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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 

Mahasarakham University was evaluated by 3 experts, were at a high level (X� = 4.06, 
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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 

high level (X� = 3.95, S.D. = 0.91). 

Keywords: application, borrowing, equipment materials, student’s club 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-

คืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 3) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบสุม เครื่องมือในการศึกษา 

ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีใชงานแอปพลิเคชัน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก กคือ คาเฉลี่ย (X�) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

 ผลการวิจัยพบวา 

  1.  แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชงานไดจริง แบงการทํางาน ออกเปน 3 สวน 

ไดแก สวนการใชงานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยนักศึกษาท่ีทําการยืมวัสดุอุปกรณ และสวน

ควบคุมบนเว็บแอปพลิเคชัน ใชงานโดยนายกสโมสร และผูดูแลระบบ 

  2.  ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับ มาก (X� = 4.06, S.D. = 0.69) 

 3.  ผลการหาความพึงพอใจ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน

โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 3.95, S.D. = 0.91) 
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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 

high level (X� = 3.95, S.D. = 0.91). 
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ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
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ระดับ มาก (X� = 4.06, S.D. = 0.69) 
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บทนํา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย

คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระดับคณะ จะตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร แตละสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเกิดอัตลักษณ

นักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ี สกอ.กําหนด ท้ังกิจกรรมในดานสงเสริมวิชาการ ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง  ดานการ

ดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ดานการสงเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ ดาน

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา

ทองถ่ิน กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนกระบวนการทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีข้ึน เพ่ือเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดรูจักสนิทสนม ปรึกษาหารือ รวมกันทํากิจกรรมเพ่ือชวยเหลือกันทางดานวิชาการ อัน

เปนประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารยประจําชมรมคอยแนะนําและใหคําปรึกษา

เพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางท่ี

ถูกตองเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางดานวิชาการแลว มหาวิทยาลัยยังสงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษารูจักคิดและสรางสรรคกิจกรรมในแนวทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมอีกดวย จากการ

ดําเนินงานท่ีผานมา การจัดกิจกรรมตางๆ ของแตละชุมนุมหรือกิจกรรมภายในของแตละคณะ หาก

วัสดุอุปกรณในคณะของตนมีไมเพียงพอในการใชงาน ตัวแทนชุมนุมจะตองไปติดตอขอยืมวัสดุ

อุปกรณจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยหรือจากคณะอ่ืนๆ โดยจะตองไปดําเนินการยื่นหนังสือ

แบบฟอรมดังกลาวเพ่ือการยืมวัสดุอุปกรณดวยตนเอง เปนเหตุใหใชเวลาในการดําเนินงานคอนขาง

นาน อีกท้ังข้ันตอนการคนหาหรือตรวจสอบจํานวนวัสดุอุปกรณท้ังหมดท่ีมีอยู วัสดุอุปกรณท่ีชมรมอ่ืน

ยืมไปแลวแตยังไมไดทําการคืน หรือท่ีคงเหลือใหยืมได มีความไมสะดวกมากนัก ทําใหเกิดความลาชา

และสิ้นเปลืองเวลาในการคนหาขอมูล  

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นวาหากมีการพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันเพ่ือเปน

ตัวกลางมารองรับการทํางานในสวนนี้ จะทําใหระบบจัดการยืมคืนวัสดุอุปกรณอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสท่ีสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแอปพลิเค

ชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี้ข้ึน เพ่ือให

ระบบใหมเปนการจัดการโดยนําระบบคอมพิวเตอรและสมารทโฟนเขามาใช โดยนักศึกษาจะสามารถ

คนหารายการวัสดุอุปกรณท่ีมีท้ังหมด และท่ีคงเหลือท่ีสามารถใหยืมไดของแตละคณะ จากนั้นก็จะทํา

การกรอกเอกสารแบบฟอรมการยืมผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยสามารถยืมขามคณะ และ

ทําเรื่องขอยืมได ณ สถานท่ีใดๆ ท่ีมีอินเทอรเน็ต ดูผลการอนุมัติใหยืม วันครบกําหนดคืน รวมถึงดู

ประวัติการยืมยอนหลังได สวนนายกสโมสรของแตละคณะ ก็สามารถจัดการวัสดุอุปกรณในคณะของ

ตนไดอยางเปนระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณคงเหลือไดอยางถูกตองและปองกันการ
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สูญหายไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลการคงสภาพและการใชประโยชนของ

วัสดุ อุปกรณ ซ่ึงสามารถนําไปประกอบการวางแผน ดําเนินงานในอนาคตได อีกท้ังยังเปนการสงเสริม

ภาพลักษณของการกาวสูมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2.  เพ่ือประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชันระบบ ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ทําการพัฒนาระบบ

บริหารคลังวัสดุอุปกรณ ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถชวยใหผูใชงาน สามารถดําเนินการงานเบิกจาย

วัสดุและยืม-คืน ครุภัณฑไดผานระบบรูปแบบท่ีใชการพัฒนา คือ ADDIE  Model มี 5 ข้ันตอน ไดแก 

การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา 

ไดแก Bootstrap.Framework  โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ใน

ข้ันตอนการประเมินผลระบบท่ีพัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1ประเมินประสิทธิภาพของระบบ

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยใชแบบประเมินแบบ Black-Box Testing และครั้งท่ี 2 ประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 13 ทาน ผลการประเมินแสดงใหเห็นวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก (X� = 4.35) จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของ

ผูใชงานอยูในระดับดี (X� = 4.15) จากการประเมิน สรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานดานวัสดุอุปกรณ ตั้งแตการรับเขาวัสดุอุปกรณ  การเบิกจาย

วัสดุ  การยืม-คืนอุปกรณ และการรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารได 

 ภราดร รีชัยพิชิตกุล นคร  สรอยสน และ ธนพล กองสันเทียะ (2559) ทําการพัฒนาระบบ

บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาท่ีงานพัสดุและครุภัณฑ คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคคลท่ีเก่ียวของ จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ระบบ

บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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สูญหายไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลการคงสภาพและการใชประโยชนของ

วัสดุ อุปกรณ ซ่ึงสามารถนําไปประกอบการวางแผน ดําเนินงานในอนาคตได อีกท้ังยังเปนการสงเสริม

ภาพลักษณของการกาวสูมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2.  เพ่ือประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชันระบบ ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ทําการพัฒนาระบบ

บริหารคลังวัสดุอุปกรณ ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถชวยใหผูใชงาน สามารถดําเนินการงานเบิกจาย

วัสดุและยืม-คืน ครุภัณฑไดผานระบบรูปแบบท่ีใชการพัฒนา คือ ADDIE  Model มี 5 ข้ันตอน ไดแก 

การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา 

ไดแก Bootstrap.Framework  โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ใน

ข้ันตอนการประเมินผลระบบท่ีพัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1ประเมินประสิทธิภาพของระบบ

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยใชแบบประเมินแบบ Black-Box Testing และครั้งท่ี 2 ประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 13 ทาน ผลการประเมินแสดงใหเห็นวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
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ผูใชงานอยูในระดับดี (X� = 4.15) จากการประเมิน สรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานดานวัสดุอุปกรณ ตั้งแตการรับเขาวัสดุอุปกรณ  การเบิกจาย

