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มกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสําหรับจัดส่งให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดประสงค์
หลักเพื่อเผยแพร่งานวิจยั และบทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ
ทีน่ ําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ และด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั ่วประเทศ
บทความในวารสารทุกบทความได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ ข้อความและ
บทความในวารสารเป็ นข้อ คิดเห็นของผู้เ ขีย นแต่ ละท่าน มิใช่เ ป็ นความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ และมิใช่ความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ ์คัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงทีม่ า

II

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับผ่านไป 7 ปีแล้ว วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 จาก
การพัฒนาวารสารได้ปรับให้เข้าเกณฑ์ดัชนีวารสารไทย หรือ TCI ทีมงานบรรณาธิการได้ชักชวนผู้สนใจทั่วประเทศนำ�ผลงานมา
ลงตีพิมพ์ เพราะผลงานเหล่านี้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและทันสมัย สามารถนำ�ไปศึกษาและอ้างอิงต่อไป
สุดท้ายนีท้ มี บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สนใจสามารถ นำ�ความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Application for borrowing equipment materials of student’s club
In Rajabhat Mahasarakham University
เสาวลักษณ จันสนิท สุทธิดา เชื้อกุล และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Saovaluck Chansanit Suttida Chueakun and Chanettee Intarasit
Department of Information Technology
Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
Abstract
The purposes of the research were to development application for borrowing
equipment materials of student’ s club in Rajabhat Mahasarakham University, to
assessment quality of application for borrowing equipment materials of student’s club
in Rajabhat Mahasarakham University, and to find out user’ satisfaction with application
for borrowing equipment materials of student’ s club in Rajabhat Mahasarakham
University. The sample used in the research consisted 30 students at Rajabhat
Mahasarakham University. Two types of the instruments used in the study were a
quality assessment of application for borrowing equipment materials of student’s club
in Rajabhat Mahasarakham University and a 10- item 5- rating- scale inventory on user
satisfaction with application for borrowing equipment materials of student’ s club in
Rajabhat Mahasarakham University. The statistics used for analyzing the collected data
were mean, standard deviation.
The research findings showed that an application for borrowing equipment
materials of student’s club in Rajabhat Mahasarakham University consists of three main
part: part 1 were mobile application for user; part 2 were website application for club
head and part 3 were website application for administrator. The overall quality results
application for borrowing equipment materials of student’s club in Rajabhat
� = 4.06,
Mahasarakham University was evaluated by 3 experts, were at a high level (X
1

1

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

S.D. = 0.69). The overall usage of satisfaction results of application for borrowing
equipment materials of student’s club in Rajabhat Mahasarakham University were at a
� = 3.95, S.D. = 0.91).
high level (X

Keywords: application, borrowing, equipment materials, student’s club

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืมคืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 3)
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบสุม เครื่องมือในการศึกษา
ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของ
�) และสวน
นักศึกษาที่ใชงานแอปพลิเคชัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก กคือ คาเฉลี่ย (X
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ผลการวิจัยพบวา
1. แอปพลิ เ คชั น ยื ม -คื น วั ส ดุ อุ ป กรณ ส นั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมของชมรมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่พัฒนาขึ้นสามารถใชงานไดจริง แบงการทํางาน ออกเปน 3 สวน
ไดแก สวนการใชงานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยนักศึกษาที่ทําการยืมวัสดุอุปกรณ และสวน
ควบคุมบนเว็บแอปพลิเคชัน ใชงานโดยนายกสโมสร และผูดูแลระบบ
2. ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน
� = 4.06, S.D. = 0.69)
ระดับ มาก (X
3. ผลการหาความพึงพอใจ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน
� = 3.95, S.D. = 0.91)
โดยรวมอยูในระดับ มาก (X

คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน, ยืม-คืน, วัสดุอุปกรณ, ชมรมภายในมหาวิทยาลัย
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บทนํา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย
คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระดับคณะ จะตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลั กสู ต ร แต ล ะสาขาวิ ช า และสอดคล อ งกับ การพั ฒ นาศั กยภาพนั ก ศึ ก ษาใหเ กิ ด อัต ลั ก ษณ
นักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ สกอ.กําหนด ทั้งกิจกรรมในดานสงเสริมวิชาการ ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง ดานการ
ดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดานการสงเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ ดาน
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้น เพื่อเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดรูจักสนิทสนม ปรึกษาหารือ รวมกันทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือกันทางดานวิชาการ อัน
เปนประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารยประจําชมรมคอยแนะนําและใหคําปรึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางดานวิชาการแลว มหาวิทยาลัยยังสงเสริมและสนับสนุน ให
นั ก ศึ ก ษารู จั ก คิ ด และสร า งสรรค กิ จ กรรมในแนวทางที่ เ ป น ประโยชน ต อ สั ง คมอี ก ด ว ย จากการ
ดําเนินงานที่ผานมา การจัดกิจกรรมตางๆ ของแตละชุมนุมหรือกิจกรรมภายในของแตละคณะ หาก
วั ส ดุ อุป กรณ ในคณะของตนมี ไ ม เ พีย งพอในการใช งาน ตัว แทนชุมนุมจะตองไปติดต อ ขอยื ม วั ส ดุ
อุ ป กรณ จ ากส ว นกลางของมหาวิ ทยาลั ย หรื อจากคณะอื่น ๆ โดยจะตองไปดําเนิน การยื่น หนั ง สื อ
แบบฟอรมดังกลาวเพื่อการยืมวัสดุอุปกรณดวยตนเอง เปนเหตุใหใชเวลาในการดําเนินงานคอนขาง
นาน อีกทั้งขั้นตอนการคนหาหรือตรวจสอบจํานวนวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่มีอยู วัสดุอุปกรณที่ชมรมอื่น
ยืมไปแลวแตยังไมไดทําการคืน หรือที่คงเหลือใหยืมได มีความไมสะดวกมากนัก ทําใหเกิดความลาชา
และสิ้นเปลืองเวลาในการคนหาขอมูล
จากป ญ หาดั งกล า วผู วิ จั ย ไดเล็งเห็น วาหากมีการพัฒ นาระบบหรือแอปพลิเคชัน เพื่ อ เป น
ตั ว กลางมารองรั บ การทํ า งานในส ว นนี้ จะทํ า ให ร ะบบจั ด การยื ม คื น วั ส ดุ อุ ป กรณ อ ยู ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกสที่สะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเค
ชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี้ขึ้น เพื่อให
ระบบใหมเปนการจัดการโดยนําระบบคอมพิวเตอรและสมารทโฟนเขามาใช โดยนักศึกษาจะสามารถ
คนหารายการวัสดุอุปกรณที่มีทั้งหมด และที่คงเหลือที่สามารถใหยืมไดของแตละคณะ จากนั้นก็จะทํา
การกรอกเอกสารแบบฟอรมการยืมผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยสามารถยืมขามคณะ และ
ทําเรื่องขอยืมได ณ สถานที่ใดๆ ที่มีอินเทอรเน็ต ดูผลการอนุมัติใหยืม วันครบกําหนดคืน รวมถึงดู
ประวัติการยืมยอนหลังได สวนนายกสโมสรของแตละคณะ ก็สามารถจัดการวัสดุอุปกรณในคณะของ
ตนไดอยางเปนระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณคงเหลือไดอยางถูกตองและปองกันการ
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สูญหายไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลการคงสภาพและการใชประโยชนของ
วัสดุ อุปกรณ ซึ่งสามารถนําไปประกอบการวางแผน ดําเนินงานในอนาคตได อีกทั้งยังเปนการสงเสริม
ภาพลักษณของการกาวสูมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเปนรูปธรรมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแอปพลิเคชันระบบ ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ทําการพัฒนาระบบ
บริ ห ารคลั ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ระบบบริ ห ารคลั ง วั ส ดุ อุ ป กรณ : กรณี ศึ ก ษาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยใหผูใชงาน สามารถดําเนินการงานเบิกจาย
วัสดุและยืม-คืน ครุภัณฑไดผานระบบรูปแบบที่ใชการพัฒนา คือ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ไดแก
การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
ได แ ก Bootstrap.Framework โปรแกรมภาษา PHP และระบบจั ด การฐานข อ มู ล MySQL ใน
ขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยใชแบบประเมินแบบ Black-Box Testing และครั้งที่ 2 ประเมิน
ความพึ งพอใจของผูใช งาน จํ านวน 13 ทาน ผลการประเมิน แสดงใหเห็นวา ระบบที่พัฒ นาขึ้น มี
� = 4.35) จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของ
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก (X
� = 4.15) จากการประเมิน สรุปไดวา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชใน
ผูใชงานอยูในระดับดี (X
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานดานวัสดุอุปกรณ ตั้งแตการรับเขาวัสดุอุปกรณ การเบิกจาย
วัสดุ การยืม-คืนอุปกรณ และการรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารได
ภราดร รีชัยพิชิตกุล นคร สรอยสน และ ธนพล กองสันเทียะ (2559) ทําการพัฒนาระบบ
บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่งานพัสดุและครุภัณฑ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ระบบ
บริ ห ารครุ ภั ณ ฑ โ ดยใช เ ทคโนโลยี RFID กรณี ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
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ประกอบดวย 4 สวน ไดแก หนาหลัก สวนลงทะเบียนครุภัณฑ สวนยืมครุภัณฑ และ สวนคืนครุภัณฑ
ความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด
อดิศักดิ์ พวงสมบัติ (2555) พัฒนาระบบยืม-คืนครุภัณฑดวยบารโคดสองมิติ ในรูปแบบของ
เว็บแอพพลิเคชันโดยใชบารโคดสองมิติแทนบารโคดรูปแบบเดิมในการจัดเก็บขอมูลเลขครุภัณฑ ใช
กลองเว็บแคมเมรา ในการอานขอมูล แทนเครื่องอานบารโคดแบบเดิม ออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล
(UML) ใช โ ปรแกรมไมโครซอฟท วิช ชวลสตูดิโ อดอทเน็ ท 2008 (Microsoft Visual Studio .NET
2008) ในการพั ฒ นาเว็ บ แอพพลิ เ คชั น ใช โ ปรแกรมไมโครซอฟต เ อสคิ ว แอลเซิ ร ฟ เวอร 2008
(Microsoft SQL Server 2008) ในการจั ด การฐานข อ มู ล โดยใช ก ระบวนการพั ฒ นาซอฟต แ วร
แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) เปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหการพัฒนาซอฟตแวรเปนไป
ตามมาตรฐาน กระบวนการผลิ ตซอฟตแวร TQS 12207 จากผลการทดสอบระบบในการใชงาน
พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นชวยทําใหการยืม-คืน ครุภัณฑเปนไปอยางรวดเร็ว สะดวก มีความถูกตอง
ของขอมูลมากขึ้น และสามารถนําไปใชงาน ไดจริงในการยืม-คืนครุภัณฑของหนวยการเรียนรูทางการ
พยาบาล
วิธีดําเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คื อ นั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน
11,813 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน
30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบสุม
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันยืมคืนวัสดุอุป กรณการจัดกิจ กรรมของชมรมภายใน
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม โดยการสัมภาษณและสอบถามความต องการจากสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมของคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ร ะบบงาน โดยนํ า หลั ก การและทฤษฎี UML (Unified
Modeling Language) เขามาชวยในการวิเคราะหเพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบงานใหม ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 Use case diagram ของแอปพลิเคชันยืม-คืนวัสดุอุปกรณ
3. ขั้ น ตอนการออกแบบ ได ทํ า การออกแบบหน า จอการใช ง าน (User Interface) และ
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซึ่งประกอบไปดวย ตารางขอมูลนักศึกษา ตารางขอมูลนายก
สโมสร ตารางขอมูลผูดูแลระบบ ตารางประเภทวัสดุอุปกรณ ตารางวัสดุอุปกรณ ตารางคณะ ตาราง
การยืม และตารางการคืน
4. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยเครื่องมือของการพัฒนาระบบ ไดแก โปรแกรม NetBeans
IDE 8.2, Android studio, Nox Player, Node.js, Kotlin, Html, JavaScript, Php, และฐานขอมูล
MySql หลั งจากพั ฒ นาระบบเสร็ จ สิ้น แลว นําเสนอตอผูเชี่ย วชาญจํานวน 3 คน เพื่อประเมิน หา
คุณภาพของแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
5. ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การใช ร ะบบ นํ า ระบบที่ ป รั บ แก ต ามข อ เสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญและพัฒนาจนสมบูรณแลวติดตั้งบนเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง จากนั้นสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชงานแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุ
อุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. นําผลที่ได มาสรุป และวิเคราะห เพื่อทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ
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ผลการวิจัย
ผลการพั ฒนาแอปพลิเ คชั นยื ม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัด กิจ กรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่
พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบดวยการทํางาน 3 สวน ไดแกสวนของนักศึกษาโดยใชงานผานแอปพลิเคชันบน
มือถือ สวนของนายกสโมสรและผูดูแลระบบ ใชงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ดังนี้
สวนการใชงานของนักศึกษา

