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บทคัดย่อ 
 วิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะพัฒนาการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลต่อวงจรวีชิตการท างานของสังคมมนุษย์ให้เปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร 
ด้านการปกครองและด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก สถาบันการศึกษาต่างๆ นั้นต่างมีการแข่งขันกัน
ทั้งในเรื่องการบริหารการศึกษาและการบริหารงาน ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วย
ในการบริหารข้อมูล เพ่ือจะสามารถลดเวลาในการบริหารงาน สร้างความพึงพอใจในการบริการแก่ผู้ใช้บริการ
และเพ่ิมมูลค่าด้านเทคโนโลยีแก่สถาบัน ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูตรประกาศนียบัตร 
และหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ก็เป็นส่วนย่อย
ของระบบบริหารจัดการด้านการเรียนอีกส่วน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
และการให้การบริการด้านการศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อท าการเปิดใช้ระบบสามารถอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ดีและมีส่วนช่วยลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ทะเบียน นอกจากนี้ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งช่วย
ให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประเมินตัวเองทั้งหลังจากการศึกษาส าเร็จในแต่ละภาค
การศึกษาและวางแผนอนาคตการศึกษาต่อได้ในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อให้ส าเร็จการศึกได้ในที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 

 
 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
2หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบณัฑติเอเซีย 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

255 

Abstract 
 Evolution and advancement of computer technology network, especially the 
development of the Internet network that effect on human circuits is changing, as can be 
seen in the vast used of the internet network. Including the business, industry, medical, 
military, administrative, and the other side. Especially in education system who can the basis 
for all of development for introduction of knowledge acquired through internet education 
system to apply to the job for maximum benefit. Currently there are a lot of institutions, and 
educational institutions they are competition in both administration, that is education and 
administration, so educational institutions need tools to help them for manage information 
and  to be able to reduced administrative time. So we can satisfying customer service and 
adding value to the institution. The College of Asian Scholars is one of an institution of higher 
education intended to be a leading college of technology. It offers undergraduate programs, 
or diploma formulas and master's degree programs. The College of Asian scholars was 
studies online assessment system, it is a subset of the learning management system for 
facilitate students and educational personnel. And the educational services of the College of 
Asian scholars were to studies to achieve the objectives. 
 The results of this study were:  Once activated to the system that can facilitate 
students and educational personnel and reduce the workload of the registrar and it is also 
an integral part of helping students and educators to assess themselves after successful 
studies in each semester and to planning for the future of further study in the next semester 
to the best. 
 
Keywords: Online Graduation Checking System 
 
1. บทน า 
 วิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะ
พัฒนาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลต่อวงจรวี
ชิตการท างานของสังคมมนุษย์ให้เปลี่ยนไปจะเห็น
ได้ว่าการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อย่างมากมาย ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม 

ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร ด้านการปกครอง
และด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของการน าองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาอยู่
เป็นจ านวนมาก สถาบันการศึกษาต่างๆ นั้นต่างมี
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การแข่งขันกันทั้งในเรื่องการบริหารการศึกษาและ
การบริหารงาน ดั งนั้ นสถาบันการศึกษาจึ ง
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารข้อมูล 
เพ่ือจะสามารถลดเวลาในการบริหารงาน สร้าง
ความพึงพอใจในการบริการแก่ผู้ใช้บริการและเพ่ิม
มูลคา่ด้านเทคโนโลยีแก่สถาบัน 
 วิ ท ย า ลั ย บั ณ ฑิ ต เ อ เ ซี ย  เ ป็ น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านเทคโนโลยี เปิดสอนทั้ง
หลักสูตรปริญญาตรี หรือสูตรประกาศนียบัตร และ
หลักสูตรปริญญาโท แบ่งเป็น 5 คณะ กับ 1 บัณฑิต
วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ระบบทะเบียนนักศึกษา เป็นระบบงาน
หนึ่งที่มีความส าคัญในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในแต่
ละปีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีอัตราส่วนจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและน า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นทั้งในส่วนของระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน์ ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น 
 ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญ
ทางด้านนี้จึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการให้การบริการด้านการศึกษาของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น   
 2.2 เ พ่ือปรับปรุ งและพัฒนา
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา ให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลและ
ผู้ใช้งานที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่ ม เป้ าหมายของการวิ จั ย  ได้ แก่ 
นักศึกษาและบุคลากรทางศึกษา ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  จุดมุ่งหมายการพัฒนา ศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ พัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยนักศึกษา
สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ แก้ไขประวัติส่วนตัวได้ 
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา 
และผลการเรียนได้ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนและผลการลงทะเบียน ของ
นักศึกษาที่สังกัดในสาขาได้ 
 3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระหว่างวันที่ มกราคม พ.ศ. 2558 
ถึง วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ 
  นั กศึ กษาที่ ศึ กษาและบุ คล าก ร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนด าเนินงาน
วิจัยซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนศึกษา ออกแบบ 
และพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 