วัสดุ  การยืม-คืนอุปกรณ และการรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารได 

 ภราดร รีชัยพิชิตกุล นคร  สรอยสน และ ธนพล กองสันเทียะ (2559) ทําการพัฒนาระบบ

บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาท่ีงานพัสดุและครุภัณฑ คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคคลท่ีเก่ียวของ จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ระบบ

บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

ประกอบดวย 4 สวน ไดแก หนาหลัก สวนลงทะเบียนครุภัณฑ สวนยืมครุภัณฑ และ สวนคืนครุภัณฑ 

ความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

 อดิศักดิ์  พวงสมบัติ (2555) พัฒนาระบบยืม-คืนครุภัณฑดวยบารโคดสองมิติ ในรูปแบบของ

เว็บแอพพลิเคชันโดยใชบารโคดสองมิติแทนบารโคดรูปแบบเดิมในการจัดเก็บขอมูลเลขครุภัณฑ ใช

กลองเว็บแคมเมรา ในการอานขอมูล แทนเครื่องอานบารโคดแบบเดิม ออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

(UML) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2008 (Microsoft Visual Studio .NET 

2008) ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2008 

(Microsoft SQL Server 2008) ในการจัดการฐานขอมูล โดยใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร

แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) เปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหการพัฒนาซอฟตแวรเปนไป

ตามมาตรฐาน กระบวนการผลิตซอฟตแวร TQS 12207 จากผลการทดสอบระบบในการใชงาน 

พบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นชวยทําใหการยืม-คืน ครุภัณฑเปนไปอยางรวดเร็ว สะดวก  มีความถูกตอง

ของขอมูลมากข้ึน และสามารถนําไปใชงาน ไดจริงในการยืม-คืนครุภัณฑของหนวยการเรียนรูทางการ

พยาบาล 

 

วิธีดําเนินการ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.  ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 

11,813 คน 

   2.  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 

30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบสุม 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

  1.  วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันยืมคืนวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการสัมภาษณและสอบถามความตองการจากสภาพการ

ปฏิบัติงานจริงของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดกิจกรรมของคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 2.  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหระบบงาน โดยนําหลักการและทฤษฎี UML (Unified 

Modeling Language) เขามาชวยในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นภาพรวมของระบบงานใหม ดังนี ้
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 3. ข้ันตอนการออกแบบ ไดทําการออกแบบหนาจอการใชงาน (User Interface) และ

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงประกอบไปดวย ตารางขอมูลนักศึกษา ตารางขอมูลนายก

สโมสร ตารางขอมูลผูดูแลระบบ ตารางประเภทวัสดุอุปกรณ ตารางวัสดุอุปกรณ ตารางคณะ ตาราง

การยืม และตารางการคืน  

 4. ข้ันตอนการพัฒนาระบบ โดยเครื่องมือของการพัฒนาระบบ ไดแก โปรแกรม NetBeans 

IDE 8.2, Android studio, Nox Player, Node.js, Kotlin, Html, JavaScript, Php, และฐานขอมูล 

MySql หลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแลว นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือประเมินหา

คุณภาพของแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

5. ข้ันตอนการติดตั้งและดําเนินการใชระบบ นําระบบท่ีปรับแกตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญและพัฒนาจนสมบูรณแลวติดตั้งบนเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําการทดลองใชกับ

กลุมตัวอยาง จากนั้นสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชงานแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุ

อุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 6. นําผลท่ีได มาสรุป และวิเคราะห เพ่ือทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ  

แผนภาพท่ี 1 Use case diagram ของแอปพลิเคชันยืม-คืนวัสดุอุปกรณ 
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ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

  แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ี

พัฒนาข้ึนนี้ ประกอบดวยการทํางาน 3 สวน ไดแกสวนของนักศึกษาโดยใชงานผานแอปพลิเคชันบน

มือถือ สวนของนายกสโมสรและผูดูแลระบบ ใชงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

 

สวนการใชงานของนักศึกษา 

                       
               ภาพท่ี 1 การสมัครสมาชิก                                    ภาพท่ี 2  การเขาสูระบบ  

 

 จากภาพท่ี 1 แสดงหนาจอสมัครสมาชิก สําหรับการเริ่มตนใชงานครั้งแรก ผูใชจะตองทําการ

สมัครสมาชิกกอน โดยกรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก รหัสนักศึกษา ชื่อผูใชงาน รหัสผาน ชื่อ-สกุล 

สาขาวิชา คณะ เบอรโทรติดตอ และอีเมล เม่ือเปนสมาชิกเรียบรอยแลว ก็จะสามารถเขาสูการใชงาน

ของระบบไดดังภาพท่ี 2  
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   ภาพท่ี 3 หนาหลัก    ภาพท่ี 4 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ    ภาพท่ี 5 กรอกรายละเอียดการยืม 

 

 จากภาพท่ี 3 เม่ือผูใชงานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูหนาจอหลักของการใชงาน ซ่ึง

จะแสดงรายชื่อคณะท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัย หากตองการยืมวัสดุอุปกรณของคณะใดก็ใหเลือกท่ี

คณะนั้น ระบบจะแสดงรายการวัสดุอุปกรณท้ังหมดและจํานวนคงเหลือท่ีสามารถใหยืมไดของแตละ

คณะ และยังสามารถทําการคนหารายการท่ีตองการจะยืมไดดวย ดังภาพท่ี 4 หลังจากเลือกวัสดุ

อุปกรณท่ีจะยืมไดแลว ก็ใหกรอกรายละเอียดในการยืม ไดแก จํานวนท่ีตองการยืม กําหนดวันสงคืน 

และหมายเหตุชื่อกิจกรรมท่ีจะนําไปใช ดังภาพท่ี 5 

 

             
     ภาพท่ี 6 ยืนยันการยืม    ภาพท่ี 7 แสดงสถานะการยืม   ภาพท่ี 8 แสดงสถานะอนุมัติการยืม    
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   ภาพท่ี 3 หนาหลัก    ภาพท่ี 4 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ    ภาพท่ี 5 กรอกรายละเอียดการยืม 

 

 จากภาพท่ี 3 เม่ือผูใชงานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูหนาจอหลักของการใชงาน ซ่ึง

จะแสดงรายชื่อคณะท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัย หากตองการยืมวัสดุอุปกรณของคณะใดก็ใหเลือกท่ี

คณะนั้น ระบบจะแสดงรายการวัสดุอุปกรณท้ังหมดและจํานวนคงเหลือท่ีสามารถใหยืมไดของแตละ

คณะ และยังสามารถทําการคนหารายการท่ีตองการจะยืมไดดวย ดังภาพท่ี 4 หลังจากเลือกวัสดุ

อุปกรณท่ีจะยืมไดแลว ก็ใหกรอกรายละเอียดในการยืม ไดแก จํานวนท่ีตองการยืม กําหนดวันสงคืน 

และหมายเหตุชื่อกิจกรรมท่ีจะนําไปใช ดังภาพท่ี 5 

 

             
     ภาพท่ี 6 ยืนยันการยืม    ภาพท่ี 7 แสดงสถานะการยืม   ภาพท่ี 8 แสดงสถานะอนุมัติการยืม    