ภาพที่ 1 การสมัครสมาชิก

ภาพที่ 2 การเขาสูระบบ

จากภาพที่ 1 แสดงหนาจอสมัครสมาชิก สําหรับการเริ่มตนใชงานครั้งแรก ผูใชจะตองทําการ
สมัครสมาชิกกอน โดยกรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก รหัสนักศึกษา ชื่อผูใชงาน รหัสผาน ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา คณะ เบอรโทรติดตอ และอีเมล เมื่อเปนสมาชิกเรียบรอยแลว ก็จะสามารถเขาสูการใชงาน
ของระบบไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 หนาหลัก ภาพที่ 4 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ ภาพที่ 5 กรอกรายละเอียดการยืม
จากภาพที่ 3 เมื่อผูใชงานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูหนาจอหลักของการใชงาน ซึ่ง
จะแสดงรายชื่อคณะทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย หากตองการยืมวัสดุอุปกรณของคณะใดก็ใหเลือกที่
คณะนั้น ระบบจะแสดงรายการวัสดุอุปกรณทั้งหมดและจํานวนคงเหลือที่สามารถใหยืมไดของแตละ
คณะ และยังสามารถทําการคนหารายการที่ตองการจะยืมไดดวย ดังภาพที่ 4 หลังจากเลือกวัสดุ
อุปกรณที่จะยืมไดแลว ก็ใหกรอกรายละเอียดในการยืม ไดแก จํานวนที่ตองการยืม กําหนดวันสงคืน
และหมายเหตุชื่อกิจกรรมที่จะนําไปใช ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6 ยืนยันการยืม ภาพที่ 7 แสดงสถานะการยืม ภาพที่ 8 แสดงสถานะอนุมัติการยืม
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จากภาพที่ 6 จะแสดงรายละเอียดวัสดุอุปกรณที่ทําการขอยืม หากตองการยืมเพิ่มก็สามารถ
เขาไปเลือกวัสดุ อุปกรณจากคณะเดิม หรือไปเลือกวัสดุอุปกรณจากคณะอื่นที่ตองการจะยืมเพิ่มได
หากเมื่อไดวัสดุอุปกรณครบแลว ก็ใหทําการยืนยันการยืม จากภาพที่ 7 ระบบจะแสดงสถานะให
ผูใชงานทราบวารายการที่ยืมทั้งหมดยังไมไดรับ อนุมัติ และรอการอนุมัติการยืมจากนายกสโมสร
หากนายกสมโมสรทําการอนุมัติใหยืมแลว ระบบก็จะแสดงรายการที่อนุมัติใหยืมทั้งหมด และสามารถ
ไปรับวัสดุอุปกรณที่คณะนั้นๆ ได ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 9 แสดงขอมูลการยืม

ภาพที่ 10 หนาจอประวัติการยืม

จากภาพที่ 9 เมื่อนายกสโมสรทําการอนุมัติใหยืมแลว ในเมนูอนุมัติแลวก็จะแสดงรายการที่
อนุมัติใหยืมทั้งหมด และสามารถไปรับวัสดุอุปกรณที่คณะนั้นๆ ได ในภาพที่ 10 จะแสดงขอมูลการ
ยืม และผูใชงานสามารถเรียกดูประวัติการยืม-คืน ของตนเองได
สวนของนายกสโมสร

ภาพที่ 11 หนาจอหลักของนายกสโมสร
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จากภาพที่ 11 เมื่อนายกสโมสรทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเปนหนาจอหลักที่แสดง
รายการวัสดุอุปกรณทั้งหมด และเมนูการทํางานหลัก ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณที่จะใหยืม
เมนูอนุมัติการยืม เมนูรับคืน และเมนูรายงาน

ภาพที่ 12 หนาจอจัดการวัสดุ อุปกรณ
จากภาพที่ 12 เปนหนาจอการเพิ่มวัสดุอุปกรณใหมเขามาในระบบ

ภาพที่ 13 หนาจออนุมัติการยืม
จากภาพที่ 13 เปนหนาจออนุมัติการใหยืมวัสดุอุปกรณ นายกสโมสรคลิกไปที่รายละเอียด
เพื่อทําการดูรายการยืมของผูใชงานแตละคน กอนจะทําการอนุมัติหรือไมอนุมัติ ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 14 หนาจอรายละเอียดการยืม
จากภาพที่ 14 หากอนุมัติใหยืม ใหคลิกเลือกการอนุมัติ หรือหากไมอนุมัติใหยืม ก็ใหคลิกเลือกไม
อนุมัติ

ภาพที่ 15 หนาจอรายงานการอนุมัตใิ หยืม
จากภาพที่ 15 จะเปนหนาจอแสดงรายงานการอนุมัติใหยืมทั้งหมด
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ภาพที่ 16 หนาจอรายงานการคืนวัสดุ อุปกรณ
จากภาพที่ 16 จะแสดงหนาจอการแจงคืนอุปกรณ ผูยืมจะตองนําอุปกรณท่ียืมมาคืนดวย
ตนเอง นายกสโมสรจะทําการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนหรือไม กอนทําการรับคืนในระบบ

ภาพที่ 17 หนาจอยืนยันการคืนวัสดุ อุปกรณ
จากภาพที่ 17 เมื่อนายกสโมสรทําการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนแลว ก็จะกดที่ปุมยืนยัน
การคืน
สวนการใชงานของผูดูแลระบบ
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ภาพที่ 18 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ
จากภาพที่ 18 แสดงหนาจอการทํางานหลักของผูดูแลระบบ จะประกอบดวย เมนูจัดการ
ขอมูลคณะ เมนูจัดการขอมูลผูใชงาน เมนูรายงานการยืม และเมนูรายงานการคืน

ภาพที่ 19 หนาจอการเพิ่มขอมูลคณะ
จากภาพที่ 19 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลของแตละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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ภาพที่ 20 หนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน
จากภาพที่ 20 แสดงหนาจอขอมูลผูใชงาน ซึ่งผูดูแลระบบ จะสามารถลบ และแกไขขอมูล
ของผูใชงานทั้งหมดได
ผลการวิเคราะหคุณภาพของแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน
� = 4.06, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประสิทธิภาพการทํางาน
ระดับมาก (X
� = 3.86, S.D. = 0.79) ดานความงายตอการใชงาน (Usability Test)
(Performance Test) มาก (X
� = 3.89, S.D. = 0.51) ดานความปลอดภัย (Security Test) มาก (X
� = 4.00, S.D. = 0.63)
มาก (X
� = 4.27 S.D. = 0.70) และ ดานคูมือการ
ดานการทํางานไดตามฟงกชัน (Functional Test) มาก (X
� = 4.67, S.D. = 0.49)
ใชงานระบบ (Documentation) มากที่สุด (X