ศึกษาวิจัย ส านักงานทะเบียนและประมวลผล 
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย จังหวัดขอนแก่น ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  

ค้นหาข้อมูลการพัฒนา
ระบบที่เห็นสมควรต่อ
การได้รับการพัฒนา 

การเร่ิมต้นและวางแผน
ระบบ 

การวิเคราะห์ระบบเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา 

การออกแบบระบบ 
- ออกแบบเชิงตรรกะ 
- ออกแบบเชิงกายภาพ 

พัฒนาระบบตรวจสอบ
ผลการเรียนออนไลน์ 

ติดตัง้ระบบตรวจสอบ
ผลการเรียนออนไลน์
และการทดสอบใช้งาน 

ตรวจสอบและพัฒนา
ปรับปรุง 
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 ออกแ บบ  แ ล ะพัฒน า โ ปร แ ก ร ม
ประยุกต์ 
  โปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบ และ
พัฒนาคือสถาปัตยกรรมระบบตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
  การออกแบบระบบตรวจสอบผลการ
เ รี ย น ออน ไ ล น์ นั้ น อ อก แ บ บ จ า ก ร ะดั บ ชั้ น
แหล่งข้อมูล (Resource Layer) ซึ่ งเป็น

แหล่งข้อมูลที่ เ พ่ือให้บริการข้อมูล ออกแบบ
ระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์ (Application Layer) 
ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งานระบบคือ 
User Interface for Web และระดับชั้นตัวกลาง
การให้บริการเว็บ (Web Server) โดยในส่วนนี้จะ
เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการให้บริการและเรียกใช้
งานเว็บ ดังภาพที่ 2 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 

Web Browser /Plugin 

Operating System 

Clint: Computer/Mobile 

Internet 

HTTP Request HTTP Response 

Operating System 
Web/Database Server  

Web Server Software/ 

Database Software 

Web Application 

HTTP Request HTTP Response 
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5 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การทดสอบการด าเนินงานเป็นส่วนที่
ส าคัญในการพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์มาก เพราะว่าเมื่อมีการประมวลผล
การเรียนของนักศึกษาแต่ละครั้งนั้น จะมีปัจจัย
ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาก และปัจจัยเหล่านี้
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของระบบว่ามี
ความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในระบบตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 5.1 ผลการวิจัย 
  5.1.1 ผลการด าเนินงานของการเข้า
ใช้งานข้อมูลระบบ แบ่งการท างานออกเป็น 3 
ระดับ คือ 
   5.1.1.1 ระดับผู้ดูแลระบบ 
    ในส่วนผู้ดูแลระบบสามารถ
เพ่ิม ลบ แก้ไข  
   5.1.1.2 ระดับอาจารย์ที่ปรึกษา 

    อาจา รย์ ที่ ป รึ กษา  ระบบ
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผล
การเรียนของนักศึกษาได้ทุกคนในสาขาวิชาที่สังกัด 
   5.1.1.3 ระดับนักศึกษา 
    นักศึกษา ระบบได้ก าหนดให้
นักศึกษาสามารถ แก้ไขระเบียนประวัติ แก้ไข
รหัสผ่าน ตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละภาคการ
เรียน และตรวจสอบผลการลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคการเรียน 
  5.1.2 การทดสอบการใช้งานระบบ 
ระดับผู้ดูแลระบบ 
การทดสอบการใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ ของ
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์มีผลการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
   5.1.2.1 หน้าจอของโปรแกรมที่
ใช้ส าหรับเข้าระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 

  
 

  
 

ภาพที่ 3 หน้าจอของโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเข้าระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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   5.1.2.2 ทดสอบการใช้งานใน
ระดับผู้ดูแลระบบ 
    5.1.2.2.1 แก้ไขผลการเรียน 
ตามอาจารย์ประจ าวิชาท าเรื่องขอแก้ไขผลการ

เรียนของนักศึกษาที่ เรียนในรายวิชานั้น โดย
ต้องการผ่านคณะกรรมการของคณะและได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 

 
ภาพที่ 4 แก้ไขผลการเรียน 

 

6.1.2.2.2 เพ่ิมปฏิทินการศึกษา 

 
ภาพที่ 5 เพ่ิมปฏิทินการศึกษา 

 
 

    5.1.2.2.3 น าเข้าข้อมูล ใน
ส่วนการน าเข้าข้อมูลก็แบ่งเป็นสองส่วนคือน าเข้า
ในส่วนของโปรแกรมเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงใน
ส่วนของหน้าจอเพ่ิมเติม และการน าเข้าข้อมูลใน

ส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนนักศึกษา 
ข้อมูลทีเกี่ยวกับผลการเรียนที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
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1. น าเข้าข้อมูลในส่วนของโปรแกรม 

 
ภาพที่ 6 น าเข้าข้อมูลโปรแกรม 

 
2. น าเข้าข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลทีเกี่ยวกับผลการเรียนที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 
 