 

 

 

 จากภาพท่ี 6 จะแสดงรายละเอียดวัสดุอุปกรณท่ีทําการขอยืม หากตองการยืมเพ่ิมก็สามารถ

เขาไปเลือกวัสดุ อุปกรณจากคณะเดิม หรือไปเลือกวัสดุอุปกรณจากคณะอ่ืนท่ีตองการจะยืมเพ่ิมได 

หากเม่ือไดวัสดุอุปกรณครบแลว ก็ใหทําการยืนยันการยืม จากภาพท่ี 7 ระบบจะแสดงสถานะให

ผูใชงานทราบวารายการท่ียืมท้ังหมดยังไมไดรับอนุมัติ และรอการอนุมัติการยืมจากนายกสโมสร    

หากนายกสมโมสรทําการอนุมัติใหยืมแลว ระบบก็จะแสดงรายการท่ีอนุมัติใหยืมท้ังหมด และสามารถ

ไปรับวัสดุอุปกรณท่ีคณะนั้นๆ ได ดังภาพท่ี 8 

                        
                    ภาพท่ี 9 แสดงขอมูลการยืม                     ภาพท่ี 10 หนาจอประวัติการยืม      

 

 จากภาพท่ี 9 เม่ือนายกสโมสรทําการอนุมัติใหยืมแลว ในเมนูอนุมัติแลวก็จะแสดงรายการท่ี

อนุมัติใหยืมท้ังหมด และสามารถไปรับวัสดุอุปกรณท่ีคณะนั้นๆ ได  ในภาพท่ี 10 จะแสดงขอมูลการ

ยืม และผูใชงานสามารถเรียกดูประวัติการยืม-คืน ของตนเองได  

สวนของนายกสโมสร 

 
ภาพท่ี 11 หนาจอหลักของนายกสโมสร 

 

 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

10

 

 

 

จากภาพท่ี 11  เม่ือนายกสโมสรทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเปนหนาจอหลักท่ีแสดง

รายการวัสดุอุปกรณท้ังหมด และเมนูการทํางานหลัก ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณท่ีจะใหยืม 

เมนูอนุมัติการยืม เมนูรับคืน และเมนูรายงาน  

 

 
     

ภาพท่ี 12 หนาจอจัดการวัสดุ อุปกรณ 

จากภาพท่ี 12 เปนหนาจอการเพ่ิมวัสดุอุปกรณใหมเขามาในระบบ 

 

 
ภาพท่ี 13 หนาจออนุมัติการยืม 

 จากภาพท่ี 13 เปนหนาจออนุมัติการใหยืมวัสดุอุปกรณ นายกสโมสรคลิกไปท่ีรายละเอียด 

เพ่ือทําการดูรายการยืมของผูใชงานแตละคน กอนจะทําการอนุมัติหรือไมอนุมัติ ดังภาพท่ี 15 
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จากภาพท่ี 11  เม่ือนายกสโมสรทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเปนหนาจอหลักท่ีแสดง

รายการวัสดุอุปกรณท้ังหมด และเมนูการทํางานหลัก ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณท่ีจะใหยืม 

เมนูอนุมัติการยืม เมนูรับคืน และเมนูรายงาน  

 

 
     

ภาพท่ี 12 หนาจอจัดการวัสดุ อุปกรณ 

จากภาพท่ี 12 เปนหนาจอการเพ่ิมวัสดุอุปกรณใหมเขามาในระบบ 

 

 
ภาพท่ี 13 หนาจออนุมัติการยืม 

 จากภาพท่ี 13 เปนหนาจออนุมัติการใหยืมวัสดุอุปกรณ นายกสโมสรคลิกไปท่ีรายละเอียด 

เพ่ือทําการดูรายการยืมของผูใชงานแตละคน กอนจะทําการอนุมัติหรือไมอนุมัติ ดังภาพท่ี 15 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 14 หนาจอรายละเอียดการยืม 

 

จากภาพท่ี 14 หากอนุมัติใหยืม ใหคลิกเลือกการอนุมัติ หรือหากไมอนุมัติใหยืม ก็ใหคลิกเลือกไม

อนุมัติ  

 
ภาพท่ี 15 หนาจอรายงานการอนุมัตใิหยืม 

 

จากภาพท่ี 15 จะเปนหนาจอแสดงรายงานการอนุมัติใหยืมท้ังหมด 
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ภาพท่ี 16 หนาจอรายงานการคืนวัสดุ อุปกรณ 

 

 จากภาพท่ี 16 จะแสดงหนาจอการแจงคืนอุปกรณ ผูยืมจะตองนําอุปกรณท่ียืมมาคืนดวย

ตนเอง นายกสโมสรจะทําการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนหรือไม กอนทําการรับคืนในระบบ 

  

 
ภาพท่ี 17 หนาจอยืนยันการคืนวัสดุ อุปกรณ 

 

 จากภาพท่ี 17 เม่ือนายกสโมสรทําการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนแลว ก็จะกดท่ีปุมยืนยัน

การคืน  

 

สวนการใชงานของผูดูแลระบบ 
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ภาพท่ี 16 หนาจอรายงานการคืนวัสดุ อุปกรณ 

 

 จากภาพท่ี 16 จะแสดงหนาจอการแจงคืนอุปกรณ ผูยืมจะตองนําอุปกรณท่ียืมมาคืนดวย

ตนเอง นายกสโมสรจะทําการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนหรือไม กอนทําการรับคืนในระบบ 

  

 
ภาพท่ี 17 หนาจอยืนยันการคืนวัสดุ อุปกรณ 

 

 จากภาพท่ี 17 เม่ือนายกสโมสรทําการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนแลว ก็จะกดท่ีปุมยืนยัน

การคืน  

 

สวนการใชงานของผูดูแลระบบ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ  

 

 จากภาพท่ี 18 แสดงหนาจอการทํางานหลักของผูดูแลระบบ จะประกอบดวย เมนูจัดการ

ขอมูลคณะ เมนูจัดการขอมูลผูใชงาน เมนูรายงานการยืม และเมนูรายงานการคืน  

 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอการเพ่ิมขอมูลคณะ 

 

 จากภาพท่ี 19 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลของแตละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  
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ภาพท่ี 20 หนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน 

 

      จากภาพท่ี 20 แสดงหนาจอขอมูลผูใชงาน ซ่ึงผูดูแลระบบ จะสามารถลบ และแกไขขอมูล

ของผูใชงานท้ังหมดได 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพของแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X� = 4.06, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประสิทธิภาพการทํางาน 

(Performance Test) มาก (X� = 3.86, S.D. = 0.79) ดานความงายตอการใชงาน (Usability Test) 

มาก (X� = 3.89, S.D. = 0.51) ดานความปลอดภัย (Security Test) มาก (X� = 4.00, S.D. = 0.63) 

ดานการทํางานไดตามฟงกชัน (Functional Test) มาก (X� = 4.27 S.D. = 0.70) และ ดานคูมือการ

ใชงานระบบ (Documentation)   มากท่ีสุด (X� = 4.67, S.D. = 0.49)  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุมตัวอยาง ท่ีเปนนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามท่ีพัฒนาข้ึนนี้ โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 3.95, S.D. = 0.91) 
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ภาพท่ี 20 หนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน 

 

