข้ อความทีคนไทย
นิยมส่งเป็ นสติกเกอร์ แทนมากทีสุดจะเป็ นคําพืนฐาน
ในชีวิตประจําวัน ได้ แก่ hello, love, 555, ok และ
thank you บ่งชีให้ เห็นว่าคนไทยใช้ สติกเกอร์ เป็ นหนึง
ในการสือสารขันพืนฐานในชีวิตประจําวันไปแล้ ว ด้ วยว่า
ในบางโอกาสสติกเกอร์ สามารถสือและส่งต่อความรู้ สึก
ได้ ชดั เจนมากกว่าตัวอักษร (Techsauce Team, 2020)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตังอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
เริ มก่อตังขึน ในปี พ.ศ. 2464 ปั จจุบนั มีการจัดการศึกษา
ทังหมด 3 ส่วน ได้ แก่ 1) ส่วนสนามบิน 2) ส่วนวังจันทน์
3) ส่วนทะเลแก้ ว โดยงานรับเข้ าศึกษา กองบริ การ
การศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงครามมี ภาระ
หน้ าทีหลักในการประชาสัมพัน ธ์ แนะแนวหลักสูต ร
การเปิ ดรับสมัครนักศึกษาเข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ในการประชาสัมพันธ์ ต้องใช้ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
จะต้ องมีสอที
ื ทันสมัย รวดเร็ ว เนือหาเข้ าใจง่าย ข้ อมูลไม่
ซับซ้ อน ข้ อมูลมีความสําคัญ และตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
เพือสะดวกในการศึกษาข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สามารถทํ า ได้ หลายวิ ธี ซึ งการ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล ข่า วสารทางด้ า นการศึก ษา
มหาวิทยาลัยต้ องมีกลยุทธ์ เพือทีจะเป็ นแรงจูงใจให้
นักเรี ยนในระดับชันมัธยมตอนปลายได้ มีความสนใจ
เพื อที จะตัด สิน ใจเข้ า ศึก ษาต่อ สิงที จะช่ ว ยในการ
ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ใ ห้ มีความน่าสนใจมาก
ยิ งขึ น และสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายได้ อ ย่ า ง