ภาพที่ 7 น าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนผลการเรียนทั้งหมด 
 
 
   5.1.2.3 ทดสอบการใช้งานใน
ระดับอาจารย์ที่ปรึกษา 
    การทดสอบระบบในระดับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ระบบตรวจสอบผลการเรียน

ออนไลน์  ในระดับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาในสังกัดได้ทุก
คนโดยแยกตามสาขาวิชา 
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1. เมื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบได้เรียบร้อบดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าสู่ระบบได้ส าเร็จ 

 
2. เมื่อเลือกเมนู ตรวจสอบรายละเอียดนักศึกษาจะได้ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 ตรวจสอบรายละเอียดนักศึกษา 

 
 5.2 อภิปรายผล 
  ระบบเดิมยังมีข้อบกพร่อง ทั้งในแง่
การบริหารจัดการ ข้อมูลไม่อัพเดรตเป็นปัจจุบัน 
ผู้ใช้สามรถเข้าตรวจสอบได้เพียงช่องทางเดียวคือ
ผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยระบบใหม่นั้นได้

ออกแบบและพัฒนาระบบตามสถาปัตยกรรม
โปรแกรมบนเว็บ ซึ่งระบบตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามรถใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชม. และสามารถใช้งานได้หลาย
ช่องทาง อาทิเช่น ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ทาง
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สมาร์ทโฟน มี อินเตอร์เฟส และการโต้ตอบที่
รวดเร็ว ซึ่งประเมินในด้านการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะลดภารกิจด้านการพิมพ์ผล
การเรียนให้นักนักศึกษาลดลงกว่าร้อยละ 85 
ประหยัดกระดาษร้อยละ 80 นอกจากนี้อ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ดีขึ้น 
  จากกรณีศึกษาวิจัย จะท าการแสดง
รายละเ อียดต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับนักศึกษา
ประกอบด้วย ข้อมูลผลการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อมูลผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษา และข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษารายบุคคล ผู้วิจัยได้ท าการ
ติดตั้งระบบใหม่ไว้ที่ Server ของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ที่ http://reg.cas.ac.th หลังจากที่ท าการ
ติดตั้งและท าการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
มาสามารถใช้งานได้  

6. ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลการวิจัยระบบตรวจสอบ
ผลการเรียนออนไลน์ 
  การศึกษาวิจัยนี้ ได้น าเสนอโมเดล
ระบบการให้บริการออนไลน์ โดยได้น าหลักการ
ดั งกล่ าวมาพัฒนาและติดตั้ ง ใช้ งานเ พ่ือช่วย
แก้ปัญหา และรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือการใช้งานทั้งในระดับนักศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งประเด็นหลัก 
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตรวจสอบผล
การเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา และสามารถ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ นอกจากนี้สามารถอ านวย
ความสะดวกคือตรวจได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จ ากัด
อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบหรือเข้าใช้งานระบบ  และ
สามารถสรุปสถิติการใช้งานระบบได้ดังภาพที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 สรุปสถิติการเข้าใช้ระบบ 
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 6.2 ข้อเสนอแนะ 
  6.2.1 ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์ เป็นระบบให้บริการออนไลน์ โดยระบบ
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ประกอบด้วยข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลผลการ
เรียน และข้อมูลส่วนตัวรายบุคคล เป็นต้น 
  6.2.2 ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์จ ากัดการสอบถามข้อมูล  โดยการ
สอบถามข้อมูลนั้นจะท าการสอบถามได้เพียงรหัส
นักศึกษาเท่านั้น ดั้งนั้นผู้ใช้หรือผู้สอบถามจะต้อง
ทราบรหัสของนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูล 
  6.2.3 ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์มีข้อจ ากัดด้านการประมวลผลเกรดเฉลี่ย
ที่ถูกต้องได้เพียงรายเทอม หากประมวลผลรวม
อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กและเป็นประเด็น
จะต้องน าไปพัฒนาต่อให้อนาคต 
  6.2.4 ถ้าต้องการระบบสมบูรณ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ จะพัฒนาเพิ่มอีกหลายฟังก์ชั่น อาทิเช่น 
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การประมวลผล
เกรดออนไลน์ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
โดยได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จาก ผศ.สุกิจจา 
จันทะชุม ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ แนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ อย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง 
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่ง
สอนความรู้ ความปรารถนาดีตลอดระยะเวลาที่ได้
ศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของวิทยาลัย คณะ ที่
ให้ค าแนะน าช่วยเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายงาน
การวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ขอขอบคุณ นักศึกษาที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
และขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ท่านได้
ให้ ก าลั ง ใจมา โดยตลอดตั้ งแต่ต้ นจนส า เ ร็ จ 
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงเกิดจากวิจัยฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา ตอบแทนพระคุณ
บิดา มารดา บูรพาจารย์ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้การศึกษาท่ีดีตลอดมา 
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