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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันฯ 
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จ านวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แอปพลิเคชันเพลงเชียร์เพ่ือใช้ในกิจกรรมรับ
น้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชัน
เพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แอป
พลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชัน
เพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 

 This research aimed to study the development of the application on cheering songs 
for the Freshmen Welcoming Ceremony of Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan 
Sunandha Rajabhat University, to evaluate the efficiency of the application and to study the 
satisfaction of the students who used the application. The population of this research were 
78 first-year students of Information Science Program, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University. The research tools were cheering songs 
application used during Freshmen Welcoming Ceremony in Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University, a questionnaire regarding the efficiency of 
cheering songs application used during Freshmen Welcoming Ceremony in Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University and a questionnaire on 
the satisfaction of the students with the cheering songs application used during Freshmen 
Welcoming Ceremony in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat 
University. Data were analyzed for percentage, mean and standard deviation (SD). The 
research findings showed that the cheering songs application used during Freshmen 
Welcoming Ceremony in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat 
University was rated at the highest level ( ̅= 4.88) and the satisfaction of the students on 
the cheering songs application used during Freshmen Welcoming Ceremony in Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University was overall in high level 
( ̅= 4.03). 
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บทน า 
 กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมจะมี
ลักษณะ ให้นักศึกษาใหม่ หรือรุ่นน้อง เข้าประชุมเพ่ือฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์และท่าเต้น บุคคลที่ได้รับผิดชอบ
ในการฝึกสอนรุ่นน้อง คือ นักศึกษารุ่นพี่ กิจกรรมรับน้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความ
อดทนอดกลั้น การรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน การเสริมสร้างความสามัคคี การรู้จักการวางตัวต่อผู้อาวุโส ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง (ไตรถิกา นุ่นเกลี้ยง, 2557, หน้า 2) และฝึกความ
รับผิดชอบ ฝึกให้รู้จักบทบาทของการเป็นผู้น าที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมสังคมได้อย่างถูกต้อง (กังส
ดาร แตงน้อย, 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดกิจกรรมรับน้องในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
แต่เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการรับน้องมีจ านวนลดลงทุกปี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์, 2561) เกิดจากการรับน้องที่ไม่เหมาะสมในแต่ละปี มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการที่เข้มงวด
มากขึ้น ท าให้นักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีเวลาในการรับน้องน้อยลง จนท าให้ไม่มีเวลาสอนรุ่นน้องร้องเพลง
เชียร์และท่าเต้น ในปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง นับตั้งแต่ สมาร์ทโฟน ถือก าเนิดขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่านวัตกรรมนี้ ได้
กลายเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตมากขึ้น ท าให้องค์กร หรือ บริษัทต่าง ๆ ทั่วไป 
หันมาให้ความส าคัญในการพัฒนา “แอปพลิเคชัน” (Admission Premium, 2561) แอพพลิเคชั่น 
(application) เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ที่มีขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน ใช้งานได้
ง่าย ช่วยขยายขอบเขตให้การใช้งานอุปกรณ์พกพาได้มากขึ้น ทั้งในระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส (นฤ
มล ลับลิพล และศรุติ อัศวเรืองสุข, 2554) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถช่วยให้การจัดกิจกรรมรับน้องมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น เหมาะสมกับกิจกรรมรับน้องในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เนื่องจากวัน เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมรับน้องมีน้อย นักศึกษารุ่นน้องสามารถฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์
และซ้อมท่าเต้นเองได้ด้วยตัวเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในวันจริง ผู้ ใช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว (ไทยรัฐ, 2560) 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้อง

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 1.  ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระดับมาก 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
กิจกรรมรับน้อง เป็นการจัดขึ้นเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความอดทนอดกลั้น การรู้จัก

ช่วยเหลือผู้อื่น การเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการวางตัวต่อผู้อาวุโส ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง (ไตรถิกา นุ่มเกลี้ยง, 2557) ซ่ึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรับน้อง เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจในสถาบัน นักศึกษาใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน เป็นการสร้าง
ความผูกพัน ความสามัคคี และเจตคติที่ดีต่อกันในกลุ่มนักศึกษา สร้างปลูกฝังระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน 
เพ่ือให้นักศึกษาร้องเพลงเชียร์และเต้นตามเพลงเชียร์ได้  เพ่ือปลูกฝังการแสดงออกที่เหมาะสม การมีจิต
สาธารณะและภาวะผู้น า และเพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมต่อการเรียนและพร้อมต่อการใช้ชี วิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม (ศิริภา จันทร์เกื้อ, 2556, หน้า 38-39) การรับน้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กองพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัด
กิจกรรมรับน้อง เพ่ือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมรับน้อง
ประกอบด้วยการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ต่าง ๆ และฝึกซ้อมท่าเต้น โดยรุ่นพ่ีของแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะ ซึ่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้จัดกิจกรรมการรับน้องมีการการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ต่าง ๆ และฝึกซ้อม
ท่าเต้นด้วย ท าให้น้องใหม่ได้ท าความรู้จักมหาวิทยาลัย รู้จักรุ่นพ่ี และรู้จักเพ่ือน ๆ โดยในปี การศึกษา 2561 
นี้นับเป็นครั้งแรกที่การรับน้องใหม่ใช้ระบบการรับน้องรวมทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีนี้จะท าให้นักศึกษาได้ท า
ความรู้จักกับเพ่ือนๆ ต่างคณะต่างสาขาวิชามากขึ้น (กองพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 
2561)  