กว้ างขวาง นอกจากนีการสือสารทีจะถึงกลุ่มเป้าหมาย
จะต้ อ งประกอบด้ ว ยความถูกต้ อ ง ความน่าเชื อถื อ
ความเหมาะสมกับกาลเทศะ เนือหาสาระ ความแจ่มแจ้ ง
ชัดเจน ความสมําเสมอและต่อเนือง โดยเฉพาะช่องทาง
ในการสือสาร และความสามารถของผู้รับสารข่าวสาร
ด้ านการประชาสัมพันธ์ มีความสําคัญอย่างยิงทีจะมี
ผลการตัดสินใจต่อมนุษย์
การรั บสมัครนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ซึง
ปั ญหาทีพบในปั จจุบนั นี คือ จํานวนนักศึกษาทีลดลง
อย่างต่อเนืองจากการทีประชุมอธิ การบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีการประชุมปรึ กษาหารื อเกียวกับ
จํานวนรับนักศึกษาประจําปี การศึกษา 2562 ในส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัวประเทศ พบว่าทุกมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ก็พบปั ญหาจํานวน
นักศึกษาลดลง ร้ อยละ 10-15 จากปี ทีผ่านมา ซึงจํานวน
อาจจะลดลงไม่มากนัก เนืองด้ วยนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กนักเรี ยนในท้ องถินอยู่แล้ ว
จึง ไม่กระทบกับ มหาวิท ยาลัยมากนัก (Daylinews,
2018) โดยงานรับเข้ าศึกษา ได้ มีการจัดโครงการแนะแนว
สัญจรตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพือการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก และจัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใน
การศึกษาข้ อมูลด้ วยตนเองสําหรับโรงเรี ยนทีไม่พร้ อม
ในเรื องวัน เวลาในการให้ เข้ าประชาสัมพันธ์ และยังมี
การจัดโครงการเปิ ดบ้ าน (open house) เพือสร้ าง
แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อโดยให้ สอดคล้ อง
กับการวิจยั เรื อง ปั จจัยการเลือกเข้ าศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามนัน นักเรี ยนส่วนใหญ่ตดั สินใจ
เข้ าศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ด้ วยปั จจัย
ด้ านความคาดหวังของนักเรี ยนทีมีต่อมหาวิทยาลัย
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ปั จจัยด้ านค่าเล่าเรี ยนและ
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แหล่งเงินทุน เป็ นต้ น (Tongyung, 2015) แต่ปัญหาที
ยัง พบคื อ กลุ่ม เป้ าหมายโรงเรี ย นในท้ องถิ นไม่ มี
งบประมาณสนับสนุนในการเดินทางมาร่ วมโครงการ
เปิ ดบ้ าน และทางมหาวิทยาลัยต้ องใช้ งบประมาณใน
การจัดโครงการสูงอีกด้ วย
ดังนัน แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ เกิดความทัวถึง ได้ ร้ ูจกั
หลักสูตร สาขาวิชา ข้ อมูล ขันตอนและวิธีการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจยั จึงมี
แนวความคิดในการพัฒนาแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลรั บสมัครนักศึกษาใหม่ทีช่วยส่งเสริ มการรั บ รู้
จากประสาทสัมผัส ความรู้ สึก ความคิด การกระทํา
และจากความเชือมโยง ซึงสิงเหล่านีจะเป็ นส่วนทีช่วย
ส่งเสริ มให้ เกิดการรับรู้ทีถูกต้ อง โดยสืออิเล็กทรอนิกส์
ทีน่าสนใจเพือทีจะสามารถเพิมแรงจูงใจให้ ผ้ ูสนใจ
รั บ รู้ ข้ อ มูล หลัก สูต ร สาขาวิ ช า ข้ อ มูล ขันตอนและ
วิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ อย่างถูกต้ อง โดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพือ 1) เพือสร้ างและหา
คุณภาพแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรับสมัคร
นัก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 2) เพือศึกษาการรับรู้ การใช้
แชทบอทในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อมู ล รั บ สมั ค ร
นัก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 3) เพือเปรี ยบเทียบการรั บรู้