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาขึ้น กับกลุมตัวอยาง ที่เปนนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
� = 3.95, S.D. = 0.91)
มหาสารคามที่พัฒนาขึ้นนี้ โดยรวมอยูในระดับ มาก (X
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อภิปรายผลการวิจัย
1. แอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก 1) แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับ
ผูใชงานทั่วไปไดแกนักศึกษา ประกอบดวยเมนูสมัครสมาชิก เมนูเขาสูระบบ เมนูแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ เมนูการยืม เมนูแสดงสถานะ เมนูประวัติการยืม-คืน 2) เว็ปแอปพลิเคชันสําหรับนายกสโมสร
ของแตละคณะ ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณที่จะใหยืม เมนูอนุมัติการยืม เมนูรับคืน และ
เมนูรายงาน และ 3) เว็บแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย เมนูจัดการขอมูลคณะ เมนู
จัดการขอมูลผูใชงาน เมนูรายงานการยืม และเมนูรายงานการคืน จึงสงผลใหสอดคลองกับภราดร
รีชัยพิชิตกุล, นคร สรอยสน และ ธนพล กองสันเทียะ (2559) ไดวิจัยเรื่องระบบบริหารครุภัณฑโดยใช
เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบวาระบบบริหารครุภัณฑโดย
ใชเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบดวย 4 สวน ไดแก
หนาหลัก สวนลงทะเบียนครุภัณฑ สวนยืมครุภัณฑ และสวนคืนครุภัณฑ
2. การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจ กรรมของ
� = 4.06,
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก (X
S.D. = 0.69) ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบครบถวนทุกฟงกชันการใชงานตามที่วิเคราะหและ
ออกแบบไว สอดคลองกับ ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ได
วิจัยเรื่องระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
�=
สงขลา ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ประสิทธิภาพของระบบที่ไดพัฒนา อยูในระดับที่ดีมาก (X
� = 4.43)
4.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลประเมินดานการออกแบบมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (X
� = 4.15)
และดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (X
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนั กศึ กษาที่มีต อแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ
�=
สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ มาก (X
3.95, S.D. = 0.91) สอดคลองกับ รัตนพล นาคสังข และจินดาพร ออนเกตุ (2560) ทําการพัฒนา
ระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑออนไลน โรงเรียนบานมอสมบูรณมิตรภาพที่ 189 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑออนไลนโรงเรียน บานมอสมบูรณมิตรภาพ
ที่ 189 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบ ผลการวิจัยพบวา อาจารยสามารถกรอกขอมูล
การยืมวัสดุและครุภั ณฑ ออนไลน และตรวจสอบผลการยืม-คืน ได นอกจากนั้นเจา หนาที่ส ามารถ
จัดการขอมูล ผูใชงานระบบ ขอมูลวัสดุและครุภัณฑ ขอมูลการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ และสามารถ
ออกรายงาน ไดแก รายงาน การยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑรายวัน รายงานการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ
แยกตามบุคลากร และรายงานการคางสง วัสดุและครุภัณฑ การทดสอบความถูกตองของขอมูลทั้งใน
สวนของการนําเขาและการแสดงผลมีความถูกตอง สมบูรณ และในการศึกษาความพึงพอใจของการ
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ใชงานระบบโดยใชแบบสอบถาม พบวา มีผลประเมินความพึงพอใจในการใชระบบอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57)
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ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Maintenance system for Information Technology department,
Rajabhat Mahasarakham University
ภาณุพงศ มินทะนา และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Phanupong Mintsna and Chanettee Intarasit
Department of Information Technology
Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
Abstract
This research aim to development maintenance system for information
technology department in Rajabhat Mahasarakham university. It is developed by PHP
language, Visual studio code and Microsoft SQL Server database management. For
analysis and design system use the system development life cycle or SDLC, use case
diagram, activity diagram, sequence diagram and class diagram to design the
database and the site map of web application.
The results of the system found that the web application consists of 3 main
parts: 1) the front end part for lecturers and students to request for maintenance
2) the front end part for leader to read report and 3) the back end part for the
administrator who manage the content of the system, the database and web
appication. The user show in satisfaction with notify the maintenance system for
information technology department at a highest level.
Keywords: maintenance system, Information Technology department, Rajabhat
Mahasarakham university
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับใชงานในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒ นาโดยโปรแกรมภาษา PHP, Visual studio
code และฐานข อ มู ล MySQL วิ เคราะห แ ละออกแบบภาพรวมของระบบ โดยใช Use Case
Diagram ออกแบบผั ง การไหลของข อ มู ล ด ว ย Activity Diagram การปฏิ สั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ด ว ย
Sequence Diagram และความสัมพันธของขอมูลดวย Class Diagram และศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชงานหลังจากทดลองใชงานระบบแจงซอมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นนี้
ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร พบวา ประกอบดวยสวนใชงาน 3 สวนหลัก ไดแก
1) สวนการใชงานสําหรับอาจารยและนักศึกษา เพื่อทําการแจงซอมผานระบบ และดูสถานะการซอม
ได 2) สว นการใชง านของประธานหลั กสู ต ร เพื่ อเรียกดู รายงาน และเรีย กดู สถานะการแจง ซ อ ม
ทั้งหมดได และ 3) สวนการจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ ที่ใชในการจัดการขอมูลสมาชิก ขอมูล
การแจงซอม แจงสถานการณซอม และแสดงรายงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบแจง
ซอมคอมพิวเตอร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนคาเฉลี่ยรวม 4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
คําสําคัญ: ระบบแจงซอม, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. บทนํา
การจัดการระบบสารสนเทศขององคกรใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถนําเครื่องมือ
การบริหารจัดการการบริการตางๆ มาชวยในการจัดการกระบวนดําเนินงานเพื่อการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพ ใหสามารถทํางานอยูบนระบบที่มีเสถียรภาพและความยืดหยุน บนพื้นฐาน
การใหบริการที่ดีจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองการทํางานของผูใชงานและสรางความพึง
พอใจของผูรับบริการไดมากยิ่งขึ้น
โดยการดําเนินงานในการแจงซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผานมา หากพบวาเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเกิดความชํารุด เสียหาย
หรื อใช ง านไม ได เบื้ อ งตน นั ก ศึ กษาจะทํ าแจ ง ป ญ หากั บ อาจารย ในสาขาวิ ชาให รับ ทราบ จากนั้ น
อาจารยผูดูแลงานดานซอมบํารุง จะประสานงานตอเจาหนาที่คอมพิวเตอรของทางคณะฯ ในการ
ดําเนิน การ การบันทึกขอมูลการแจงซอมเปนการบันทึกลงในแบบฟอรมที่เปนกระดาษแลวทําการ
รวบรวมจัดเก็บเขาแฟมเอกสาร และในการคนหาขอมูลหรือประวัติการแจงซอมก็ทําการคนจากแฟม
เอกสารที่มีจํานวนมาก สง ผลใหใชเวลาในการคน หาคอนขางมาก และเกิดความไมสะดวกในการ
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เรียกดูข อมูล บางครั้ง อาจเกิดความผิดพลาดในการจัด เก็บ ซึ่ง อาจทํ าให เอกสารสู ญ หายได อี กทั้ ง
ผูบ ริหารไมสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางทันทวงที หากเกิดปญหาที่ซํ้าแบบเดิมหรือการ
หาวิธีการแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดความลาชา
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒ นาระบบแจงซอมคอมพิวเตอรนี้ขึ้น เพื่อจัดเก็บประวัติขอมูล
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ รวมถึงเก็บประวัติการซอม ใหเปนไปอยางมีระบบและมี
ขั้นตอนมากขึ้น อาจารยและนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการแจงซอมผานทางหนาเว็บแอปพลิเคชัน
นี้ได และประธานสาขาสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานผานทางระบบออนไลนไดทันที ประโยชน
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิชาและงานดานการซอม
บํารุงเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ปองกันการผิดพลาดของขอมูล ลดเอกสารที่มีจํานวนมาก อํานวย
ความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานและลดปริมาณงานใหนอยลง
2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิธดี ําเนินการ
3.1 ศึกษาระบบงานเดิมและปญหาจากการดําเนินงานที่มีอยูเดิม เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒ นาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศึกษาความเปน
ไปได และความตองการระบบงานใหม
3.2 ศึกษาความตองการของผูใ ชงาน โดยการสอบถามจากอาจารยและนักศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอกําหนดและแนวทางในการ
พัฒนาระบบใหมใหตรงกับความตองการของผูใชงานจริง จากนั้นทําการออกแบบภาพรวมของระบบ
แสดงดังภาพตอไปนี้
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สวนปอนขอมูล
แสดงผลขอมูล

ระบบแจงซอม
คอมพิวเตอร

รายงานขอมูล

อาจารย/นักศึกษา

ประธานสาขา

จัดการขอมูล

Database
system

ผูดูแลระบบ

ภาพที่ 1 แสดงการทํางานของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร
3.3 ทํ า การพั ฒ นาระบบในรูป แบบของเว็บ แอปพลิ เคชั น โดยใช โปรแกรมภาษา PHP,
Visual studio code และฐานขอมูล MySQL ซึ่งระบบที่พัฒ นาขึ้น จะแบงการใชงานเปนสวนของ
Front End ที่สามารถทําการบันทึ กขอมูลการแจง ซอมคอมพิวเตอร ติด ตามสถานการณแ จงซอ ม
คอมพิวเตอร และเรียกดูรายงานตางๆ ได และสวนของ Back End เปนสวนที่ใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอม ซึ่ง
สวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)
3.4 ทําการติดตัง้ ระบบใน Web Hosting ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 ทําการทดสอบและประเมินระบบ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ปรับปรุงระบบใหมี
ความสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับ กลุมตัวอยาง เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ
3.6 ทดลองใชระบบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใหคะแนน
เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจในการใช ตามมาตรวั ด ของลิ เคิ รท (Likert Rating Scale) ของ
Likert (1932 อางถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ใหคะแนนตามลําดับที่เลือกตอบตามรายขอ
ดังนี้
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5
4
3
2
1

=
=
=
=
=

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจนอยที่สุด

การวิเคราะห ส รุป ผลการประเมิน ด วยการแปลความหมาย ความพึ ง พอใจในการใช
บริการระบบแจงซอมคอมพิวเตอร ใชสถิติคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ใช
คาเฉลี่ยกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) โดยกําหนดคาเฉลี่ยกลางไว
ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.7 ทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยสวนของการใชงาน 3 สวน ไดแก สวนของอาจารยและ
นักศึกษาที่ตองการสงคํารองขอแจงซอมคอมพิวเตอร สวนของแอดมินหรือเจาหนาที่คอมพิวเตอรผูที่
รับเรื่องแจงซอมและดําเนินการตามคํารองขอ และ สวนของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานตางๆ
แสดงดังภาพตอไปนี้
4.1.1 สวนผูใชงาน (Front end)
ผู ใ ช ง านสามารถทํ า การแจ ง ซ อ มคอมพิ ว เตอร ผ า นระบบ โดยการกรอก
ชื่อ-นามสกุล อาคาร/ชั้น/หอง ประเภทรายการ รายละเอียดปญหา/อาการ/สาเหตุ แลวกดปุม ยืนยัน
เพื่อทําการสงคํารองขอไปยังผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่คอมพิวเตอร
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ภาพที่ 1 หนาจอหลักของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร

ภาพที่ 2 หนาจอแบบฟอรมการแจงซอมคอมพิวเตอร
4.1.2 สวนของประธานสาขา (Front end) สามารถเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานได
4.1.3 สวนของประธานสาขาวิชา

ภาพที่ 3 หนาจอรายงาน
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4.1.4 สวนของผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่คอมพิวเตอร (Back end)
ผูดูแลระบบ จะสามารถจัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการ
ขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอมได

ภาพที่ 4 หนาจอแสดงสถานะการซอมคอมพิวเตอร

ภาพที่ 5 หนาจอรายงานการแจงซอม
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4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประเมิน
1. สามารถสมัครสมาชิกได
2. สามารถลงชื่อเขาสูระบบได
3. แสดงขอมูลสวนตัวได
4. แสดงขอมูลแจงซอมได
5. แสดงขอมูลอุปกรณได
6. แสดงรายงานการแจงซอม
7. แสดงสถานะการแจงซอมได
8. มีความเขาใจในการใชงานระบบแจงซอม
9. ความงายในการใชงานระบบแจงซอม
10. การออกแบบหนาจอมีความสัดสวน
11. ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร
12. สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอานงาย
13. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคลองกับตัวอักษร
14. ตัวอักษรมีขนาดชนิดที่เหมาะสม อานงาย
โดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x
4.97
4.97
4.70
4.77
4.77
4.50
4.33
4.77
4.97
4.77
4.67
4.70
4.60
4.62
4.72