ปัจจุบันสมาร์ทโฟน (smart phone) และแทปเล็ต (tablet) เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์มากขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) คือส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้งาน
สมาร์ทโฟน และแทปเล็ตเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ส าหรับแอปพลิเคชันมีข้อดีหลายด้าน เช่น การท่องเที่ยว
และการเดินทาง เพ่ือการศึกษา สื่อการเรียนการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่าง ๆ การผลิตสื่อเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกความรู้ การเตือนความจ า และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(ศศิพร   ด้วงสุข, 2561)  

เพลงเชียร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวน 10 
เพลง ประกอบด้วย เพลงตาแดง ๆ เพลงอะโหเหะ เพลงฮิปโป เพลงพลิ้ว เพลงตุ่มใส่น้ า เพลงสับปะรด เพลง
ต ารวจ เพลงนกกระยาง เพลงอีกา และเพลงหอยนางรม เพลงแต่ละเพลงมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป แต่
วัตถุประสงค์หลัก คือ การน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมรับน้อง ส่วนท่าเต้นประกอบของเพลงเชียร์เป็นท่าเต้นที่
ไมย่ากจนเกินไป แต่มีท่าเต้นมีจ านวนหลายท่า จึงท าให้จ าเป็นต้องมีการฝึกซ้อมโดยสม่ าเสมอ การพัฒนาแอป
พลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จึงมีความจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้กิจกรรมรับน้องมีความสะดวกสบายมากขึ้น นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้ในการฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์และท่าเต้นก่อนวันรับน้องที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง
สามารถน าเวลาที่จะใช้ฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์และท่าเต้นไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้  
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 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดท ากรอบแนวคิดของการวิจัย ดังปรากฏ
ตามภาพท่ี 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เริ่มจากการพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นมา แล้วน าแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ร่วมกับแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และแบบสอบถามเกี่ย วกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 78 
คน ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับ
กิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ตอนที่  2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเค
ชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับ
น้องของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2. ความพึงพอใจของแอปพลิเค
ชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับ
น้องของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
1. เพศ 

2. สาขาวิชา 

 

แอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับ
กิจกรรมรับน้องของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การออกแบบแอปพลิเคชัน 
ประกอบด้วย 
1. เนื้อหา 

2. ความสวยงาม สีสัน 

3. ภาพ 

4. วิดีโอ 

5. ตัวอักษร 
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีลักษณะค าถามเป็นแบบระดับความคิดเห็น 5 
ระดับ (rating scale) และตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (open ended)  โดย
มีระยะเวลาการเก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ส าหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาศัยแนวทางจากทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อของ SDLC 
(System Development Life Cycle) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการน าไปใช้ ขั้นตอนการบ ารุงรักษา ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันดังปรากฏตามภาพที่ 2 
 

        
  

       
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังได้ข้อมูลที่รวบรวมแล้วจึงน ามาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึง

สามารถสรุปประเด็นได ้3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ภาพที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 
ภาพที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแขนงวิชาที่ก าลังศึกษา 

 
 ตอนที ่2  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน µ S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านเนื้อหา 4.84 0.29 มากที่สุด 4 
2. ด้านการออกแบบ 4.73 0.49 มากที่สุด 5 
3. ด้านการแสดงผลบนหน้าจอ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
4. ด้านการท างานของระบบ 4.90 0.20 มากที่สุด 2 
5. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4.90 0.20 มากที่สุด 2 

รวม 4.88 0.24 มากที่สุด  
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 ตอนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแอปพลิเคชันเพลงเชียร์
ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความพึงพอใจ µ S.D. แปลผล อันดับ 

1. เนื้อหามคีวามชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 4.40 0.63 มาก 3 
2. รูปแบบของแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 3.60 0.63 มาก 8 
3. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.41 0.59 มาก 2 
4. สีพื้นหลังแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.33 0.62 มาก 4 
5. วิดีโอภายในแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 3.54 0.70 มาก 9 
6. เสียงภายในแอปพลิเคชันมีความชัดเจน 3.65 0.66 มาก 7 
7. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.62 0.52 มากที่สุด 1 
8. ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม 3.36 0.60 ปานกลาง 10 
9. ค าแนะน าวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเข้าใจง่าย 4.13 0.59 มาก 6 
10.ความพึงพอใจโดยรวมเม่ือได้ใช้งานแอปพลิเคชัน 4.23 0.58 มาก 5 

รวม 4.03 0.61 มาก  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน 
ใหญเ่ป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.4 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 34.6  เป็นนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการ
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 65.4 และนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาคิดเป็นร้อยละ 34.6 

2. ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (µ = 4.88, S = 0.24) เมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพด้านเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การแสดงผลบนหน้าจอ (µ = 
5.00, S = 0.00) ด้านการท างานของระบบ (µ = 4.90, S = 0.20) และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ (µ = 
4.90, S = 0.20) ตามล าดับ 

3. ด้านความความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.03, S = 
0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คือ แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 
4.62, S = 0.52) รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม (µ = 4.41, S = 0.60) 
และเนื้อหามคีวามชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย (µ = 4.40, S = 0.63) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษย ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุธิรา จันทร์ปุ่ม (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาภรณ์ เหล็กดี (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม และกามีละห์ นารง (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาและประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันร้านอาหารมุสลิมในจังหวัดตรังบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน มากที่สุด สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า แอปพลิเคชัน
เพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาต่างมีสมาร์ทโฟนใช้กันเป็นส่วน
ใหญ่ จึงสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้สะดวก จึงเป็นเหตุให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 กองกิจการนักศึกษาหรือฝ่ายกิจการนักศึกษาสามารถน าแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส าหรับกิจกรรมรับ
น้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเพลงเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ ได้ 
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