การใช้ แชทบอทในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรับสมัคร
นัก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามโดยจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน
4) เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจการใช้ แชทบอทเพื อ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั งนีเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
โดยประชากรในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
6 ประจําปี การศึกษา 2563 จํานวนนักเรี ยน 6,834 คน
ซึ งกลุ่ม ตัว อย่ า งได้ มาโดยวิ ธี ก ารสุ่ม แบบแบ่ ง ชั น
(stratified random sampling) จากนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 6 ประจําปี การศึกษา 2563 ในเขตพืนทีบริ การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (จังหวัดพิษณุโลก
และสุโขทัย) โดยจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน จากการ
คํานวณกลุม่ ตัวอย่างได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก 83 คน (สวนเมียงวิทยา และบ้ านกร่างวิทยาคม)
ขนาดกลาง 149 คน (จ่านกร้ อง และทุง่ เสลียมชนูปถัมภ์)
ขนาดใหญ่ 74 คน (ชาติตระการและเตรี ยมอุดม ภาคเหนือ)
และขนาดใหญ่ พิ เ ศษ 72 คน (พิ ษณุโลกพิ ทยาคม)
รวมทังสินจํานวนนักเรี ยน 378 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาการพัฒนาแชทบอท
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
รายละเอียดดังนี
1. การสร้ างและหาคุ ณ ภาพแชทบอทเพื อ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
ผู้วิ จัย สร้ างและหาคุ ณ ภาพแชทบอทโดยขันตอน
การสร้ างและหาคุณภาพใช้ กระบวนการตามหลักการ
ออกแบบ ADDIE model เพือให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึงการพัฒนาแชทบอทมีขนตอนการพั
ั
ฒนาประกอบด้ วย
5 ขันตอน ดังนี
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1) การวิเคราะห์ (analysis)
การวิเคราะห์เนือหา ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์จากหนังสือ
ตํารา บทความ และงานวิจยั ทีเกียวข้ องเพือนําข้ อมูล
เนือหามาใช้ ในการสร้ างแชทบอท ซึงการวิเคราะห์ทําให้
ทราบถึง ความต้ อ งการข้ อ มูล ด้ า นภาพลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย กองบริ การการศึกษา สถานทีตัง หลักสูตร
ค่าบํารุงการศึกษา และข้ อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2) การออกแบบ (design)
แชทบอทซึงกระบวนการออกแบบแชทบอทเพือ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
โดยการกําหนดวิธีการนําเสนอข้ อมูลในการประยุกต์ใช้
ร่ วมกับแอปพลิเ คชัน ไลน์ Line Official Account,
Google Sheet และ Dialog flow ซึงมีเนือหาในการ
นําเสนอข้ อมูล ได้ แก่ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
กองบริ การการศึกษา สถานทีตัง หลักสูตร ค่าบํารุ ง
การศึกษา และวิธีการรั บสมัครนักศึก ษาใหม่ระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามใช้ งาน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ในรู ปแบบแชทบอทเพือให้ ได้ รับ
การตอบสนองผู้ใช้ งาน สามารถใช้ งานได้ ตลอด 24 ชัวโมง
ศึกษาเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง และเพือให้ เกิดการกระตุ้น
สนใจ กระตุ้นการเรี ยนรู้จากแชทบอทมากยิงขึน
3) การพัฒนา (development)
การพัฒนาแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม โดยมีการนําโปรแกรมทีประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาแชทบอท คือ แอปพลิเคชันไลน์ Line
Official Account, Google Sheet และ Dialog flow
ซึงมีเนือหาในการนําเสนอข้ อมูลผ่านแชทบอท 6 เมนู