0.18
0.18
0.47
0.43
0.43
0.51
0.55
0.43
0.18
0.43
0.55
0.47
0.50
0.49
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. สรุปผล
5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น สามารถใชงาน
ไดจริงตามขอบเขตที่กําหนดไว โดยสวนของ Front end ประกอบดวยสวนการใชงานของอาจารย
และนักศึกษาที่ตองการทําการแจงซอม และสวนการใชงานของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานและ
ติดตามการดําเนินงานทั้งหมด สวนของ Back end เปนสวนการใชงานของผูดูแลระบบ ที่สามารถ
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จัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจง
ซอมได
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจง ซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด ( = 4.72,
S.D. = 0.23)
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเชือ่ มโยงระบบฐานขอมูลศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยแมโจ
Web Application Development for alumni relationship database system
linking of Maejo University
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1Technology Digital Division, Office of University, Maejo University
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Abstract
This goal of this research is to create web applications, information systems,
and a database for Maejo University alumni. The new information technology is being
used to manage Maejo University’s alumni information. This study is developing a web
application to collect information from Maejo University alumni while also
strengthening the relationship between the Maejo University Alumni Association and
Maejo University. The Web application provides information to support and facilitate
Maejo alumni activities. The web application in this study was created with the ASP.NET
programming language and the Microsoft SQL Server web database. Furthermore, the
Sysem Development Life Cycle (SDLC) is used in this research to analyze and design
the web application and development.
As a result of this system development, the following occurred. There is a
collection of Mae Jo alumni, namely Knowledge or innovations which is performance
of Mae Jo alumni for transfer to students and Disseminate various data to Maejo alumni.
The web application is divided into two parts, which are as follows: 1) The front-end
26
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was created for Maejo University in order to provide various information to Maejo
University alumni, such as public relations (activities/projects/services). And 2) the
back-end for staff data management. They manage the data entry into he database
and the website structure, which can be accessed via the URL
https://alumni_maejo.mju.ac.th. Questionnaires were used to assess user satisfaction
with this system. The information was gathered from four executives, 26 Maejo
University employees, and 70 people who are Maejo alumni for a total of 100 people.
The average score was 3.98, with a standard deviation of 0.69. It is concluded that the
Maejo University alumni web application is effective and will improve Maejo University
alumni management.
Keywords: Alumni, Database System, Information System
บทคัดยอ
ระบบงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย แม โ จ ใ น
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาในการ
บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ ระบบงานนี้ทําหนาที่เปนศูนยกลางการรวบรวม
ขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึง การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษย
ปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้งสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตางๆของ
ศิษยเกาแมโจกั บหนว ยงานตางๆในมหาวิท ยาลั ย ระบบงานพัฒ นาขึ้นเขียนโปรแกรมด วยภาษา
ASP.NET โดยใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server วิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Circle: SDLC)
ผลของการพัฒนาระบบงาน พบวา มีการรวบรวมทะเบียนประวัติศิษยเกาแมโจ องคความรู
หรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เปนผลงานของศิษยเกาแมโจ เพื่อถายทอดใหแกนักศึกษาปจจุบันและเผยแพร
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกศิษยเกาแมโจ โดยเว็บแอพลิเคชั่นประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1) สวน
แสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Front End) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตลอดจนการ
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และเครือขายศิษยเกาแมโจ และ 2) สวน
การจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Back End) เปนสวนที่ใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล
จั ด ก า ร ข อ มู ล ล ง ใ น ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ โ ค ร ง ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ก า ร เ ข า ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต
https://alumni_maejo.mju.ac.th/ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การใช เ ว็ บ ไซต โดยใช
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แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมู ล จากผูบริ หาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิ ทยาลัย แม โ จ
จํานวน 26 คน และบุคลากรที่เปนศิษยเกาแมโจ จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน มีระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยรวม 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69
แสดงไดวาการนําระบบงานที่พัฒนานี้มาใชในการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม
โจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ศิษยเกา, ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ
1. บทนํา
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน
เลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ที่ผานมามีผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรอาชีวชั้น สูง
(แผนกเกษตรกรรม) และปริญญาบัตร (ระดับ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพตาง ๆ สู
สังคมประกอบอาชีพรับราชการ, ภาคเอกชน, ธุรกิจสวนตัว, เกษตรกร และดานอื่น ๆ เชน ปราชญ
ชาวบาน เปนตน มีศิษยเกาแมโจจํานวนมากประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ความกาวหนาใน
สายวิ ช าชี พ ตลอดจนได รั บ รางวัล ในสาขาด า นต า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ นั บ วา เปน
ทรัพยากรบุคคลที่เปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณคา สนับสนุนใหเปนแบบอยางที่ดีตอศิษย
เกาแมโจและนักศึกษาปจจุบัน
กองพัฒ นานักศึกษา สัง กัดสํานักงานมหาวิ ทยาลัย ไดจัดตั้ง ตามความเห็น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค ในการกอตั้ง เพื่อดําเนินการดานการพัฒนา
นักศึกษาทั้ง 5 ดาน (ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา, ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
ระบบสารสนเทศ) ตลอดจนใหบริการนักศึกษาและศิษยเกาแมโจ ใหมีความพรอมทางดานวิชาการ
วิชาชีพ ทักษะชีวิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ ปจจุบันงานศิษยเกาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา มีบทบาท
และหนาที่เปน ศูน ยกลางรวบรวมขอมู ลประวัติ ของศิษย เกา แมโ จ รวมถึง การเชื่อมความสัม พั น ธ
ระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้งเปนหนวยงานที่สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม ตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจ และเปนหนวยงานที่คอยประสานกับหนวยงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับศิษยเกาแมโจ โดยไดมี การรวบรวมขอมูล
ทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลความกาวหนาในหนาที่การงานของศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
เครือขายเชื่อมโยงที่สามารถชวยเหลือและสนับสนุนงานของสมาชิก และการประสานความรวมมือ
และใหบริการแกศิษยเกาแมโจ ซึ่ง ขอมูลที่จัดเก็บจะอยูในรูปแบบงานแฟมเอกสารเปนสวนใหญ
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ขอมูลที่เก็บยังกระจัดกระจายไมสมบูรณ และไมสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของผานโครงขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่มา https://alumni_maejo.mju.ac.th/ , 2564)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจขึ้นมา
โดยใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถรวบรวม
ขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและสมาคม
ศิษยเกาแมโจ ประกอบกับเปนชองทางสื่อกลางประชาสัมพันธ ชวยเหลือศิษยเกาแมโจและนักศึกษา
ปจจุบันที่ประสบปญหา ระดมทุนการศึกษา เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ทั้งทางตรงและทางออม
สรางความเขาใจอันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกาแมโจ ทั้งในและตางประเทศ
2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ
3. สมมติฐานของการวิจัย
การใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถ
รวบรวมขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และสมาคมศิษยเกาแมโจ ทําใหการจัดเก็บขอมูลที่อยูในรูปแบบแฟมเอกสารและกระจัดกระจายไม
สมบูรณ สามารถจัดเก็บขอมูลไดเปนระบบมากยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของผาน
โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธดี ําเนินการ
4.1 ศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นประวั ติ ข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า แม โ จ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ และขั้นตอนการทํางานจากกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย และขอมูลศิษย
เกาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน องคความรูของศิษยเกาแมโจ ทําเนียบรุนศิษยเกาแมโจ เฟซบุก
เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ และ ศิษยเกาแมโจกับ
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ เปนตน
4.2 ปรับปรุง ขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของศิษยเกาแมโจ
รู ป ภาพศิ ษ ย เ ก า แม โจ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และรู ป ภาพของศิ ษย เ กา แม โจ ที่มี
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ
4.3 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่จากกองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในขั้นตอนตาง ๆ
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4.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมได
4.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ โดย
ทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับศิษยเกาและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Circle: SDLC) ทํ า การออกแบบระบบฐานข อ มู ล ให มี ค วามเหมาะสมกั บ
ระบบงานทีจ่ ะพัฒนา
4.6 พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และระบบสารสนเทศศิ ษ ย เ ก า แม โ จ โดยนํ า ระบบที่ ไ ด ม า
วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) เพื่อ
ใช เ ผยแพร ข อ มู ล ผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต โดยจะแบ ง การทํ า งานออกเป น ส ว นหลั ก ๆ
ได 2 สวน ดังนี้
4.6.1 Front End เปนสวนที่แสดงผลขอมูล ที่เกี่ยวกั บทะเบียนประวัติ สํ าหรับ สื บ ค น
ขอมูลศิษยเกาแมโจ, ขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ เฟซบุก
เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหง แมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ เพื่อเปนชองทาง
สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การข อ มูล ศิ ษ ย เ กา ที่ เ กี่ ยวข องมารวบรวมไวใ นระบบฐานข อมู ล เดี ย ว เป น
ศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกาแมโจ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
4.6.2 Back End เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การเนื้ อ หาข อ มู ล และโครงสร า ง
เว็บไซต ซึ่งสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)
4.7 ทําการติดตั้งระบบในเครื่องแมขายที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล
4.8 ทํ า การทดสอบระบบโดยมี ก ารนํ า เข า ข อ มู ล ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ เช น
รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลศิษยเกาแมโจ ศิษยเกาแมโจท่ีไดรบั รางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ ขอมูลศิษยเกาแมโ จกับ ความกาวหนา ในสายวิ ชาชีพ ที่เปน ขอ มู ล
เบื้องตนในการทดสอบระบบและการสืบคนฐานขอมูล
4.9 ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโ จ แ ละ
ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search (สมชาย อารยพิทยา, 2562)
การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิ ษย
เกาแมโจ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโ จ
จํานวน 26 คน บุคลากรที่เปนศิษยเกาแมโจ (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน การให
คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale)
ของ Likert (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) ใหคะแนนตามลําดับที่เลือกตอบตามรายขอ ดังนี้
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5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 = มีความพึงพอใจมาก
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง
2 = มีความพึงพอใจนอย
1 = มีความพึงพอใจนอยที่สุด
การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใชบริก าร
เว็ บ ไซต ร ะบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า แม โ จ ใช ส ถิ ติ ค า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean) และค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ใชคาเฉลี่ยกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) โดยกําหนดคา
เฉลี่ยกลางไว ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
5. ขอบเขตของโครงการ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล โดยศึ ก ษาเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น มีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยมีการนําเขาขอมูลทะเบียน
ประวัติศิษยเกา และศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจริง ที่เปนขอมูลเบื้องตนในการทดสอบระบบการสืบ คน
ฐานขอมูล ทําการติดตั้งระบบใหม อัพโหลดไฟลเว็บตาง ๆ พรอมขอมูลและรูปภาพของศิษยเกาไป
เก็บไวที่ Web Hosting ที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อ
เผยแพรผานทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป
6. ผลการดําเนินงาน
6.1 ดานการออกแบบระบบการทํางาน
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในครั้ง นี้ ไ ด มีก ารวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบการ
ทํางาน โดยทําการศึกษาความตองการตาง ๆ ของระบบ ปญหาขอบเขตความตองการของผูใชจาก
ขั้นตอนการทํางานและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน โดยนํา
เครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบ ดังนี้
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6.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)
แผนภาพกระแสข อ มู ล ระดั บ สู ง สุ ด เป น แผนภาพที่ แ สดงถึ ง
ขอบเขตของสารสนเทศนั้น โดยจะเปนมุมมองในระดับสูงจะแสดงใหเห็นวามีหนวยงานหรือกลุม
บุคคลใดเกี่ยวของ/ติดตอกับระบบ มีการรับและสงขอมูลใดกับระบบบาง ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยัง
ไมกลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล(Data Store Symbol) (ภาพที่ 1) (บุรินทร รุจจนพันธุ, 2552).

ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
6.1.2 Data Flow Diagram
แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา แผนภาพการไหลของขอมูล เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อแสดงการไหลของขอมูลและการประมวลผล
ตาง ๆในระบบสัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลที่ใชเปนสื่อ ที่ชวยใหการวิเคราะหเปนไปไดโดยงาย และมี
ความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือ
ระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (ภาพที่ 2) (พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556).

ภาพที่ 2 แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
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6.2 ดานการออกแบบระบบฐานขอมูล
การออกแบบระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน
1. Entity-Relationship Model
E-R โมเดล (Entity-Relationship Model) ใชในการออกแบบฐานขอมล
ในระดั บ แนวคิ ด (High-Level Conceptual Data Model) เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง เค า ร า งของฐานข อ มู ล
(Conceptual Database Schema) ที่ประกอบดวยความหมายของเอนทิตี้ (Entity) คุณลักษณะของ
เอนทิตี้ (Entity) หรือแอททริบิวตและความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (Relationship) โดยการออกแบบ
โมเดลขอมูลดวย E-R โมเดลที่ชวยในการออกแบบในระดับแนวคิดจะไมคํานึงวาโมเดลของระบบ
จั ด การฐานข อ มู ล ที่ จ ะเลื อ กใช ห รื อ โครงสร า งการจั ด เก็ บ ข อ มู ล จริ ง เป น อย า งไร (ภาพที่ 3)
(โกเมศ อัมพวัน, (.ม.ป.ป.))

ภาพที่ 3 แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
2. Data Dictionary
Data Dictionary หรื อ พจนานุ ก รมข อ มูล เป น ตั ว บอกคุ ณ ลั ก ษณะของ
ขอมูลที่ใชในองคกร และเปนตัวสําคัญสําหรับนักวิเคราะหระบบในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัว
ชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึงขอมูลตัวเดียวกัน เมื่อขอมูลนั้นอยูในสถานการณที่ตางกัน
(พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556).
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ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในสวนการจัดเก็บขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ
ลําดับ
ชื่อตาราง
คําอธิบาย
1
User
เปนตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ
2
ALUMNI_Carrer
เปนตารางขอมูลอาชีพ
3
ALUMNI_Reward
เปนตารางขอมูลชื่อรางวัล
4
ALUMNI_Field_Study เปนตารางขอมูลสาขาวิชา
5
ALUMNI_Title
เปนตารางขอมูลคํานําหนาชื่อ
6
ALUMNI_MJU
เปนตารางขอมูลทะเบียนประวัติศิษยเกา
7
ALUMNI_Award
เปนตารางขอมูลการไดรับรางวัลของศิษยเกา
8
ALUMNI_Photo
เปนตารางขอมูลรูปภาพศิษยเกาแมโจ
9
ALUMNI_Knowledge
เปนตารางขอมูลองคความรูศิษยเกาแมโจ

ประเภท
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางหลัก
ตารางหลัก
ตารางหลัก
ตารางหลัก

6.3 ดานการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
เป น การออกแบบส ว นต อ ประสานกั บ ผู ใ ช ระหว า งผู ใ ช กั บ คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง มี
กระบวนการที่เริ่มจากการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อมารวมกันพัฒ นากระบวนการออกแบบ
พัฒนาสวนตอประสานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (บริษัท ดีไซนนําโชค จํากัด, 2564)

ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
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6.4 การออกแบบสวนการแสดงผล
ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก
ได แ ก ส ว นแสดงผลหน า เว็ บ ไซต ห ลั ก (Homepage) และส ว นการจั ด การข อ มู ล ผู ดู แ ลระบบ
(Administrator) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.4.1 สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage)
เปนสวนที่แสดงขอมูลหนาแรกของเว็บไซต สําหรับศิษยเกาและบุค ลากร
ภายในมหาวิทยาลัยแมโจที่สนใจ โดยเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ การ
เชื่อมความสัมพัน ธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโ จ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้ง
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจกับหนวยงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยการเขาถึงดวยเว็บไซต https://alumni_maejo.mju.ac.th/Default.aspx ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
6.4.2 สวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator)
หนาจอสําหรับ ผู ดูแ ลระบบ เปนหนาจอสําหรั บ ให ผู ที่ ดูแ ลระบบเข า ไป
บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจ โดยใชรหัสผานระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 6 แสดงสวนการจัดการ ขอมูลศิษยเกาแมโจ
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ภาพที่ 7 แสดงสวนการจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจที่ไดรับรางวัล
7. สรุปผล
7.1 ประโยชนที่ไดรับ
1. สามารถนําความรูที่ไดจากการดําเนินการนี้ไปเปนแนวทางในการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได
2. สามารถที่จะคนหาขอมูลศิษยเกา อาทิเชน ชื่อ-สกุล รุน เลขที่สมาชิก ศิษยเกาที่
ไดรับรางวัล และองคความรูของศิษยเกา ไดสะดวก รวดเร็ว
7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ได นํ า กระบวนการประเมิ น ที่ เ รี ย กว า Affective Test or Acceptance Test
(1STCRAFT, 2563) มาประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจบน
เว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ (นิติพงษ สงศรีโรจน, (.ม.ป.ป.))
1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ โดย
ขอความอนุเคราะหจากผูบริหาร บุคลากรและศิษยเกาแมโจ ทําการประเมินความพึงพอใจ โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมู ล จากผูบริ หาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิ ทยาลัย แม โ จ
จํานวน 26 คน บุคลากรภายนอกที่เปนศิษยเกา (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ
รายการ
ดานความเร็วในการสแดงผล
1. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล
ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย
ความถูกตองของขอมูลในการแสดงผล
2. ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ
3. ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล
4. ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. สารสนเทศขอมูลศิษยเกาแมโจ มีความถูกตองครบถวนเปน
ประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได
ดานมาตรฐานของขอมูล
6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
7. ระบบมีการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว
8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ
9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนอง
ความตองการของผูใช
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ

4.07

0.90

มาก

4.04
3.98

0.76
0.89

มาก
มาก

3.91

0.91

มาก

3.99

0.83

มาก

3.95
3.92
4.00
4.10

0.87
0.95
0.80
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

0.69

มาก

ผลการประเมินความพึง พอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึง พอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ผูใชบริการใหคะแนนการ
ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) ฐานขอมูล
ครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความตองการของผูใช 2) ความรวดเร็วในการแสดงผล
มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย และ 3) ความสมบูรณ
ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ โดยมีคาเฉลี่ย 4.10, 4.07 และ 4.04 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเ กาแมโจ ระหวางบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ
รายการ

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.10

0.50

มาก

3.93

0.75

มาก

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล
ความพึงพอใจการใชเว็บไซตของศิษยเกาแมโจ
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวาง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยู ใ นระดั บ มาก เท า กั น โดยความพึ ง พอใจในภาพรวมต อ การใช ง านระบบฐานข อ มู ล ภายใน
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.10 และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลของศิษย
เกาแมโจ มีคาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ
2. การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลศิษยเกา
มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหจากเชี่ยวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
รายการ
1. เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ไดสะดวก รวดเร็ว
2. ขอมูลที่ไดมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ
3. เทคโนโลยีที่ใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย
4. เทคโนโลยีที่ใชมีความปลอดภัย และมั่นคง
5. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
6. มีความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา
7. ระบบมีการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว
8. ขอมูลที่ไดนําไปใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล
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คาเฉลี่ย
4.41
4.17
4.08
4.00
4.08
4.17
4.17
4.17
4.00

สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
0.51
0.72
0.67
0.95
0.67
0.72
0.72
0.58
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ต อ เว็ บ ไซต ร ะบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า
มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ผูใชบริการใหคะแนนการประเมินทุกขอในระดับมาก โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ได
สะดวก รวดเร็ว 2) ขอมูลที่ไดมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ, มีความเหมาะสมของการจัด
หมวดหมู ใ นการนํ า เสนอเนื้ อ หา, ระบบมี ก ารรั ก ษาข อ มู ล ที่ เ ป น ส ว นตั ว และข อ มู ล ที่ ไ ด นํ า ไปใช
ประโยชนไดอยางตอเนื่อง เทากัน และ 3) เทคโนโลยีท่ีใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย และมีการจัด
ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง เทากัน โดยมีคาเฉลี่ย 4.41, 4.17 และ 4.08
ตามลําดับ
7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ web application
ทํ า การทดสอบระบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ บ นเว็ บ ไซต เ พื่ อหา
ประสิทธิภาพของ web application โดยการทดสอบประสิทธิภาพจัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบความเร็ว
ความทนทาน ความนาเชื่อถือ และขนาดแอปพลิเคชัน (เวลาตอบสนองของเบราวเซอร เพจ และ
เครือขาย/ เวลาประมวลผลคําขอเซิรฟเวอร/ปริมาณผูใชพรอมกันที่ยอมรับได/การใชหนวยความจํา
ของโปรเซสเซอร จํานวนและประเภทของขอผิดพลาดที่อาจพบกับแอพ) (ICHI.PRO, 2564) (สมชาย
อารยพิทยา, 2558)
ผลการทดสอบระบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ โ ดยใช โ ปรแกรม
Apache JMeter เพื่ อ ประเมิ น หาค า Throughput ในการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบงาน
(Somkiat Puisungnoen, 2557) โดยตั้งคาทดสอบไวที่ User =5 และ Loop Count = 3000 (ภาพ
ที่ 9) แลวประเมินหาคา Throughput ซึ่งจากกราฟที่ไดยังคงเปนคาสม่ําเสมอคงที่ แสดงใหเห็นไดวา
ระบบยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 9 แสดงการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
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อภิปรายผลการดําเนินงาน
จากการทดสอบโดยใช แ บบประเมิ น จากกลุ ม ตั ว อย า ง ทํ า ให ส ามารถสรุ ป ได ว า ระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ที่ผูวิจัยและคณะฯ ไดพัฒนาขึ้นมานี้สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.93 เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ
ตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกทั้งยังมีการนําเสนอขอมูล รายงานที่มีความถูกตอง ขัดเจน
และเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา ปนตาวงค (2563 : บทคัดยอ) กลาววา การวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคชั่น ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร (SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี
ดอทเน็ ต (ASP.NET) สํ า หรั บ สร า งเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ตามหลั ก การวงจรพั ฒ นาระบบ (System
Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนาระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคชั่น 3 สวน ไดแก 1.
สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย
เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูลงานวิจัยของตนเอง เชน การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปน
ตน 3.สวนของผูใชงานทั่วไป เปนการคนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ
ผลการประเมินความพึงพอใจตามกลุมของผูใชงานระบบ 3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาที่
สัง กัดการบริการวิชาการและวิจัย จํานวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60
หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความ
พึ ง พอใจในระบบเฉลี่ ย 4.03±0.08 หมายถึ ง มาก และกลุ ม ที่ 3 บุ ค คลทั่ ว ไป ได แ ก นั ก ศึ ก ษา
บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 หมายถึง มากที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนําระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและ
สามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดทั้งคอมพิวเตอร
และทางโทรศัพทสมารทโฟน และสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว ทําใหสามารถนําระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจไปใชงานจริงไดตอไป
1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ
1.1 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการที่นาํ มาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก
หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ
ตอไป
1.2 ขอมูลรูปภาพศิษยเกาที่สํารวจและถายภาพบางรายชื่ อมีไ มครบ จําเปน ที่
จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพิ่มเติม เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงที่เกี่ยวของ เปนตน
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
2.1 สรางเครือขายชุมชนศิษยเการะหวางหนวยงาน องคกรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน และเพิ่มระบบการรับ/สงขอมูลจากผูใชงาน (อางอิงจาก
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รหัสนิสิตหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน) ขาวสารถึงสมาชิกผานชองทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ
ระบบการเชื่อมโยงกับเฟสบุคของศิษยเกา (line application หรือ facebook)
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเปน application ลงมือถือ/พัฒนาแบบ responsive
web design เพื่อใชอุปกรณสมารทโฟนไดใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากขึ้น เชน
ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซี่(Samsung Galaxy : Androids)
2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
เชน การเทคโนโลยี QR CODE และการนําระบบ AI มาใชประโยชนในการคนหาและแสดงผลขอมูล
เพื่อใหความแมนยําและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.4 ควรศึกษา web ศิษยเกาของสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ และคัดลอก
หรื อ นํ า แนวคิ ด ที่ ดี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาต อ ยอดไปสู ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (DSS :
Dicision support system)
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยแมโจที่ใหขอมูลเพื่อประกอบการ
ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน สินณรงค ผูชวยอธิการบดี
และคุณอรณุตรา จากุญชร ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ขอขอบคุณ บุคลากรจากกอง
พัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานใน
ครั้งนี้
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การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Durable and Asset Management with Google Application for Dean office
Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology
Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology ,Rajamangala university of
Technology Krungthep
Abstract
Durable and asset management with google application for Dean office Faculty
of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep is
the introduction of application technology in the google Drive group which is the
new innovation of google to the work process.. The technology is similar to Microsoft
Excel. Through the web browser, the program can be filled data in and calculated
the data in cell without installing the program into the computer. The purpose of
this research were to study and and validate the efficiency durable and asset
management with google application for Dean office Faculty of home Economic
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep .The samples of this
study were divided into 2 groups as follows. They were 1) 5 experts in information
system development, 5 experts in durable and asset and a group of 4 users. The
program was designed in facilitate data entry, searching and reporting tasks at a
durable and asset . The database designed under google sheets .The black box
testing evaluation method. The overall evaluation result for durable and asset
43
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management with google application for Dean office Faculty of home Economic
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep shows the overall
rating mean of 3.59 and standard deviation of 0.68, which means that google sheet
for durable and asset management may be applied in durable and asset to support
the tasks.
Keywords: Google Sheet, durable and asset management, Google application,
Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of
Technology Krungthep
บทคัดย่อ
การจั ดการพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ วย Google application สำหรับ สำนั กงานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คือ การนำเทคโนโลยีแอปพลิ
เคชันในกลุ่ม Google drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มาสู่กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีนี้
คล้ายกับ Microsoft Excel ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมสามารถกรอกข้อมูล และคำนวณข้อมูลใน
เซลล์ โ ดยไม่ ต้ อ งติ ด ตั้ งโปรแกรมลงในคอมพิ ว เตอร์ การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและ
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ การจั ด การพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรั บ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่ 1)
คณะผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณฑ์ 3 คน และ
กลุ่มผู้ใช้งาน 4 คน โปรแกรมได้รับการออกแบบให้อำนวยความสะดวกในการป้อนข้อมูล การค้นหา
และการรายงานพัสดุและครุภัณฑ์ได้ ฐานข้อมูลที่ออกแบบภายใต้ Google sheets วิธีการประเมิน
การทดสอบ black box testing ผลการประเมิน โดยรวมของ การจัดการพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ว ย
Google application สำหรั บ สำนั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.68 ซึ่ ง หมายความว่ า การจั ด การพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application อาจนำไปใช้
ประยุกต์การทำงานได้
คำสำคัญ : การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์, Google application,คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงเทพ
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บทนำ
การจัดการพั สดุ และครุ ภัณ ฑ์ สำหรับ สำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนั้น นับเป็นปัจจัยที่สำคัญในเรื่อง การบริหารระบบงานพัสดุ
และครุ ภั ณ ฑ์ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย เพราะพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ เป็ น ตั ว สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
หน่วยงาน การจัดทำระบบบัญชีจำแนกประเภทรายการพัส ดุและครุภัณฑ์ ควรมีหลักฐานการส่งมอบ
เก็บไว้ในทะเบียนคุมพัสดุเพื่อให้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงาน (สมยศ มานุช และธนวินท
ฤกษ์อร่าม, 2556) ในเดือนกันยายนของทุกปี หน่วยงานของรัฐจะมีการตรวจสอบพัสดุจะทำการ
ตรวจสอบวันสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม หน่วยงานมีพัสดุใด ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไป
หน่วยงานนั้นจำเป็นต้องรีบให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนภายใน 30 วันทำการ แล้วเสนอให้กับผู้บริหาร
เพื่อรายงานให้กับหน่วยงานราชการภายนอกรับทราบ (กองกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560)
ในส่วนงานงานบริหารทั่วไป ฝ่ายพัสดุ ของสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัสดุถาวร และครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชา และหน่วยงาน
จำนวนมาก ระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ปัจจุบันจะเก็บ ข้อมูลในแฟ้ม
และโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลแบบ STAND ALONE บางครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่น มี
การเคลื่อนย้ายพัสดุหรือต้องการทราบว่าพัสดุที่มีในหน่วยงานใครรับผิดชอบ ประกอบกับภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุมีภาระงานมากไม่มีเวลาที่จะสืบค้น แหล่งที่มาพัสดุให้กับ
บุ ค ลากร เจ้ า หน้ าที่ ฝ่ ายแผนกอื่ น การจั ด การพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ Google application สำหรั บ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้บริหารเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้มาก ประมาณผล คำนวณ ตัวเลขได้ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ตลอดจนแชร์ข้อมูล
ให้ กั บ ผู้ ร่ ว มงานได้ ทำให้ ก ารทำงานง่า ยยิ่ งขึ้ น (อรรถพล จั น ทร์ ส มุ ด ,2559) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จำได้
พั ฒ นาการจั ด การพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรั บ สำนั ก งานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายพัสดุ การลงทะเบียนคุมพัสดุการสืบค้นจะช่วยให้การบริหารงานพัสดุเป็นระบบมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพของการจั ด การพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application
สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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สมมุติฐานการวิจัย
การจั ด การพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรั บ สำนั ก งานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากร
ประชากร ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒ นาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 คน ผู้ใช้งาน จำนวน 4 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10
คน ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรั บ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตัวแปรต้น คือ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตัว แปรตาม คื อ ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ ว ย
Google application สำหรั บ สำนั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย
การดำเนินงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาการจั ดเก็บ ข้อมูล ของระบบงานพั ส ดุ สำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีการออกแบบการค้นหาข้อมูล
พัสดุ ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ และโปรแกรมการเก็บ
ทะเบียนคุมพัสดุจะเป็นรูปแบบ STAND ALONE ทำให้ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้
2. ศึกษาระบบการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ สำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. วิ เคราะห์ ออกแบบ และสร้ า งระบบการจั ด การพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google
application สำหรับ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การออกแบบหน้าจอเป็นหน้าต่างการลงทะเบียน
คุมบัญชีพัสดุ ทำงาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการตรวจสอบพัสดุ ดังนี้
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3.1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
เริ่มต้น

เอกสาร

แฟ้ม

รายงาน

จบการทำงาน

ภาพที่ 1 การวิ เคราะห์ระบบงานเดิ ม
ระบบงานเดิมจากภาพที่ 1 ระบบงานเดิมของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไม่มีการนำเทคโนโลยี
รูปแบบออนไลน์มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารพัสดุ ปัจจุบันจะเป็นการเก็บแบบแฟ้มซึ่งจะเกิดปัญหาการ
สืบค้น และอาจจะทำให้เกิดการสูญหายได้
3.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่
สารสนเทศ

การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย
Google application สำหรับ

เอกสารการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี และการ
จำหน่ายพัสดุ

สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานการ
จัดการพัสดุ
และครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบใหม่

การวิเคราะห์สังเคราะห์ เอกสารการตรวจสอบพั สดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ ทำการ
ออกแบบฐานข้อมูล Google sheet และสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์
ด้วย Google application สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลกรุงเทพ สามารถประมวลผล แนบลิ งค์ข้อมูล เพื่ อเก็บข้อมูล วัส ดุถาวร และ
ครุภัณฑ์เอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุให้เป็นระบบ รวมถึง รายงานการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ได้
3.3. การออกแบบ Use-Case Diagram ของพัฒ นาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์
ด้วย Google application สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1) use-case ประกอบด้วย
1. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
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2. รายงาน
2) Actor ประกอบด้วย
1. ผู้ดูแลระบบ
2. ผู้ใช้ระบบ
3. หัวหน้าหน่วยงาน

ลงทะเบียนพัสดุ
ครุภัณฑ์

รายงาน

ภาพที่ 3 use case diagram การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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เริ่มต้น

ลงทะเบียน

เปิด Google sheet

ลงข้อมูล

กำหนดสิทธิ์

แก้ไข

ตัดสินใจ

ถูกต้อง

รายงาน
จบขั้นตอน

ภาพที่ 4 Activity diagram กระบวนการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application
สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
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4. นำเสนอการจั ด การพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ว ย Google application สำหรับ สำนั ก งาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5. สร้างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google
application สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
6. นำเสนอแบบประเมิน การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
กำหนดผู้เชี่ยวชาญพัฒ นาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน และผู้ เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณ ฑ์
จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10 คน ประเมินประสิทธิภาพ
7 วิเคราะห์ ข้อ มู ล ของการจัดการพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยใช้
สถิติ ดังนี้
7.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คือ ค่าที่ได้จากการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
n

X

=

 Xi
i =1

N

เมื่อกำหนดให้
แทน
แทน
แทน

X

 Xi


ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
จำนวนข้อมูลทั้งหมด

7.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) คือ ค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงการ
กระจายของข้อมูลแต่ละตัวที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซึ่งทำให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยข้อมูลแต่ละ
ตัวเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าใด คำนวณได้จากสูตร

 (Xi − X )
n

SD =
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เมื่อกำหนดให้
SD
X

Xi



แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าของข้อมูล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด

กำหนดให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน กำหนดเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ ย ได้แก่ 4.515.00 หมายถึ ง เหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด , 3.51-4.50 หมายถึ ง เหมาะสมระดั บ มาก, 2.51-3.50
หมายถึ ง เหมาะสมระดั บ ปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึ ง เหมาะสมระดั บ น้ อ ย และ 0.00-1.50
หมายถึง เหมาะสมระดับน้อยที่สุด (ประคอง กรรณสูต,2558)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัย สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ สามารถอธิบายได้ในภาพที่ 5-8 และผลการหาประสิทธิภาพของระบบ สามารถ
อธิบายได้ในตารางที่ 1

ภาพที่ 5 หน้าจอของผู้ดูแลระบบ
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ภาพที่ 6 การเข้าสู่หน้าจอ

ภาพที่ 7 การเข้าสู่การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application
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ภาพที่ 8 หน้าจอการใช้งาน

ภาพที่ 9 หน้าจอการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
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ภาพที่ 10 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมพัสดุ
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application
สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หัวข้อประเมิน
1. ด้านตรงกับความต้องการ
1.1 สามารถทำงานได้ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ต ามความ
ต้องการ
1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ
รวม
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S.D.