      จากภาพท่ี 20 แสดงหนาจอขอมูลผูใชงาน ซ่ึงผูดูแลระบบ จะสามารถลบ และแกไขขอมูล

ของผูใชงานท้ังหมดได 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพของแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X� = 4.06, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประสิทธิภาพการทํางาน 

(Performance Test) มาก (X� = 3.86, S.D. = 0.79) ดานความงายตอการใชงาน (Usability Test) 

มาก (X� = 3.89, S.D. = 0.51) ดานความปลอดภัย (Security Test) มาก (X� = 4.00, S.D. = 0.63) 

ดานการทํางานไดตามฟงกชัน (Functional Test) มาก (X� = 4.27 S.D. = 0.70) และ ดานคูมือการ

ใชงานระบบ (Documentation)   มากท่ีสุด (X� = 4.67, S.D. = 0.49)  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุมตัวอยาง ท่ีเปนนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามท่ีพัฒนาข้ึนนี้ โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 3.95, S.D. = 0.91) 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. แอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก 1) แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับ

ผูใชงานท่ัวไปไดแกนักศึกษา ประกอบดวยเมนูสมัครสมาชิก เมนูเขาสูระบบ เมนูแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ เมนูการยืม เมนูแสดงสถานะ เมนูประวัติการยืม-คืน 2) เว็ปแอปพลิเคชันสําหรับนายกสโมสร

ของแตละคณะ ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณท่ีจะใหยืม 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 วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.06, 

S.D. = 0.69) ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบครบถวนทุกฟงกชันการใชงานตามท่ีวิเคราะหและ

ออกแบบไว สอดคลองกับ ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ได

วิจัยเรื่องระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ประสิทธิภาพของระบบท่ีไดพัฒนา อยูในระดับท่ีดีมาก (X� = 

4.35) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลประเมินดานการออกแบบมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (X� = 4.43) 

และดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (X� = 4.15) 

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 

3.95, S.D. = 0.91) สอดคลองกับ รัตนพล นาคสังข และจินดาพร ออนเกตุ (2560) ทําการพัฒนา

ระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑออนไลน โรงเรียนบานมอสมบูรณมิตรภาพท่ี 189 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบยมื-คืนวัสดุและครุภัณฑออนไลนโรงเรียน บานมอสมบูรณมิตรภาพ

ท่ี 189 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบ ผลการวิจัยพบวา อาจารยสามารถกรอกขอมูล 

การยืมวัสดุและครุภัณฑออนไลนและตรวจสอบผลการยืม-คืนได นอกจากนั้นเจาหนาท่ีสามารถ

จัดการขอมูล ผูใชงานระบบ ขอมูลวัสดุและครุภัณฑ ขอมูลการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ และสามารถ

ออกรายงาน ไดแก รายงาน การยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑรายวัน รายงานการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ

แยกตามบุคลากร และรายงานการคางสง วัสดุและครุภัณฑ การทดสอบความถูกตองของขอมูลท้ังใน

สวนของการนําเขาและการแสดงผลมีความถูกตอง สมบูรณ และในการศึกษาความพึงพอใจของการ
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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 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับใชงานในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาโดยโปรแกรมภาษา PHP, Visual studio 

code และฐานขอมูล MySQL วิเคราะหและออกแบบภาพรวมของระบบ โดยใช  Use Case 

Diagram ออกแบบผังการไหลของขอมูลดวย Activity Diagram การปฏิสัมพันธของขอมูลดวย 

Sequence Diagram และความสัมพันธของขอมูลดวย Class Diagram และศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชงานหลังจากทดลองใชงานระบบแจงซอมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนนี้ 

 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร พบวา ประกอบดวยสวนใชงาน 3 สวนหลัก ไดแก 

1) สวนการใชงานสําหรับอาจารยและนักศึกษา เพื่อทําการแจงซอมผานระบบ และดูสถานะการซอม

ได 2) สวนการใชงานของประธานหลักสูตร เพื่อเรียกดูรายงาน และเรียกดูสถานะการแจงซอม

ท้ังหมดได และ 3) สวนการจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ ท่ีใชในการจัดการขอมูลสมาชิก  ขอมูล

การแจงซอม แจงสถานการณซอม และแสดงรายงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบแจง

ซอมคอมพิวเตอร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคะแนนคาเฉล่ียรวม 4.72 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23  

 

คําสําคัญ: ระบบแจงซอม, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

  

1. บทนํา 

  การจัดการระบบสารสนเทศขององคกรใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถนําเครื่องมือ

การบริหารจัดการการบริการตางๆ มาชวยในการจัดการกระบวนดําเนินงานเพื่อการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ และการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใหสามารถทํางานอยูบนระบบท่ีมีเสถียรภาพและความยืดหยุน บนพื้นฐาน

การใหบริการท่ีดีจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองการทํางานของผูใชงานและสรางความพึง

พอใจของผูรับบริการไดมากยิ่งข้ึน   

โดยการดําเนินงานในการแจงซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ของสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผานมา หากพบวาเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเกิดความชํารุด เสียหาย 

หรือใชงานไมได เบ้ืองตนนักศึกษาจะทําแจงปญหากับอาจารยในสาขาวิชาใหรับทราบ จากนั้น

อาจารยผูดูแลงานดานซอมบํารุง จะประสานงานตอเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรของทางคณะฯ ในการ

ดําเนินการ การบันทึกขอมูลการแจงซอมเปนการบันทึกลงในแบบฟอรมท่ีเปนกระดาษแลวทําการ

รวบรวมจัดเก็บเขาแฟมเอกสาร และในการคนหาขอมูลหรือประวัติการแจงซอมก็ทําการคนจากแฟม

เอกสารท่ีมีจํานวนมาก สงผลใหใชเวลาในการคนหาคอนขางมาก และเกิดความไมสะดวกในการ
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับใชงานในสาขาวิชา
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ผูใชงานหลังจากทดลองใชงานระบบแจงซอมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนนี้ 
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คําสําคัญ: ระบบแจงซอม, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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เรียกดูขอมูล บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บซึ่งอาจทําใหเอกสารสูญหายได อีกท้ัง

ผูบริหารไมสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางทันทวงที หากเกิดปญหาท่ีซ้ําแบบเดิมหรือการ

หาวิธีการแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดความลาชา 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอรนี้ข้ึน เพื่อจัดเก็บประวัติขอมูล

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ รวมถึงเก็บประวัติการซอม ใหเปนไปอยางมีระบบและมี

ข้ันตอนมากข้ึน อาจารยและนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการแจงซอมผานทางหนาเว็บแอปพลิเคชัน

นี้ได และประธานสาขาสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานผานทางระบบออนไลนไดทันที ประโยชน

เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิชาและงานดานการซอม

บํารุงเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ปองกันการผิดพลาดของขอมูล ลดเอกสารท่ีมีจํานวนมาก อํานวย

ความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานและลดปริมาณงานใหนอยลง  

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. วิธดํีาเนินการ 

3.1 ศึกษาระบบงานเดิมและปญหาจากการดําเนินงานท่ีมีอยูเดิม เพื่อนํามาเปนแนวทางใน

การพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศึกษาความเปน     

ไปได และความตองการระบบงานใหม  

3.2 ศึกษาความตองการของผูใชงาน โดยการสอบถามจากอาจารยและนักศึกษาใน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอกําหนดและแนวทางในการ

พัฒนาระบบใหมใหตรงกับความตองการของผูใชงานจริง จากนั้นทําการออกแบบภาพรวมของระบบ 

แสดงดังภาพตอไปนี้ 
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       ภาพท่ี 1 แสดงการทํางานของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

 

 3.3  ทําการพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใชโปรแกรมภาษา PHP, 

Visual studio code และฐานขอมูล MySQL ซึ่งระบบท่ีพัฒนาข้ึน จะแบงการใชงานเปนสวนของ 

Front End ท่ีสามารถทําการบันทึกขอมูลการแจงซอมคอมพิวเตอร ติดตามสถานการณแจงซอม

คอมพิวเตอร และเรียกดูรายงานตางๆ ได และสวนของ Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลสมาชิก  จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอม ซึ่ง

สวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

3.4  ทําการติดต้ังระบบใน Web Hosting ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5  ทําการทดสอบและประเมินระบบ   โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน   ปรับปรุงระบบใหม ี

ความสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ  

3.6  ทดลองใชระบบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน   จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจ 

ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใหคะแนน

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale) ของ 

Likert (1932 อางถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ใหคะแนนตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ 

ดังนี้ 

 

 

 

ระบบแจงซอม

คอมพิวเตอร 

สวนปอนขอมูล 
รายงานขอมูล 

จัดการขอมูล 

แสดงผลขอมูล 

อาจารย/นักศึกษา ประธานสาขา 

ผูดูแลระบบ 

Database  

system 
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5  =  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4  =  มีความพึงพอใจมาก 

3  =  มีความพึงพอใจปานกลาง  

2  =  มีความพึงพอใจนอย 

1  =  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใช

บริการระบบแจงซอมคอมพิวเตอร  ใชสถิติคาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉล่ียความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีใช

คาเฉล่ียกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) โดยกําหนดคาเฉล่ียกลางไว 

ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

3.7 ทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 

 

4.  ผลการดําเนินงาน 

 4.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ระบบท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวยสวนของการใชงาน 3 สวน ไดแก สวนของอาจารยและ

นักศึกษาท่ีตองการสงคํารองขอแจงซอมคอมพิวเตอร สวนของแอดมินหรือเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรผูท่ี

รับเรื่องแจงซอมและดําเนินการตามคํารองขอ และ สวนของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานตางๆ 

แสดงดังภาพตอไปนี้ 

 4.1.1 สวนผูใชงาน (Front end) 

  ผู ใช งานสามารถทําการแจงซอมคอมพิวเตอรผ านระบบ  โดยการกรอก          

ช่ือ-นามสกุล อาคาร/ช้ัน/หอง ประเภทรายการ รายละเอียดปญหา/อาการ/สาเหตุ แลวกดปุม ยืนยัน 

เพื่อทําการสงคํารองขอไปยังผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
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   ภาพท่ี 1 หนาจอหลักของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   ภาพท่ี 2  หนาจอแบบฟอรมการแจงซอมคอมพิวเตอร 

 

 4.1.2  สวนของประธานสาขา (Front end) สามารถเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานได  

 4.1.3  สวนของประธานสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3  หนาจอรายงาน 
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   ภาพท่ี 1 หนาจอหลักของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   ภาพท่ี 2  หนาจอแบบฟอรมการแจงซอมคอมพิวเตอร 

 

 4.1.2  สวนของประธานสาขา (Front end) สามารถเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานได  

 4.1.3  สวนของประธานสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3  หนาจอรายงาน 

  
 

 4.1.4   สวนของผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร (Back end) 

                 ผูดูแลระบบ จะสามารถจัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการ

ขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  หนาจอแสดงสถานะการซอมคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  หนาจอรายงานการแจงซอม 
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 4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

รายงานประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. สามารถสมัครสมาชิกได 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

2. สามารถลงช่ือเขาสูระบบได 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

3. แสดงขอมูลสวนตัวได 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

4. แสดงขอมูลแจงซอมได 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

5. แสดงขอมูลอุปกรณได 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

6. แสดงรายงานการแจงซอม 4.50 0.51 มาก 

7. แสดงสถานะการแจงซอมได 4.33 0.55 มาก 

8. มีความเขาใจในการใชงานระบบแจงซอม 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

9. ความงายในการใชงานระบบแจงซอม 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

10. การออกแบบหนาจอมีความสัดสวน 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

11. ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร 4.67 0.55 มากท่ีสุด 

12. สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอานงาย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

13. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคลองกับตัวอักษร 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

14. ตัวอักษรมีขนาดชนิดท่ีเหมาะสม อานงาย 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.23 มากท่ีสุด 

 

5.  สรุปผล 

5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถใชงาน

ไดจริงตามขอบเขตท่ีกําหนดไว โดยสวนของ Front end ประกอบดวยสวนการใชงานของอาจารย

และนักศึกษาท่ีตองการทําการแจงซอม และสวนการใชงานของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานและ

ติดตามการดําเนินงานท้ังหมด สวนของ Back end เปนสวนการใชงานของผูดูแลระบบ ท่ีสามารถ
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 4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

รายงานประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. สามารถสมัครสมาชิกได 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

2. สามารถลงช่ือเขาสูระบบได 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

3. แสดงขอมูลสวนตัวได 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

4. แสดงขอมูลแจงซอมได 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

5. แสดงขอมูลอุปกรณได 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

6. แสดงรายงานการแจงซอม 4.50 0.51 มาก 

7. แสดงสถานะการแจงซอมได 4.33 0.55 มาก 

8. มีความเขาใจในการใชงานระบบแจงซอม 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

9. ความงายในการใชงานระบบแจงซอม 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

10. การออกแบบหนาจอมีความสัดสวน 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

11. ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร 4.67 0.55 มากท่ีสุด 

12. สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอานงาย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

13. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคลองกับตัวอักษร 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

14. ตัวอักษรมีขนาดชนิดท่ีเหมาะสม อานงาย 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.23 มากท่ีสุด 

 

5.  สรุปผล 

5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถใชงาน

ไดจริงตามขอบเขตท่ีกําหนดไว โดยสวนของ Front end ประกอบดวยสวนการใชงานของอาจารย

และนักศึกษาท่ีตองการทําการแจงซอม และสวนการใชงานของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานและ

ติดตามการดําเนินงานท้ังหมด สวนของ Back end เปนสวนการใชงานของผูดูแลระบบ ท่ีสามารถ

 
 

จัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจง

ซอมได 

 5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด ( = 4.72, 

S.D. = 0.23) 
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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 
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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 
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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 

 ระบบงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจใน

รูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาในการ

บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ ระบบงานนี้ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการรวบรวม

ขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึงการเช่ือมความสัมพันธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษย

ปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ังสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตางๆของ

ศิษยเกาแมโจกับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาข้ึนเขียนโปรแกรมดวยภาษา 

ASP.NET โดยใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server วิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ

สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Circle: SDLC)  