ในการเข้ าใช้ งาน ได้ แก่ เมนูแนะนํามหาวิทยาลัย เมนู
หลักสูตรที เปิ ดสอน เมนูส มัครเรี ยน เมนูตรวจสอบ
ข้ อมูล เมนูกองบริ การการศึกษา และเมนูติดต่อสอบถาม
และนําเสนอผู้เชียวชาญทางด้ านสือเทคโนโลยี จํานวน
3 คน เพือการประเมินคุณภาพของแชทบอท จากนัน
นําผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ ไขตามแบบประเมิน
คุณภาพของผู้เชียวชาญมีคณ
ุ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุด ( ̅ =4.73, S.D.=0.32)
4) การนําไปใช้ งาน (implementation)
พัฒ นาแชทบอทเพื อประชาสัม พัน ธ์ ข้ อมู ล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงครามเสร็ จสมบูรณ์ ขันตอนต่อไปผู้วิจัย
ดําเนินการทดลองจริ งกับกลุม่ ตัวอย่าง ซึงเป็ นนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ในเขตพืนทีบริ การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ประจําปี การศึกษา 2563 จํานวน
นักเรี ยน 378 คน โดยดําเนินการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
ให้ ใช้ แชทบอทครบทุกเมนู แล้ วทําแบบประเมินการรับรู้
เพือศึกษาผลการรับรู้ของกลุม่ ตัวอย่าง
5) การประเมินผล (evaluation)
ขันตอนนี ผู้วิจัยได้ ศึก ษาผลการใช้ แชทบอท
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
เพือประเมิน ผลการใช้ แ ชทบอทเพือประชาสัมพัน ธ์
ข้ อ มูล รั บ สมัครนัก ศึก ษาใหม่ระดับ ปริ ญญาตรี ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิ บูล สงครามว่ า เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่
2. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพแชทบอทเพื อ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
โดยแบบประเมินคุณภาพสําหรับผู้เชียวชาญจํานวน

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 7(1) : 96-108 (2022)

3 คน โดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ จํานวน 20 ข้ อ
ย่อย ซึงแบ่งออกเป็ น ด้ านแชทบอท ด้ านการนําเสนอ
ข้ อมูลผ่านแชทบอท ด้ านเนือหา และด้ านการใช้ งาน
ซึงคะแนนทีได้ จากแบบประเมิ นคุณ ภาพแชทบอท
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
นํามาคํานวณหาค่าเฉลีย แล้ วนําผลค่าเฉลียเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์การแปลผลกําหนดไว้ ดงั นี (Srisa-ard, 2010)
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับมากทีสุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้ อย
น้ อยทีสุด