ความหมาย

3.70 1.25

มาก

3.50
3.60
3.60
3.60

มาก
มาก
มาก
มาก

0.52
0.51
0.51
0.70
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
S.D.
ความหมาย
2. ด้านความถูกต้องการทำงานของระบบ
2.1 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล
3.50 1.08
มาก
2.2 ตวามถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล
3.70 0.67
มาก
2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว
3.70 0.48
มาก
2.4 การจัดการข้อมูลทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว
3.70 0.48
มาก
รวม
3.65 0.68
มาก
3. ด้านความสามารถในการติดต่อกับผู้ใช้งาน
3.1 ความง่ายในการใช้งานแบบสอบถาม
3.50 1.08
มาก
3.2 ความเหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบ
3.60 0.69
มาก
3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน
3.60 0.69
มาก
3.4 การแสดงผลลัพธ์เข้าใจง่าย
3.50 0.52
มาก
3.5 รูปแบบการประเมินไม่ซับซ้อน
3.60 0.69
มาก
รวม
3.56 0.74
มาก
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
3.60 0.51
มาก
4.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
3.50 0.70
มาก
4.3 การเข้าสู่ระบบ
3.60 0.69
มาก
4.4 การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนเข้าสู่ระบบ
3.60 0.51
มาก
รวม
3.57 0.60
มาก
สรุปผลการประเมินเฉลี่ยหมด
3.59 0.68
มาก
ตารางที่ 1 ผู้ ป ระเมิน พบว่าการจัดการพัส ดุ และครุภัณ ฑ์ ด้วย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68

55

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

สรุป ผลการวิจั ย การจั ด การพั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรั บ สำนั กงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได้ ดังนี้
1. ผลการทดสอบด้านความต้องการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 สามารถจัดเก็บข้อมูลและค้นหาได้
2. ผลการทดสอบด้านความถูกต้องการทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ
3.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 สามารถ บันทึก แก้ไขข้อมูลได้
3. ผลการทดสอบด้านความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ค่ าเฉลี่ ย เทากั บ 3.56 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เท่ากับ สามารถประมวลผลข้อ มูล ได้
รวดเร็ว
4 ผลการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัย ของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย เทากั บ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ระบบมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
สอดคล้องกับการใช้งาน
สรุปผลการประเมินภาพรวมของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application
สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 สรุปว่าสามารถนำไป
ประยุกต์การทำงานได้
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่าการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบว่าอยู่ในระดับมาก ผ่าน
การประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
และครุภัณฑ์ จำนวน 5 คนผู้วิจัยได้ดำเนินการอย่างมีระเบียบวิจัยเป็นขั้นตอนกระบวน เพื่อศึกษา
และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การพั สดุ และครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย Google application สำหรั บ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ( ภาคภูมิ มาตรทอง,2560; Abdelsalam & Nobanee, 2020) ที่กล่าวถึง
การจัดเก็บเอกสารการเงินด้วย Google application เช่นกัน
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้งานระบบสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ
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2. ควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ
3. ควรศึกษาโมดูนจาก Google application เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบ
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ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Google Doc system for a Collaborative Document Management Dean office
Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology
Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
Google doc system for a collaborative document management Dean office,
Faculty of home Economic Technology ,Rajamangala university of Technology
Krungthep is a powerful tool. Collaboration usually can be done by attaching
documents to e-mail and sending them to collaborators. By using Google Docs, one
needs to have only one copy of document which is kept in the web. To collaborate,
Administrator needs to create a Google document and invite others as collaborators.
The document owner needs to allocate tasks to collaborators so that each of the
collaborators knows which part they are supposed to contribute. This research aims
1 ) to study google docs as a useful collaborating document for Dean office, Faculty
of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep 2)
to assess satisfaction Google Docs as a useful collaborating document for Dean office
Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology
Krungthep. There are 12 samples of this research, composed of 5 experts
oninformation technology and a group of users comprised 1 faculty member of
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Home Economics Technology Department, Rajamangala University of Technology
Krungthep, 1 general administration officer, and 5 personnel in the correspondence
work affiliation.
The research methodology consisted of six phases: 1) Study document
Management System 2) Study google documents Manual 3) Study you Tube video
tutorials on How to Work with Google Documents 4) Literature Review 5) Experiment
with google documents 6) Present an assessment form 7 ) Analyze the data
according to the satisfaction assessment criteria. The overall satisfaction of the users
of the system is at a high level.The average of 3.70 and standard deviation of 0.60,
suggesting that Google doc system for a collaborative document management Dean
office, Faculty of home Economic Technology ,Rajamangala university of Technology
Krungthep may be applied to support the tasks.
Keywords: Google doc system , a collaborative document management, Faculty
of home Economic Technology Rajamangala university of Technology
Krungthep
บทคัดย่อ
ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว
การทำงานร่ ว มกัน สามารถทำได้ โดยแนบเอกสารไปกั บ อี เมล และส่ งให้ ผู้ ท ำงานร่ว มกั น การใช้
ระบบงาน Google doc จำเป็นต้องมีสำเนาเอกสารเพียงชุดเดียวที่เก็บไว้ในเว็บ ในการทำงานร่วมกัน
เจ้าหน้ าที่ ต้องสร้างเอกสาร Google doc และเชิญ ผู้ อื่นเป็น ผู้ท ำงานร่ว มกัน เจ้าของเอกสารต้อง
จั ดสรรงานให้ กับ ผู้ ท ำงานร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ผู้ ท ำงานร่ว มกั น แต่ ล ะคนทราบว่าควรมีส่ ว นร่ว มส่ ว นใด
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1 ) เพื่อศึกษาระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ ในสำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ในสำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และ
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กลุ่มผู้ใช้ ประกอบด้วย คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน วิธีการการดำเนินงาน
วิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร 2) ศึกษาคู่มือการใช้ Google
doc 3) ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc 4) ทบทวนวรรณกรรม
5) ทดลองการใช้ Google doc 6) นำเสนอแบบประเมิน 7) วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีค วามเห็นภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.70 และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.60 สรุ ป ว่า สามารถนำ ระบบงาน
Google doc เพื่ อการจั ด การเอกสารร่ว มกั น สำนั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประยุกต์นำไปใช้การทำงานได้
คำสำคัญ : ระบบงาน Google doc, การจัดการเอกสารร่วมกัน, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บทนำ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารงานทั่ วไป แบ่งเป็น งานสารบรรณ งาน
บุคลากร งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2) ฝ่ายวิจัยและการ
บริการวิช าการ แบ่งเป็ น งานบริการวิชาการ และฝึกอบรม งานวิเทสสั มพัน ธ์ งานทะเบียน งาน
เอกสารการพิมพ์ งานพัฒ นาหลักสูตร งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพ งานสหกิจศึกษา 3) ฝ่าย
กิจการนักศึกษา แบ่งเป็น งานบริหารทรัพย์สิน งานแนะแนวการศึกษา งานยานพาหนะ งานอาคาร
สถานที่ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีความรับผิดชอบของหน่วยสังกัดในขณะที่การบริหารงานการดำเนินงานทุก
คนจะรับผิดชอบในเรื่องเอกสารการส่งข้อมูล ปกติจะใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft
Office) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเอกสารแล้ ว สำเนาส่ ง ต่ อ ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามลำดับสายงาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่ การจัดการเอกสารร่วมกันแบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกที่จะทำให้งานในแต่ละฝ่ายสำเร็จ การจัดการเอกสารร่วมกันสามารถแชร์ แนบ
ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงกับเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารได้ อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขเอกสาร
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติได้ (อรรถพล จันทร์สมุด, 2560) ซึ่งการทำงานของระบบ Google doc แบบ
ร่วมกันทางออนไลน์ มีเครื่องมือมากมาย เช่น Google doc, Zoho, Window Live และเร็ว ๆ นี้ ใน
บทความ จะกล่าวถึงสิ่งที่ ระบบงาน Google doc เพื่อจัดการเอกสารร่วมกัน ที่สามารถเสนอให้กับ
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การทำงานร่วมกันกับผู้ใช้งานจำนวนมาก การทำงานใช้วิธีการแชร์ข้อมูลเอกสารเพื่ออำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายในส่งข้อมูลเพื่อสะดวกกับผู้ใช้งานที่ต้องการการพิมพ์หนังสือราชการร่วมกันแบบ
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าผู้ทำงานร่วมกันไม่ต้อง
รอปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ซึ่งต่อไปใน ระบบงาน Google doc จะมีผู้เข้าร่วม 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าของ
เอกสาร ผู้ดู และผู้ทำงานร่วมกัน เอกสารเจ้าของ คือ ผู้สร้างเอกสาร สามารถเชิญผู้ชมให้ดูเอกสารได้
แล้วยังสามารถเชิญผู้ทำงานร่วมกันแก้ไขเอกสารได้ ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระบบงาน
Google doc เพื่ อการจั ด การเอกสารร่ว มกัน สำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อให้การจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาคภูมิ มาตรทอง (2560) ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการจัดเก็บสถิติการ
ปฏิบัติงาน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี Application ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ของ Google มีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กับ Microsoft Excel สามารถ ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงไปใน
Cell ได้ คำนวณสูตรต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งที่เครื่อง สามารถใช้งานบน Web ได้ โดยไฟล์ จะถูก
บันทึกไว้ที่ Server ของ Google ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงมี Web browser
และ อินเตอร์เน็ต ก็สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้ การประยุกต์ใช้งานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อการจัดเก็บสถิติประจำวันของบุคลากร 2) เพื่อรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน 3) เพื่อลดการ
ใช้กระดาษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจำนวน 8 คน วิธีการ
ดำเนินงาน เป็นการนำเอา App Google Sheet มาประยุกต์ใช้งานในการจัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน
ประจำวัน รายเดื อนและรายปี ผลการดำเนิ น งาน พบว่า บุ คลากรทุ กคนมี ความพึ งพอใจการใช้
Google Sheet เนื่องจากลดขั้นตอนในการทำงาน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้งานง่าย และสามารถใช้งาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระงานในการรวบรวมสถิติทั้งรายเดือนและรายปี และหัวหน้างาน ผู้บริหาร
สามารถเข้าดูและนำสถิติไปใช้ได้แบบ Real-time ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
พรเพ็ญ , เพ็ญพักตร และภัทราภรณ์ (2561) ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้ Google Sheet ใน
การเก็บสถิติการปฏิบัติงานประจำวัน พบว่า การประยุกต์ใช้ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
เสรี ร่ว มกับ แนวทางการบริ ห ารจั ดการแบบเสรี ซึ่งเป็น แนวคิดที่ มุ่งลดความสู ญ เปล่ าจากการใช้
ทรัพยากร ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของระบบงาน
เดิม และระบบงานใหม่ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ Google Application ทั้ง 6 รูปแบบ ของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ซึ่ ง
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ประกอบด้วย การแจ้งเตือนกิจกรรม และการจองห้องประชุมด้วย Google Calendarระบบรับสมัคร
และแบบสอบถามออนไลน์ ด้ ว ย Google Form ระบบสารบรรณฝ่ าย ด้ว ย Google Sheet และ
เอกสารงานประกันด้วย Google Docs ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบลีบค้น และลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเฉลี่ย จากร้อยละ
49.70 เป็นร้อยละ 83.68 โดยระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลงเฉลี่ยจาก 113 นาที เหลือเพียง 36
นาที และขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดลงเฉลี่ยจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์ สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่ อประเมิ น ความพึ งพอใจระบบงาน Google doc เพื่ อการจัดการเอกสารร่ว มกัน ที่ เป็ น
ประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย
การดำเนินงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร ได้แก่ การพิมพ์ห นังสือราชการให้ กับ หน่วยงานภายใน
หน่ ว ยงานภายนอก พบว่า ไม่ มี ก ารจั ด การเอกสารด้ ว ยระบบงาน Google doc แต่ มี ก ารจัด การ
เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft office ) โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้ทำ
การร่าง พิมพ์ และส่งเอกสารแบบเสนอเอกสารให้กับผู้บริหารทำให้ได้มาไม่ทันสมัย และยากต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดงถึงระบบงานเดิม และระบบงาน
ใหม่ ภาพที่ 3 แสดงผังการทำงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกการร่วมกันสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ศึกษาคู่มือการใช้ระบบงาน Google doc
3. ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc
4. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ วิ ธี ที่ ก ารใช้ ระบบงาน Google doc จากนั ก วิ ช าการที่ มี
ประสบกาณ์ 5 ปีขึ้นไป
5. ทดลองการใช้ระบบงาน Google doc ในการเขียนพิมพ์ ร่างหนังสือราชการเพื่อปฏิบัติงาน
แล้วทบทวนการทำงานร่วมกัน ที่เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะเวลาการทดสอบ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 20
กรกฎาคม 2564
6 เสนอแบบประเมินระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์
สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ จำนวน 1 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน บุคลากรในสังกัด จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด
จำนวน 12 คน ประเมินความพึงพอใจ
7 วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของระบบงาน Google doc เพื่อการ
จั ดการเอกสารร่ว มกัน ที่ เป็ น ประโยชน์ ส ำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ งเทพโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย ( ) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ คือ
ความพึงพอใจ สูงที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน
ความพึงพอใจ สูง
ให้น้ำหนักคะแนน 4 คะแนน
ความพึงพอใจ ปานกลาง ให้น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน
ความพึงพอใจ ต่ำ
ให้น้ำหนักคะแนน 2 คะแนน
ความพึงพอใจ ค่ำที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 1 คะแนน
โดยการนำคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และการแปรผลจะถือเกณฑ์ ดังนี้ (ยุทธ
ไกยวรรณ์ ,2546)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพสูงที่สุด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพสูง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพต่ำ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพต่ำที่สุด
เริ่มต้น