ผลของการพัฒนาระบบงาน พบวา มีการรวบรวมทะเบียนประวัติศิษยเกาแมโจ องคความรู

หรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเปนผลงานของศิษยเกาแมโจ เพื่อถายทอดใหแกนักศึกษาปจจุบันและเผยแพร

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกศิษยเกาแมโจ  โดยเว็บแอพลิเคช่ันประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1) สวน

แสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Front End) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตลอดจนการ

ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และเครือขายศิษยเกาแมโจ  และ 2) สวน

การจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Back End) เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล 

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/  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช
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แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน และบุคลากรท่ีเปนศิษยเกาแมโจ จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน  มีระดับความ

พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉล่ียรวม 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 

แสดงไดวาการนําระบบงานท่ีพัฒนานี้มาใชในการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม

โจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: ศิษยเกา, ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ 

 

1. บทนํา 

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน

เลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ท่ีผานมามีผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรอาชีวช้ันสูง 

(แผนกเกษตรกรรม) และปริญญาบัตร (ระดับ ป.ตร,ี ป.โท, ป.เอก) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพตาง ๆ สู

สังคมประกอบอาชีพรับราชการ, ภาคเอกชน, ธุรกิจสวนตัว, เกษตรกร และดานอ่ืน ๆ เชน ปราชญ

ชาวบาน เปนตน มีศิษยเกาแมโจจํานวนมากประสบความสําเร็จในการดําเนนิชีวิต ความกาวหนาใน

สายวิชาชีพ ตลอดจนไดรับรางวัลในสาขาดานตาง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาตินับวาเปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณคา สนับสนุนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอศิษย

เกาแมโจและนักศึกษาปจจุบัน 

กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดต้ังตามความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค ในการกอต้ัง เพื่อดําเนินการดานการพัฒนา

นักศึกษาท้ัง 5 ดาน (ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา, ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

ระบบสารสนเทศ) ตลอดจนใหบริการนักศึกษาและศิษยเกาแมโจ ใหมีความพรอมทางดานวิชาการ 

วิชาชีพ ทักษะชีวิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ ปจจุบันงานศิษยเกาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา มีบทบาท

และหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึงการเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ังเปนหนวยงานท่ีสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรม ตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจ และเปนหนวยงานท่ีคอยประสานกับหนวยงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับศิษยเกาแมโจ  โดยไดมี การรวบรวมขอมูล

ทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลความกาวหนาในหนาท่ีการงานของศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ 

เครือขายเช่ือมโยงท่ีสามารถชวยเหลือและสนับสนุนงานของสมาชิก และการประสานความรวมมือ

และใหบริการแกศิษยเกาแมโจ  ซึ่งขอมูลท่ีจัดเก็บจะอยูในรูปแบบงานแฟมเอกสารเปนสวนใหญ 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

29

 
 

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน และบุคลากรท่ีเปนศิษยเกาแมโจ จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน  มีระดับความ

พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉล่ียรวม 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 

แสดงไดวาการนําระบบงานท่ีพัฒนานี้มาใชในการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม

โจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: ศิษยเกา, ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ 

 

1. บทนํา 

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน

เลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ท่ีผานมามีผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรอาชีวช้ันสูง 

(แผนกเกษตรกรรม) และปริญญาบัตร (ระดับ ป.ตร,ี ป.โท, ป.เอก) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพตาง ๆ สู

สังคมประกอบอาชีพรับราชการ, ภาคเอกชน, ธุรกิจสวนตัว, เกษตรกร และดานอ่ืน ๆ เชน ปราชญ

ชาวบาน เปนตน มีศิษยเกาแมโจจํานวนมากประสบความสําเร็จในการดําเนนิชีวิต ความกาวหนาใน

สายวิชาชีพ ตลอดจนไดรับรางวัลในสาขาดานตาง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาตินับวาเปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณคา สนับสนุนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอศิษย

เกาแมโจและนักศึกษาปจจุบัน 

กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดต้ังตามความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค ในการกอต้ัง เพื่อดําเนินการดานการพัฒนา

นักศึกษาท้ัง 5 ดาน (ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา, ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

ระบบสารสนเทศ) ตลอดจนใหบริการนักศึกษาและศิษยเกาแมโจ ใหมีความพรอมทางดานวิชาการ 

วิชาชีพ ทักษะชีวิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ ปจจุบันงานศิษยเกาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา มีบทบาท

และหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึงการเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ังเปนหนวยงานท่ีสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรม ตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจ และเปนหนวยงานท่ีคอยประสานกับหนวยงานตาง ๆ ใน
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ขอมูลท่ีเก็บยังกระจัดกระจายไมสมบูรณ และไมสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของผานโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ท่ีมา https://alumni_maejo.mju.ac.th/ , 2564) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจข้ึนมา 

โดยใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถรวบรวม

ขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและสมาคม

ศิษยเกาแมโจ ประกอบกับเปนชองทางส่ือกลางประชาสัมพันธ ชวยเหลือศิษยเกาแมโจและนักศึกษา

ปจจุบันท่ีประสบปญหา ระดมทุนการศึกษา เผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชน ท้ังทางตรงและทางออม 

สรางความเขาใจอันกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางศิษยเกาแมโจ ท้ังในและตางประเทศ 

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

การใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถ

รวบรวมขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

และสมาคมศิษยเกาแมโจ  ทําใหการจัดเก็บขอมูลท่ีอยูในรูปแบบแฟมเอกสารและกระจัดกระจายไม

สมบูรณ สามารถจัดเก็บขอมูลไดเปนระบบมากยิ่งข้ึนและสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของผาน

โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธดํีาเนินการ 

4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ขอมูลศิษยเกาแมโจ ท่ีประสบ

ความสําเร็จ และข้ันตอนการทํางานจากกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย และขอมูลศิษย

เกาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน องคความรูของศิษยเกาแมโจ  ทําเนียบรุนศิษยเกาแมโจ  เฟซบุก

เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ  และ ศิษยเกาแมโจกับ

ความกาวหนาในสายวิชาชีพ เปนตน 

4.2 ปรับปรุงขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของศิษยเกาแมโจ 

รูปภาพศิษยเกาแมโจท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ และรูปภาพของศิษยเกาแมโจท่ีมี

ความกาวหนาในสายวิชาชีพ 

4.3 สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ีจากกองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตาง ๆ  



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

30

 
 

4.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได 

4.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ  โดย

ทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จากเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับศิษยเกาและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ

สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Circle: SDLC)  ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับ

ระบบงานท่ีจะพัฒนา 

4.6  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ  โดยนําระบบท่ีไดมา

วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application) เพื่อ

ใช เ ผยแพร ข อมู ลผ านทางอิน เทอร เน็ ต   โดยจะแบ งการ ทําง านออก เปนส วนหลัก  ๆ   

 ได 2 สวน ดังนี้ 

4.6.1 Front End เปนสวนท่ีแสดงผลขอมูลท่ีเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน 

ขอมูลศิษยเกาแมโจ, ขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ เฟซบุก

เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ เพื่อเปนชองทาง

สําหรับการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาท่ีเกี่ยวของมารวบรวมไวในระบบฐานขอมูลเดียว เปน

ศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกาแมโจ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