3. แบ บป ร ะเ มิ นก า รรั บ รู้ แ ช ทบ อ ทเ พื อ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
แบบประเมินการรับรู้นีแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
3.1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2 คําถามเกียวกับการประเมินการรับรู้ ของ
ผู้ ใช้ แชทบอทเพื อประชาสัม พัน ธ์ ข้ อมู ล รั บ สมัค ร
นัก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม โดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่
จํานวน 20 ข้ อย่อย ซึงมีรายละเอียดดังนี
1) ด้ านทีตังของมหาวิทยาลัย
2) ข้ อมูลหลักสูตร
3) ข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่
4) ด้ านค่าบํารุงการศึกษา
3.3 ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลีย ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้แชทบอท ได้ ค่าเฉลียแต่ละระดับ
ห่างกัน 0.83 ดังนัน โดยกําหนดเกณฑ์การวัดตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1997) 6 ระดับ กําหนดค่าเฉลียแต่ละ
ระดับ และแปลผลของคะแนนเฉลียได้ ดงั นี
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย

4.20-5.00
3.36-4.19
2.52-3.35
1.68-2.51
0.84-1.67
0.00-0.83

หมายถึง การรับรู้มากทีสุด
หมายถึง การรับรู้มาก
หมายถึง การรับรู้ปานกลาง
หมายถึง การรับรู้น้อย
หมายถึง การรับรู้น้อยทีสุด
หมายถึง มีระดับไม่เคยรับรู้

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ แชทบอท
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
4.1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 คํ า ถามเกี ยวกั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ ใช้ แชทบอทเพื อประชาสัม พัน ธ์ ข้ อมู ล รั บ สมัค ร
นัก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม โดยแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อใหญ่
จํานวน 15 ข้ อย่อย ซึงมีรายละเอียด ได้ แก่ ด้ านสือ
ด้ านเนือหา และด้ านการใช้ งาน
4.3 ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การพัฒนาแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการขอรับหนังสือราชการจากคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เพือส่งถึงโรงเรี ยน
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ตามกลุ่ม ตั ว อย่ า งที กํ า หนด ในการประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้ อมูล ซึงการเก็บข้ อมูล
ให้ ผ้ ูวิจัยแนะนําการใช้ แชทบอท และให้ นักเรี ยนได้
ทดลองใช้ แ ชทบอทพร้ อมทังประเมิ น การรั บ รู้ ของ
แชทบอท ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการ
ใช้ แชทบอท
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจยั
เรื อง การพัฒนาแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิ บูล สงคราม ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ สถิ ติ ที ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ แก่
ความสอดคล้ อง (IOC) เฉลียเลขคณิต ( ̅ ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one-way ANOVA)
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาแชทบอทเพือ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
ผู้วิ จัย ได้ ดํ า เนิ น การทดลองตามกระบวนการแล้ ว
ได้ เ สนอผลการวิ เ คราะห์ โดยแบ่ ง ข้ อ มูล ออกเป็ น
3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การสร้ างสือและหาคุณภาพแชทบอทเพือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรั บสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากผลการสร้ างแชทบอทเพือประชาสัมพันธ์
ข้ อ มูล รั บ สมัครนัก ศึก ษาใหม่ระดับ ปริ ญญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึงได้ แชทบอท
โดยมีการใช้ งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรื อทีเรี ยกว่า

Line bot มี 6 เมนูในการเข้ าใช้ งาน คือ เมนูแนะนํา
มหาวิทยาลัย เมนูหลักสูตรทีเปิ ดสอน เมนูสมัครเรี ยน
เมนูตรวจสอบข้ อมูล เมนูกองบริ การการศึกษา และ
เมนูติดต่อสอบถาม ดัง (Figure 1)

