
ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. ชื่อนวัตกรรม    คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์รายชื ่อหน่วยงานและตำแหน่งงานของ   

      องค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บ่อย 

2. เจ้าของผลงาน    นางสาวสุภาพร  เลื่อนลอย 

3. สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4. ประเภทของนวัตกรรม  นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  

      (Product Innovation) 

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การฝึกงานสหกิจศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่มุ่งเน้นและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไป

ปฏิบัติงานจริงในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการการปฏิบัติงานจากการ  

ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการทางานเป็นขั้นตอนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยที่

นักศึกษาจะมีหน้าที่เหมือนว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งในสถานประกอบการนั้นในด้านความรู้ของภาษาอังกฤษ

ถือว่าเป็นอีกหนึ ่งปัจจัยสำคัญในที่จะใช้ในงานเขียน การสื ่อสาร ใช้ในงานแปลต่าง ๆ เช่น ก ารแปล

พระราชบัญญัติงานต่าง ๆ เพราะถ้าหากสถานประกอบการมีพนักงานที่มีความรู้ภาษาอังกฤษก็จะทำให้

สามารถบอกรายละเอียดในการใช้คำ โครงสร้างตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ด้านการสื ่อสาร  

ด้านคำศัพท์ได้มากขึ้น 

ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที 

ทำให้วิถีชีวิตต้องการความทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book สามารถใช้

เป็นสื่อที่สนับสนุนให้ผู้ใช้เกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้เร็วและดีขึ้น กล่าวคือ เป็นสื่อที่รวมเอา

จุดเด่นของสื่อแบบต่าง ๆ มารวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือ สามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มีลักษณะไม่ตายตัวสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถ

เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์ และถ้าหากว่าหนั งสืออิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตจะทำให้การกระจายสื่อทำได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขว้าง

สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา 

ทั้งนี้ผู ้จัดทำได้มองเห็นถึงปัญหาในต้านของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ ยวกับรายชื่อหน่วยงานและ

ตำแหน่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพราะพนักงานในสำนักงานมีความต้องการคำศัพท์เกี ่ยวกับ

รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อมาอัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงาน

เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยเข้าถึงภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่ องจากพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบล 

ดงประคำขาดความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 



ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งงานของ องค์การ

บริหารส่วนตำบลที่ใช้บ่อย เพื่อให้พนักงานในสำนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายชื่อคำหน่วยงานและ

ตำแหน่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดีขึ้นและได้จัดทำขึ้นเป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์เพราะประหยัด

กระดาษและผู้คนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ จึงทำเพื่อให้ผู้อ่านมีความสะดวกสามารถเปิดอ่านได้  

ทุกที่และเพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ด้านทำบัญชีเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และสามารถใช้สติปัญญาใน

การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

3. เพื ่อให้น ักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ม ีระเบียบวิน ัยและทางานร่วมกันได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพต่อไปภายหลังจาก

สำเร็จการศึกษา 

7. วิธีการดำเนินงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ 1) คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบประเมินความ

พึงพอใจการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดกระบวนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

2.3.1 กระบวนการสร้างคู่มืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ 

2.3.1.1 ระบุวิธีในการคัดเลือกคำ เลือกจากคำศัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานและตำแหน่งงานราชการที่ใช้บ่อย 

2.3.2 กระบวนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้จัดทำได้ดำเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจโดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎีหลักการและงานวิจัย

ที ่เกี ่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้คู ่มือ

อิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานในสำนักงาน  

 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นำแบบประเมินความพึงพอใจให้

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับสำนวนภาษาให้มีความรัดกุม

และเข้าใจง่าย นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไซแล้ว นำมา

หาคำาดัชนีความสอดคล้อง (ICO) ได้คำดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่างมากกว่า 0.5 ถึง 1 จัดพิมพ์แบบ

ประเมินความพึงพอใจฉบับจริงสำหรับใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

 



8. การประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. กลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้นวัตกรรม คือ พนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ 
จำนวน 50 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานในสำนักงานจำนวน 44 คน เนื่องจากเป็นพนักงานที่ต้องนำไปใช่ใน
การพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องใช้คำศัพท์หน่วยงานราชการ โดยกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตาราง Krejcie และ Morgan อ้างอิงข้อมูลจาก บุญชม ศรีสะอาด, (2553) จากจำนวน
ประชากร 50 คน ซึ่งจะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 44 คน ประกอบด้วย 
  วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของ
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยย่อยของประชากรทุกหน่วยมีสิทธิ์ได้รับการเลอืก
เท่า ๆ กัน อาจมีบัญชีรายชื่อของประชากรทุกหน่วยแล้วทำการจับสลากหรือใช้ตารางเลขสุ่ม (Random 
number table) หรือใช้คอมพิวเตอร์สร้างเลขสุ่มจนได้กลุ่มตัวอย่างประขากรครบตามต้องการ 
  วิธีจับสลาก นิยมใช้กับประชากรขนาดเล็ก โดยนำสลากแบบเดียวกันมีหลายเลขกำกับตามหน่วย
ย่อยของประชากร ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 44 แล้วทำการสุ่มจับสลากขึ้นมาทีละใบ จนครบตามขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการ อ้างอิงข้อมูลจาก บุญชม ศรีสะอาด, (2553)              
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. สังเกตและศึกษาปัญหาที่พบในการทำงาน ศึกษาปัญหาจาการทำงานโดยมีการปรึกษา
กับพี่เลี้ยงในเรื่องขั้นตอนวิธีการและรูปแบบของผลงานในโครงงานรวมถึงข้อมูลต่าง  ๆ และนำมาศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงงาน 
     2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกิดปัญหา ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ทุก ๆ ด้านจากหนังสือ เอกสาร บทความ และอินเตอร์เน็ดที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานและ
ออกแบบและผลิตสื ่อ โดยนำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที ่ได้รวบรวมไว้ทั ้งหมดมาวิเคราะห์ขั ้นตอน 
เพ่ือนำมาใช้ 
     3. หาข้อมูล ออกแบบเครื่องมือและปรึกษาผู้รู้ ดังตัวอย่าง  

 



     4. นำเสนอข้อมูลและเครื่องมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ีพนักงานที่ปรึกษา 
     5. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและพี่พนักงานที่ปรึกษาเห็นด้วยจึงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา 
     6. กรอกข้อมูลและเลือกคำศัพท์ใส่ลงในเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ดังตัวอย่าง 

 
7. ทดลองการใช้เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการแก้ปัญหา 
8. หลังจากที่ทดลองการใช้เครื่องมือแล้วได้ผลจึงไปนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
9. นำผลที่ได้จากการใช้เครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหามาสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 



9. การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการใช้นวัตกรรม 

สำหรับการศึกษาโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งได้ ดังนี้ 

2.4.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์คู ่มีออิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกแก่พนักงานในสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ 

จากผลการวิเคราะห์หลังจากพนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำใช้คู่มือ

อิเล็กทรอนิกส์ศัพท์รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บ่อยแล้วพบว่า พนักงาน

สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ประหยัดเวลา อ่านง่าย ช่วยให้สามารถย้อนกลับมาอ่านได้และสามารถเลือกอ่าน

ได้ตามเวลา-สถานที่ที่ตนเองสะดวก การตอบสนองที่รวดเร็วที่ให้ทั้งสีสันภาพ และทำให้เกิดความตื่นเต้นและ

ไม่เบื่อหน่าย สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมขอ้มูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ที่

อำนวยความสะดวกแก่พนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำได้เป็นอย่างดี 

2.4.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์รายชื่อหน่วยงาน

และตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บ่อย 

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลทั่วไป แบบสถิติเชิงพรรณนา โดยนับ

จำนวนรวม บอกความถี ่และร้อยละ แจกแจงตัวเลขลงในตาราง (จำแนกตามสถานภาพ จำนวน 50 คน) 

 
 

 



จากภาพพนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 44 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 84.09 รองลงมาเป็นเพศขาย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.91 ตามลำดับ 

สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและ

ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 44 คน เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

84.09 

สรุปผลการทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้จัดทำหาค่าโดย ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผล ซึ่งเมื่อแปลผลออกมาพบว่าความ

พึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ตารางที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
จากตารางที ่2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) ของข้อ

คำถามแต่ละข้อ และสรุปค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งหมดของทุกข้อคำถาม 

จากตารางที ่2 พนักงานในสำนักงานที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวน 44 คน เพศหญิง จำนวน 37 คน และเพศชาย จำนวน 7 คน สรุปว่า ค่าเฉลี ่ยหลังการใช้คู ่มือ



อิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัวอักษรมี

ความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, สัญลักษณ์) พนักงานที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.41 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 รองลงมา คือ ขนาดความเหมาะสมกับ

ระดับของผู้ใช้คู่มือเล็กทรอนิกส์ พนักงานที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 

โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69 และลักษณะความเป็นระเบียบของเนื้อหา พนักงานที่ตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.64 และค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้คู ่มืออิเล็กทรอนิกส์พนักงานที่ตอบแบบประเมินมีความ  

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.07 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.73 สรุปได้ว่า 

พนักงานมีความพึงใจหลังการใช้คู ่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบล เพราะสามารถทำให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ ช่วยให้พนักงานได้นำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ศัพท์รายชื ่อหน่วยงานและตำแหน่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลของ

สำนักงานในเว็บไชให้ดูมีความทันสมัยขึ้นเข้าถึงภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในการเขียนงานราชการและงาน

แปลต่าง ๆ ซึ่งทำให้พนักงานมีความรู้ด้านคำศัพท์มากขึ้นและหาง่ายไม่ต้องเสียเวลามาเปิดหานาน ๆ สะดวก

ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง 

10. สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการดำเนินโครงงาน โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงนในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำจากผลการ

วิเคราะห์หลังจากพนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์รายชื่อ

หน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บ่อยแล้ว พบว่าพนักงานสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 

ประหยัดเวลา อ่านง่าย ช่วยให้สามารถย้อนกลับมาอ่านได้และสามารถเลือกอ่านได้ตามเวลา-สถานที่ที่ตนเอง

สะตวก การตอบสนองที่รวดเร็วที่ให้ทั ้งสีสัน ภาพ และทำให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย สามารถ

ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ที่อำนวยความสะดวก

แก่พนักงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำได้เป็นอย่างดี 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของพนักงานหลังจากได้ใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์รายชื่อหน่วยงานและ

ตำแหน่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช่บ่อย 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
จากตารางที ่2 พนักงานในสำนักงานที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวน 44 คน เพศหญิง จำนวน 37 คน และเพศชาย จำนวน 7 คน สรุปว่า ค่าเฉลี ่ยหลังการใช้คู ่มือ

อิเล็กทรอนิกส์ศัพท์ทางหน่วยงานและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัวอักษร 

มีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, สัญลักษณ์) พนักงานที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.41 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 รองลงมาคือ ขนาดความเหมาะสมกับ

ระดับของผู้ใช้คู่มืออเล็กทรอนิกส์ พนักงานที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.36 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69 และ ลักษณะความเป็นระเบียบของเนื้อหา พนักงานที่ตอบ

แบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.64 และ

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์พนักงานที่ตอบแบบประเมินมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.07 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.73  

11. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ หรือความรู้ใหม่ที่ได้จากการสร้างนวัตกรรม 

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์มีจุดเด่นในการดึงดูดความสนใจ เนื้อหามีความกระทัดรัด อ่านง่าย ประหยัดเวลา 

สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ ช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มากข้ึน 

จำคำศัพท์ที่ใช้ได้ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ใด้จริงในการนำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการอัปโหลดข้อมูล

เว็บไซต์ของหน่วยงานงานราชการและงานอื่น ๆ ซึ่งทำให้พนักงานสะดวกต่อการค้นหาและหาง่ายไม่ต้องมา

เปิดหานาน ๆ สะดวกต่อการทำงานเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะแก่การใช้งานในทุกองค์กร

ซึ่งมีความทันสมัยต่อโลกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 



 

12. กิตติกรรมประกาศ 

 การที่ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำตั้งแต่วันที่ 18 เดือน

มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 ดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์

ต่าง ๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุน

จากหลายฝ่าย ดังนี้ 

 นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ 

 1. ชลอแสง หมายหมั้น   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 2. ณัฐพล กลิ่นสมาธิ   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

 3. น้ำฝน ศรีปราชญ์วิทยา  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

 4. ปทุมพร บุญชุม   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 5. วิสิภูฐา แรงเขตการ   ตำแหน่งอาจารย์ 

 และบุคคลท่านอ่ืน 1 ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน 

 ผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาในการ

ทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวิตของการทำงานจริง 

ผู้จัดทำขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้ 
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