4.6.2 Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลและโครงสราง 

เว็บไซต ซึ่งสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

4.7  ทําการติดต้ังระบบในเครื่องแมขายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.8  ทําการทดสอบระบบโดยมีการนําเขาขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ เชน 

รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลศิษยเกาแมโจ  ศิษยเกาแมโจท่ีไดรบัรางวัล 

ระดับชาติและนานาชาติ หรือ ขอมูลศิษยเกาแมโจกับความกาวหนาในสายวิชาชีพ ท่ีเปนขอมูล

เบ้ืองตนในการทดสอบระบบและการสืบคนฐานขอมูล 

4.9  ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโจและ 

 ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search (สมชาย อารยพิทยา, 2562) 

การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษย

เกาแมโจ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน บุคลากรท่ีเปนศิษยเกาแมโจ (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน การให

คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale) 

ของ Likert (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) ใหคะแนนตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ ดังนี้ 
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4.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได 

4.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ  โดย

ทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จากเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับศิษยเกาและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ

สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Circle: SDLC)  ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับ

ระบบงานท่ีจะพัฒนา 

4.6  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ  โดยนําระบบท่ีไดมา

วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application) เพื่อ

ใช เ ผยแพร ข อมู ลผ านทางอิน เทอร เน็ ต   โดยจะแบ งการ ทําง านออก เปนส วนหลัก  ๆ   

 ได 2 สวน ดังนี้ 

4.6.1 Front End เปนสวนท่ีแสดงผลขอมูลท่ีเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน 

ขอมูลศิษยเกาแมโจ, ขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ เฟซบุก

เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ เพื่อเปนชองทาง

สําหรับการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาท่ีเกี่ยวของมารวบรวมไวในระบบฐานขอมูลเดียว เปน

ศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกาแมโจ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

4.6.2 Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลและโครงสราง 

เว็บไซต ซึ่งสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

4.7  ทําการติดต้ังระบบในเครื่องแมขายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.8  ทําการทดสอบระบบโดยมีการนําเขาขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ เชน 

รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลศิษยเกาแมโจ  ศิษยเกาแมโจท่ีไดรบัรางวัล 

ระดับชาติและนานาชาติ หรือ ขอมูลศิษยเกาแมโจกับความกาวหนาในสายวิชาชีพ ท่ีเปนขอมูล

เบ้ืองตนในการทดสอบระบบและการสืบคนฐานขอมูล 

4.9  ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโจและ 

 ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search (สมชาย อารยพิทยา, 2562) 

การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษย

เกาแมโจ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน บุคลากรท่ีเปนศิษยเกาแมโจ (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน การให

คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale) 

ของ Likert (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) ใหคะแนนตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ ดังนี้ 

 

 
 

5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 = มีความพึงพอใจมาก 

3 = มีความพึงพอใจปานกลาง  

2 = มีความพึงพอใจนอย 

1 = มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใชบริการ

เว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ใชสถิติคาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉล่ียความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานท่ีใชคาเฉล่ียกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) โดยกําหนดคา

เฉล่ียกลางไว ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

5. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้ งนี้ ทําการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 

มหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น   มีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยมีการนําเขาขอมูลทะเบียน

ประวัติศิษยเกา และศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลจริงท่ีเปนขอมูลเบ้ืองตนในการทดสอบระบบการสืบคน

ฐานขอมูล  ทําการติดต้ังระบบใหม อัพโหลดไฟลเว็บตาง ๆ พรอมขอมูลและรูปภาพของศิษยเกาไป

เก็บไวท่ี  Web Hosting ท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแมโจ  เพื่อ

เผยแพรผานทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป 

 

6. ผลการดําเนินงาน 

6.1 ดานการออกแบบระบบการทํางาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการ

ทํางาน  โดยทําการศึกษาความตองการตาง ๆ ของระบบ ปญหาขอบเขตความตองการของผูใชจาก

ข้ันตอนการทํางานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน โดยนํา

เครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบ ดังนี้ 
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6.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด  เปนแผนภาพท่ีแสดงถึง

ขอบเขตของสารสนเทศนั้น  โดยจะเปนมุมมองในระดับสูงจะแสดงใหเห็นวามีหนวยงานหรือกลุม

บุคคลใดเกี่ยวของ/ติดตอกับระบบ  มีการรับและสงขอมูลใดกับระบบบาง   ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยัง

ไมกลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล(Data Store Symbol) (ภาพท่ี 1) (บุรินทร รุจจนพันธุ, 2552). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Data Flow Diagram 

แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา แผนภาพการไหลของขอมูล   เปนเครื่องมือท่ีใชเพื่อแสดงการไหลของขอมูลและการประมวลผล

ตาง ๆในระบบสัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลท่ีใชเปนส่ือ ท่ีชวยใหการวิเคราะหเปนไปไดโดยงาย  และมี

ความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือ

ระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (ภาพท่ี 2) (พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 
ภาพท่ี 2  แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
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ภาพท่ี 1  แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 
ภาพท่ี 2  แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 
 
 

 

 
 

6.2 ดานการออกแบบระบบฐานขอมูล 

การออกแบบระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน 

1. Entity-Relationship Model 

E-R โมเดล (Entity-Relationship Model) ใชในการออกแบบฐานขอมล

ในระดับแนวคิด (High-Level Conceptual Data Model) เพื่ออธิบายถึงเคารางของฐานขอมูล 

(Conceptual Database Schema) ท่ีประกอบดวยความหมายของเอนทิต้ี (Entity) คุณลักษณะของ

เอนทิต้ี (Entity) หรือแอททริบิวตและความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี (Relationship) โดยการออกแบบ

โมเดลขอมูลดวย E-R โมเดลท่ีชวยในการออกแบบในระดับแนวคิดจะไมคํานึงวาโมเดลของระบบ

จัดการฐานขอมูลท่ีจะเลือกใชหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลจริงเปนอยางไร (ภาพท่ี 3)          

(โกเมศ อัมพวัน, (.ม.ป.ป.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Data Dictionary 

Data Dictionary หรือ พจนานุกรมขอมูล เปนตัวบอกคุณลักษณะของ

ขอมูลท่ีใชในองคกร และเปนตัวสําคัญสําหรับนักวิเคราะหระบบในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัว

ชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึงขอมูลตัวเดียวกัน เมื่อขอมูลนั้นอยูในสถานการณท่ีตางกัน 

(พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556). 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือตารางในสวนการจัดเก็บขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ 

ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย ประเภท 

1 User เปนตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ ตารางอางอิง 

2 ALUMNI_Carrer เปนตารางขอมูลอาชีพ  ตารางอางอิง 

3 ALUMNI_Reward เปนตารางขอมูลช่ือรางวัล  ตารางอางอิง 

4 

5 

6 

ALUMNI_Field_Study 

ALUMNI_Title 

ALUMNI_MJU 

เปนตารางขอมูลสาขาวิชา  

เปนตารางขอมูลคํานําหนาช่ือ 

เปนตารางขอมูลทะเบียนประวัติศิษยเกา 

ตารางอางอิง 

ตารางอางอิง 

ตารางหลัก 

7 

8 

9 

ALUMNI_Award 

ALUMNI_Photo 

ALUMNI_Knowledge 

เปนตารางขอมูลการไดรับรางวัลของศิษยเกา 

เปนตารางขอมูลรูปภาพศิษยเกาแมโจ 

เปนตารางขอมูลองคความรูศิษยเกาแมโจ 

ตารางหลัก 

ตารางหลัก 

ตารางหลัก 

 