Figure 1 Chatbot.
ผลการประเมิ นคุ ณภาพแชทบอทเพื อ
ประชาสัมพันธ์ ข้ อ มู ล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
โดยภาพรวมมี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มากที สุ ด
( ̅ =4.73, S.D.=0.32) ซึงมีรายละเอียดแต่ละด้ าน
ดังนี ด้ านแชทบอทอยู่ในระดับมากทีสุด ( ̅ =4.87,
S.D.=0.23) ด้ านการนําเสนอข้ อมูลผ่านแชทบอท
อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( ̅ =4.80, S.D.=0.35) ด้ านการ
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ใช้ งานอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( ̅ =4.67, S.D.=0.23) และ มีผ ลการประเมิ น การรั บ รู้ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
ด้ านเนือหาอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( ̅ =4.60, S.D.=0.46) มาก ( ̅ =3.88, S.D.=0.92) ซึ งมี ร ายละเอี ย ดดัง นี
ตอนที 2 การประเมินการรั บรู้ แชทบอทในการ การรั บรู้ การรั บสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ในระดับมาก
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรั บสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ( ̅ =4.10, S.D.=0.86) สถานทีตังของมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ใ นระดับ มาก ( ̅ =3.83, S.D.=0.94) หลัก สูต ร
ผลกา ร ปร ะเ มิ นก าร รั บรู้ แช ท บอ ทเ พื อ ทีเปิ ดสอนอยู่ใ นระดับ มาก ( ̅ =3.80, S.D.=0.89)
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อมูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ ระดับ และค่าบํา รุ ง การศึก ษาอยู่ใ นระดับ มาก ( ̅ =3.60,
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม S.D.=1.06) ดัง (Table 1)
Table 1 Mean and standard deviation of the chatbot perception assessment result.
assessment list
1. information of the university
1.1 Pibulsongkram Rajabhat University is located in Phitsanulok province
1.2 Pibulsongkram Rajabhat University has been established for over 90 years
1.3 Pibulsongkram Rajabhat University has an area of 1,078 rai
1.4 Pibulsongkram Rajabhat University currently has 3 parts, Including the Wang Chan,
the airport and the Thale Kaew
1.5 Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University has teaching management
in the Wang Chan section
2. courses offered
2.1 Pibulsongkram Rajabhat University has 6 faculties and 2 colleges
2.2 Pibulsongkram Rajabhat University offers bachelor degree in Nursing Science
2.3 Bachelor of Education Program, Pibulsongkram Rajabhat University, Duration of
study is 4 years
2.4 Pibulsongkram Rajabhat University offers double degree program with duration
of study 5 years
2.5 Pibulsongkram Rajabhat University has a transferable courses (diploma)
3. recruit new students
3.1 Pibulsongkram Rajabhat University accepts applications for further study online
3.2 Online application website of the Division of Education service of Pibulsongkram
Rajabhat University is https://reg.psru.ac.th
3.3 Pibulsongkram Rajabhat University accepting applications for undergraduate
program, regular program, 5 cycles
3.4 Pibulsongkram Rajabhat University joined the recruitment process admission to
further studies with the TCAS system
3.5 education Service Division is located at Piboonwit Building Pibulsongkram
Rajabhat University (Thalekaew)

perception assessment

̅

S.D.

3.83
4.49
3.51
3.45
3.86

0.94
0.71
1.04
1.05
0.96

high
highest
high
high
high

3.86

0.93

high

3.80
3.69
3.70
4.06

0.89
0.86
0.98
0.85

high
high
high
high

3.72

0.90

high

3.83
4.10
4.21
4.08

0.87
0.86
0.85
0.90

high
high
highest
high

4.10

0.81

high

4.11

0.82

high

4.04

0.93

high

level
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Table 1 Mean and standard deviation of the chatbot perception assessment result (Continue).
assessment list
3.6 educational Service Division, Pibulsongkram Rajabhat Universit is the central
agency for recruiting new students
3.7 applicants of Pibulsongkram Rajabhat University can check the status of the
application, pay the subscription fee, and can deliver documents
4. education maintenance fee
4.1 new students of Pibulsongkram Rajabhat University must pay the entrance fee of
2,300 baht
4.2 Pibulsongkram Rajabhat University charges the fees for each field of study
differently
4.3 education maintenance fee for Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat
University is 9,000 baht per semester
overall

perception assessment

̅

S.D.

4.01

0.90

high

4.12

0.85

high

3.60
3.51

1.06
1.12

high
high

3.71

1.03

high

3.59

1.04

high

3.88

0.92

high

level

ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเปรี ย บเที ยบการรั บ รู้
ตอนที 3 การเปรี ยบเทียบการรั บรู้ แชทบอทเพือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรั บสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ แชทบอทโดยจํ า แนกตามโรงเรี ย นขนาดเล็ก
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พ ิเ ศษ
โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดัง (Table 2)
Table 2 Comparative analysis of chatbot perceptions by school size.
source of variance
between groups
within a group
total
*
P<0.05