เอกสาร
โปรแกรม
ไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ

แฟ้ม

รายงาน

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม

63

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ระบบ Google doc บนคลาวด์

ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการ

ระเบียบงานสารบรรณ

เอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะ

รายงาน

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่

ภาพที่ 3 ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ผลการวิจัย
ผลการการศึกษา ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การใช้งาน Google doc
จำเป็นต้องมี Google Mail สามารถอธิบายได้ในภาพที่ 4- 13 และตารางที่ 1

ภาพที่ 4 หน้าต่างการใช้งาน Google doc

ภาพที่ 5 หน้าต่างหน้าแรกของ Google doc
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ภาพที่ 6 การลงคำค้นหา Google doc

ภาพที่ 7 หน้าต่างการค้นหา Google doc
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ภาพที่ 8 การลงชื่อใช้งาน Google doc

ภาพที่ 9 หน้าต่างการจัดการ Google doc
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ภาพที่ 10 การลงทะเบียน Google doc

ภาพที่ 11 หน้าต่าง Google doc
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ภาพที่ 12 การสร้างหนังสือราชการด้วย Google doc

ภาพที่ 13 การแชร์เอกสารผ่านชื่อผู้ร่วมงาน (อิทธิพล มะโนน้อม,2557)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หัวข้อประเมิน
1. ด้านตรงกับความต้องการ
1.1 สามารถทำงานได้ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ต ามความ
ต้องการ
1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ
รวม
2. ด้านความถูกต้องการประมวลผลข้อมูล
2.1 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล
2.2 ตวามถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล
2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว
รวม
3. ด้านความสามารถในการติดต่อกับผู้ใช้งาน
3.1 ความง่ายในการใช้งาน
3.2 ความเหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบ
3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน
3.4 การแสดงผลลัพธ์เข้าใจง่าย
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
4.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
รวม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมด

S.D. ระดับความพึงพอใจ
3.66 0.77

สูง

3.58
3.66
3.91
3.70

0.51
0.49
0.90
0.67

สูง
สูง
สูง
สูง

3.66
3.75
3.91
3.77

0.65
0.75
0.28
0.56

สูง
สูง
สูง
สูง

3.83
3.66
3.66
3.66

0.57
0.49
0.49
0.65

สูง
สูง
สูง
สูง

3.66
3.58
3.65
3.70

0.77
0.51
0.64
0.60

สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางที่ 1 ผู้ป ระเมิน พบว่าการระบบงาน Google doc เพื่ อการจัดการเอกสารร่วมกัน
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง
พอใจในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60
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สรุปผลการศึกษา
ระบบงาน Google doc เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์สำหรับบุคลากร
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.60 สรุปว่าสามารถนำระบบงาน Google doc ไปประยุกต์ใช้การทำงานได้
การอภิปรายผล
ตัวอย่างระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกันนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานใน
การสร้ างเอกสารวัตถุป ระสงค์ งานวิจัยศึ กษาระบบงาน Google doc เพื่ อจั ด การเอกสารทำงาน
ร่วมกันมีความสอคล้องกับงานวิจัยของ (พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์ ,ภัทราภรณ์ เพ็ชร
จำรัส,2561; Dekeyser & Watson,2006; Mansor,2012) ที่กล่าวถึงการทำงานเอกสารร่วมกันของ
ระบบงาน Google
ข้อเสนอแนะการนำไปใช้
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยควรนำระบบงาน Google doc ไปใช้ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
การร่างหนังสือที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ การแปลเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ การ
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์โมบาย ดีไวซ (Mobile Device) การใส่สัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร การนำ
ลิงค์ที่อยู่ของรูปภาพไปใช้ในเอกสาร การรับรู้ได้เมื่อมีบุคคลทั่วไปแก้ไขงาน รวมถึงการค้นงานงานวิจัย
ซึ่งผู้ วิ จั ย ได้เสนอเครื่ องมื อเป็ น ทางเลื อ กการใช้ ระบบงาน Google doc เพื่ อ จัด การเอกสารแบบ
อั ต โนมั ติ ให้ มี ความรวดเร็ ว ง่ า ย ลดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง าน ลดการใช้ เอกสารทำให้ ก ารทำงานมี
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น การทำงานร่ว มกั นผ่ านอี เมล นอกจากนั้ น การทำงานร่ว มกั น ในการเขีย น
บทความที่มีผู้แต่งหลายคนแล้ว นักวิชาการหรือผู้ใช้ยังสามารถใช้ ระบบงาน Google doc เอกสารใน
การตรวจสอบเอกสารงานวิจัยของนักศึกษาในการดำเนินการ เนื่องจากต้องสร้างเอกสาร สำหรับ
นั กศึ กษาทุ กคนหรื อทุ กกลุ่ ม โดยขอให้ บุ คลากรเชิญ เข้าร่วมแบ่ งปั นเอกสารได้เช่น กัน ทำให้ เห็ น
ความก้าวหน้าของการใช้ระบบงาน Google doc
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า ส่งผลให้คำพิมพ์ และกรดำเนินการออกมาช้ามากจึงส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้
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2. ไม่มีการวางรูปภาพโดยตรง ซึ่งหากผู้แก้ไขต้องการวางภาพหน้าจอพิมพ์ลงใน ระบบงาน Google
doc
3. ไม่มีฟังก์ชันการวางโดยตรงเหมือนที่ทำใน Word ตัวแก้ไขต้องบันทึกภาพก่อนแล้วแทรกรูปภาพลง
ในเอกสาร Google
เอกสารอ้างอิง
พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์,ภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส. (2561). การประยุกต์ใช้ Google
Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ภาคภูมิ มาตรทอง (2560).การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการเก็บสถิติการปฏิบัติงาน
ประจำวัน. ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564 ค้นจาก http://www.lib.buu.ac.th/KM/wpcontent/uploads/2017/08/Pulinet_ Parkpoomnew.pdf.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2546). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
อรรถพล จันทร์สมุด. (2560). แบบจำลองการใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงาน :
กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2.
อิทธิพล มะโนน้อม.(2557).คู่มือการใช้งานเอกสารกูเกิ้ลออนไลน์ (Google Docs) และตัวอย่าง
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สืบค้นจาก http://km.citu.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/0
6/GoogleDocs.pdf.
Dekeyser, S. Watson, R.2006. Extending Google Docs to Collaborate on Research
Papers. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/ExtendingGoogle-Docs-to-Collaborate-on-Research-DekeyserWatson/e7518a192542e5b92456f73f52cfacf8e042d0b4.
Mansor, A.Z. 2012. Google docs as a collaborating tool for academicians.
. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/ science/article.
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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ
การเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด
2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ สาหรับหัวข้อ กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ
3. องค์ประกอบและการเรียงลาดับเนื้อหา
(1) ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ
(3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คา ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้นาเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และบทความภาษาอังกฤษ ให้นาเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องนาเสนอบทคัดย่อ
(4) คาสาคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น 3-5 คา
(5) บทนา (introduction) กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature)
(6) วิธีดาเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
(7) ผลการศึกษา (results)
(8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
(9) กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี)
(10) เอกสารอ้างอิง (references)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ชื่อต้น ชื่อสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ชื่อสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … ) กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุทั้ง 2 คน
กรณีเอกสารมีผู้แต่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ et al (เช่น สมชาย
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014))
2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10) ให้เรียงตามลาดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขลาดับ ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ การ
อ้างอิงที่เกี่ยวกับจานวนชื่อผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและตารา ในที่นี้นาเสนอตัวอย่างที่พบบ่อย
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