SS
2.69
164.84
167.53

df
3
374
377

MS
0.90
0.44

F
2.03

Sig.
0.11

ตอนที 4 การประเมินความพึงพอใจการใช้ แชทบอท มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยภาพรวม
เพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรั บสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ( ̅ =4.01, S.D.=0.77) ซึ ง มี
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายละเอียดดังนี ด้ านสืออยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.05,
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ แชทบอท S.D.=0.76) ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ( ̅ =4.00, S.D.=0.79) และด้ า นเนื อหาอยู่ใ นระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม มาก ( ̅ =3.99, S.D.=0.77) ดัง (Table 3)
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Table 3 Mean and standard deviation of the satisfaction of the chatbot.
assessment list
1. media
1.1 app style is suitable and beautiful
1.2 the presentation of the media is interesting and easy to understand
1.3 clear pictures and symbols that can convey meaning suitably
1.4 the format, size, and color of the text is appropriate
1.5 topics are clearly separated into categories that are easy to understand
1.6 create interest in the decision to study
2. content
2.1 comprehensive information and requirements
2.2 content is up-to-date and is regularly updated
2.3 appropriate amount of content
2.4 explain clearly and easy to understand
3. field of use
3.1 ease of use
3.2 not complicated
3.3 operating instructions are easy to read
3.4 speed of display
3.5 learn to operate by yourself
overall

อภิปรายผล
การวิจยั ในครังนีได้ แชทบอทเพือประชาสัมพันธ์
ข้ อ มูล รั บ สมัครนักศึ กษาใหม่ ระดับปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการใช้ งาน
ผ่า นแอปพลิเ คชัน ไลน์ มี ป ระเด็ น ที นํ า มาอภิ ป ราย
ในด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. การสร้ างแชทบอทเพื อประชาสัม พั น ธ์
ข้ อ มูล รั บ สมัครนัก ศึก ษาใหม่ระดับ ปริ ญญาตรี ข อง
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม มี คุณภาพอยู่ใน
ระดับมากทีสุด ( ̅ =4.73, S.D.=0.32) จากการประเมิน
โดยผู้เชียวชาญ ประกอบด้ วย 6 เมนูการใช้ งาน ได้ แก่
1) เมนูแนะนํามหาวิทยาลัย 2) เมนูหลักสูตรทีเปิ ดสอน
3) เมนูสมัครเรี ยน 4) เมนูตรวจสอบข้ อมูล 5) เมนู

̅
4.05
3.96
4.08
4.05
4.07
4.10
4.02
3.99
3.96
4.03
3.98
3.99
4.00
4.03
4.02
3.96
3.99
3.97
4.01

S.D.
0.76
0.80
0.73
0.76
0.73
0.77
0.75
‡.77
‡.77
‡.77
‡.77
‡.78
‡.79
0.77
0.77
0.79
0.80
0.80
0.77

satisfaction level
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

กองบริ การการศึกษา และ 6) เมนูติดต่อสอบถาม ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Budsabok, Pechpong, &
Singtokaeo (2020) ได้ พฒ
ั นาแอปพลิเคชันแชทบอท
สําหรับงานบริ การนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า แอปพลิเคชัน
แชทบอทสํา หรั บ งานบริ ก ารนัก ศึก ษากรณี ศ ึก ษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ทีพัฒนาขึนอยู่ในเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ
มากทีสุด ( ̅ =4.50, S.D.=0.20)
2. การศึกษาการรั บรู้ การใช้ แชทบอทในการ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มีผล
การประเมินการรับรู้ อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.88, S.D.=0.92)
โดยมีการรับรู้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สถานทีตัง
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ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรทีเปิ ดสอน และค่าบํารุ ง
การศึกษา ซึงสอดคล้ องกับ Changchareun (2014)
ได้ ศึกษาการรับรู้ ข้อมูลจากสือประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพาของประชาชนในพืนทีอําเภอเมืองชลบุรี
ผลการวิจยั พบว่าประชาชนในพืนทีอําเภอเมืองชลบุรี
มีก ารรั บ รู้ ข้ อ มูล เนื อหาสือประชาสัม พัน ธ์ ห ลัก สูต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
ในระดับมาก เนืองจากเทคโนโลยีแชทบอท สามารถ
ตอบสนองผู้ใช้ งานได้ ทนั ทีทนั ใด ด้ วยการส่งข้ อความ
รูปภาพ วิดีโอ และเทคโนโลยีทีเป็ นสิงเร้ าในการกระตุ้น
ความสนใจของกลุม่ ตัวอย่าง ขณะการทดสอบสามารถ
ตอบสนองการใช้ งานผ่านตา หู และประสาทสัมผัส
ประกอบกับประสบการณ์เดิมของกลุม่ ตัวอย่าง ค่านิยม
ทัศนคติ แรงจูงใจในขณะรั บรู้ สภาพจิ ตใจ และความ
สามารถทางสติปัญญา ทําให้ เกิดการรับรู้ได้ เร็ ว และการ
รับรู้ ทําให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ หากไม่มีการรั บรู้ จะไม่เกิ ด
การเรี ยนรู้ ในลักษณะเดียวกันการเรี ยนรู้ มีผลต่อการ
รับรู้ครังใหม่
3. การเปรี ย บเที ยบการรั บรู้ การใช้ แชทบอท
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
โดยจําแนกตามโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิเ ศษ
ซึงผลการเปรี ย บเทีย บการรั บ รู้ ข้ อ มูล การรั บ สมัค ร
นักศึกษาใหม่ สถานทีตังของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที
เปิ ดสอน และค่าบํารุงการศึกษาไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) ซึงสอดคล้ องกับ Wongpatarapaisan, & Opasbut
(2019) ได้ ศกึ ษาการเปิ ดรับสือและข่าวสารประชาสัมพันธ์
ที มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ภาพลั ก ษณ์ ข องโรงพยาบาล

ศรี ธัญ ญา พบว่า เพศ อายุ อาชี พไม่มี ความแตกต่าง
กับ การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องโรงพยาบาลศรี ธัญ ญา
ทังนี เมื อเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ มี ผลที ไม่แ ตกต่า งกัน
ทางสถิ ติ อาจมี ผ ลจากนโยบายของรั ฐ ในการเพิ ม
โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ าศึกษาของผู้เรี ยน
ทุกกลุม่ เป้าหมายเพือลดความเหลือมลํา จัดให้ มีระบบ
สนับสนุน และส่งเสริ มให้ ทกุ ภาคส่วนได้ พฒ
ั นาระบบ
ข้ อมู ล และสารสนเทศที ถู ก ต้ องและเป็ นปั จจุ บั น
เพื อสร้ างความเสมอภาคในการศึ ก ษาเรี ย นรู้ โดย
ไม่จํ ากัดรู ป แบบ เวลาและสถานที โดยเป็ นไปตาม
ยุท ธศาสตร์ ที 4 การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ผู้เรี ยนทุกคนได้ รับโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้ าถึงการศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ
4. การศึกษาความพึงพอใจการใช้ แชทบอทเพือ
ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูล สงคราม
มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มาก
( ̅ =4.01, S.D.=0.77) โดยนัก เรี ย นมี ค วามตื นเต้ น
ในการทดลองการใช้ งานแชทบอท แต่ยงั มีข้อมูลทียัง
ไม่ครบถ้ วนในส่วนทีนักเรี ยนต้ องการทราบรายละเอียด
เช่น ข้ อมูลหอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กําหนดการ
รับสมัครผ่านระบบ TCAS เป็ นต้ น ซึงสอดคล้ องกับ
Cherdchoosilapa (2014) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้
ไลน์ทีมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ของ
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุม ผลการวิ จัย พบว่ า
ความพึงพอใจและการใช้ ประโยชน์ในแอปพลิเคชันไลน์
โดยมีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ด้ านรูปแบบการใช้ งาน
และมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านออกแบบ
แอปพลิเคชันและด้ านการให้ บริ การ โดยแชทบอทเป็ น
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ซอฟต์แวร์ ทีมีปฏิสมั พันธ์ ในลักษณะจําลองบทสนทนา
ของมนุษย์ทีสามารถสือสารผ่านข้ อความ เสียง หรื อ
ภาพ สามารถทํางานได้ อย่างอัตโนมัติ ทําให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ ทนั ที และใน
ปั จจุบนั นีความต้ องการในการบริ โภคข้ อมูลอย่างไม่มี
ข้ อจํากัด ประกอบกับพฤติกรรมของผู้รับบริ การเอง
ก็ต้องการความรวดเร็ วในการรับบริ การข้ อมูลข่าวสาร
โดยทีไม่มีข้อจํากัดทางด้ านของเวลาในการใช้ บริ การ
ซึงมีผลทําให้ ผ้ ใู ช้ งานมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ป
แชทบอทเพือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรั บสมัค ร
นักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม แชทบอททีพัฒนาขึนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ มากที สุด จากการประเมิ น โดยผู้เ ชี ยวชาญ
ประกอบด้ วย 6 เมนูการใช้ งาน ได้ แก่ 1) เมนูแนะนํา
มหาวิ ท ยาลัย 2) เมนูห ลัก สูต รที เปิ ดสอน 3) เมนู
สมัครเรี ยน 4) เมนูตรวจสอบข้ อมูล 5) เมนูกองบริ การ
การศึกษา และ 6) เมนูติดต่อสอบถาม ซึงนักเรี ยนมีการ
รับรู้ ข้อมูลระดับมากจากการใช้ งานแชทบอท ในส่วน
ข้ อมู ลการรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ สถานที ตังของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรทีเปิ ดสอน และการนําเสนอข้ อมูล
ยังไม่ครบถ้ วนในส่วนข้ อมูลทีนักเรี ยนต้ องการทราบ
รายละเอียด เช่น ข้ อมูลหอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
กําหนดการรับสมัครผ่านระบบ TCAS เป็ นต้ น ทังนี
นักเรี ยนทีสังกัดโรงเรี ยนทีมีขนาดแตกต่างกัน โดยรวม
และรายด้ านมีผลการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน ซึงส่งผลทํา
ให้ ความพึงพอใจมากการใช้ งานแชทบอท ดังนันควร
ให้ ค วามสํา คัญ กับ การพัฒนาประสิท ธิ ภ าพเพื อให้
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ผู้ใช้ งานเกิดการรับรู้ และความพึงพอใจมากทีสุดจาก
การใช้ งาน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. แชทบอทต้ องให้ ความสําคัญในส่วนข้ อมูล
ให้ รอบด้ านทีเกียวข้ องกับนักเรี ยนทีจําเป็ นต้ องทราบ
เนืองด้ วยข้ อมูลทีนักเรี ยนต้ องการทราบรายละเอียด
ยังไม่ครบถ้ วน เช่น ข้ อมูลหอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
กําหนดการรับสมัครผ่านระบบ TCAS เป็ นต้ น
2. ความเสถี ยรของระบบแชทบอทเป็ นสิงที
สําคัญอย่างยิง เนืองจากความรวดเร็ วในการแสดงผล
ทีต้ องพัฒนาต่อยอดให้ ผ้ ใู ช้ งานมีความพึงพอใจสูงสุด
ควรเน้ นการแสดงผลทีรวดเร็ ว ลดขนาดความละเลียด
ของรูปภาพ รวมถึงลดข้ อความ หรื อเนือหาทีเยอะเกินไป
3. ขณะการแนะนําการใช้ งานแชทบอทนักเรี ยน
ไม่ปฏิบตั ิตามความแนะนําในการใช้ งาน มีการเล่นกัน
พูดคุย จึงควรมีเทคนิคในการสร้ างแรงจูงใจ กระตุ้น
ความสนใจ ในขณะแนะนําการใช้ งานแชทบอท เพือให้
ได้ รับข้ อมูลการวิจยั ทีถูกต้ อง ครบถ้ วนมากยิงขึน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง^ ต่ อไป
1. การวิจัยครั งต่อไปควรมีการสํารวจความ
ต้ องการข้ อมูลด้ านเนือหา หรื อประเภทสือประชาสัมพันธ์
ทีตรงตามความต้ องการ เพือให้ ทราบถึงความต้ องการ
ทีแท้ จริ งของผู้รับข้ อมูลข่าวสาร เนืองจากกลุม่ ตัวอย่าง
ประเมินความพึงพอใจในด้ านเนือหาทียังไม่ครอบคลุม
หรื อยังไม่ตรงตามความต้ องการ พร้ อมทังนําข้ อมูลมาใช้
ในการปรับเปลียนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ได้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
2. การวิจยั ครังต่อไปควรมีการศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
พืนทีอืน สภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกัน เพือพัฒนาสือ
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ประชาสัม พัน ธ์ ให้ สมบูรณ์ มากยิงขึน และให้ ความ
สําคัญกับ การพัฒ นาประสิทธิ ภ าพ เพื อให้ ผ้ ูใช้ งาน
เกิดการรับรู้และความพึงพอใจมากทีสุด
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