6.3 ดานการออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

เปนการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร   ซึ่งมี

กระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อมารวมกันพัฒนากระบวนการออกแบบ

พัฒนาสวนตอประสานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (บริษัท ดีไซนนําโชค จํากัด, 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4   การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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 ภาพท่ี 4   การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 

 

 
 

 

6.4 การออกแบบสวนการแสดงผล 

ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก 

ไดแก สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage) และสวนการจัดการขอมูลผู ดูแลระบบ 

(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.4.1 สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage)   

เปนสวนท่ีแสดงขอมูลหนาแรกของเว็บไซต สําหรับศิษยเกาและบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจท่ีสนใจ โดยเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ การ

เช่ือมความสัมพันธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ัง

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจกับหนวยงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยการเขาถึงดวยเว็บไซต https://alumni_maejo.mju.ac.th/Default.aspx ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 สวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator) 

หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ  เปนหนาจอสําหรับใหผู ท่ีดูแลระบบเขาไป

บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจ โดยใชรหัสผานระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงสวนการจัดการ ขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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7. สรุปผล 

7.1 ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถนําความรูท่ีไดจากการดําเนินการนี้ไปเปนแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได 

2. สามารถท่ีจะคนหาขอมูลศิษยเกา อาทิเชน ช่ือ-สกุล รุน เลขท่ีสมาชิก ศิษยเกาท่ี

ไดรับรางวัล และองคความรูของศิษยเกา ไดสะดวก รวดเร็ว 

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ไดนํากระบวนการประเมิน ท่ีเรียกว า Affective Test or Acceptance Test 

(1STCRAFT, 2563) มาประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจบน

เว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ (นิติพงษ สงศรีโรจน, (.ม.ป.ป.)) 

 1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ โดย

ขอความอนุเคราะหจากผูบริหาร บุคลากรและศิษยเกาแมโจ ทําการประเมินความพึงพอใจ โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน บุคลากรภายนอกท่ีเปนศิษยเกา (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน   

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงสวนการจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีไดรับรางวัล 
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เว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ (นิติพงษ สงศรีโรจน, (.ม.ป.ป.)) 

 1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ โดย

ขอความอนุเคราะหจากผูบริหาร บุคลากรและศิษยเกาแมโจ ทําการประเมินความพึงพอใจ โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน บุคลากรภายนอกท่ีเปนศิษยเกา (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน   

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงสวนการจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีไดรับรางวัล 

 
 

 
 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานความเร็วในการสแดงผล    

1.  ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล  

    ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย 

ความถูกตองของขอมูลในการแสดงผล 

4.07 0.90 มาก 

2.  ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ 4.04 0.76 มาก 

3.  ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล 3.98 0.89 มาก 

4.  ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี  

    ประสิทธิภาพ  
3.91 0.91 มาก 

5.  สารสนเทศขอมูลศิษยเกาแมโจ มีความถูกตองครบถวนเปน 

    ประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได 

ดานมาตรฐานของขอมูล 

 

3.99 

 

0.83 

 

มาก 

6.  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง 3.95 0.87 มาก 

7.  ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 

9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกจิ และตอบสนอง 

   ความตองการของผูใช 

   ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

3.92 

4.00 

4.10 

 

3.98 

0.95 

0.80 

0.76 

 

0.69 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 ผูใชบริการใหคะแนนการ

ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) ฐานขอมูล

ครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความตองการของผูใช 2) ความรวดเร็วในการแสดงผล 

มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย และ 3) ความสมบูรณ 

ครบถวนถูกตอง และนาเช่ือถือ โดยมีคาเฉล่ีย 4.10, 4.07 และ 4.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวางบุคลากร 

               ภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตของศิษยเกาแมโจ 

4.10 0.50 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 3.93 0.75 มาก 

    

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวาง

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม

อยูในระดับมาก เทากัน  โดยความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลภายใน

มหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ีย 4.10 และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลของศิษย

เกาแมโจ มีคาเฉล่ีย 3.93 ตามลําดับ 

2. การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหจากเช่ียวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน ทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน 4 คน รวมท้ังส้ิน 12 คน   

 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ไดสะดวก รวดเร็ว 4.41 0.51 มาก 

2.  ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง  แมนยํา และนาเชื่อถือ 4.17 0.72 มาก 

3.  เทคโนโลยีท่ีใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 4.08 0.67 มาก 

4.  เทคโนโลยีท่ีใชมีความปลอดภัย และมั่นคง  4.00 0.95 มาก 

5.  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง 4.08 0.67 มาก 

6.  มีความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเน้ือหา 4.17 0.72 มาก 

7.  ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 

8. ขอมูลท่ีไดนําไปใชประโยชนไดอยางตอเน่ือง 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

4.17 

4.17 

4.00 

0.72 

0.58 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวางบุคลากร 

               ภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตของศิษยเกาแมโจ 

4.10 0.50 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 3.93 0.75 มาก 

    

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวาง

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม

อยูในระดับมาก เทากัน  โดยความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลภายใน

มหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ีย 4.10 และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลของศิษย

เกาแมโจ มีคาเฉล่ีย 3.93 ตามลําดับ 

2. การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหจากเช่ียวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน ทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน 4 คน รวมท้ังส้ิน 12 คน   

 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ไดสะดวก รวดเร็ว 4.41 0.51 มาก 

2.  ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง  แมนยํา และนาเชื่อถือ 4.17 0.72 มาก 

3.  เทคโนโลยีท่ีใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 4.08 0.67 มาก 

4.  เทคโนโลยีท่ีใชมีความปลอดภัย และมั่นคง  4.00 0.95 มาก 

5.  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง 4.08 0.67 มาก 

6.  มีความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเน้ือหา 4.17 0.72 มาก 

7.  ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 

8. ขอมูลท่ีไดนําไปใชประโยชนไดอยางตอเน่ือง 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

4.17 

4.17 

4.00 

0.72 

0.58 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษย เกา 

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

4.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74  ผูใชบริการใหคะแนนการประเมินทุกขอในระดับมาก โดย

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ได

สะดวก รวดเร็ว  2) ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง  แมนยํา และนาเช่ือถือ, มีความเหมาะสมของการจัด

หมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา, ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว และขอมูลท่ีไดนําไปใช

ประโยชนไดอยางตอเนื่อง เทากัน และ 3) เทคโนโลยีท่ีใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย และมีการจัด

ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง เทากัน  โดยมีคาเฉล่ีย 4.41, 4.17 และ 4.08 

ตามลําดับ 

7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ web application 

ทําการทดสอบระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซตเพื่อหา

ประสิทธิภาพของ web application  โดยการทดสอบประสิทธิภาพจัดทําข้ึนเพื่อตรวจสอบความเร็ว 

ความทนทาน ความนาเช่ือถือ และขนาดแอปพลิเคชัน (เวลาตอบสนองของเบราวเซอร เพจ และ

เครือขาย/ เวลาประมวลผลคําขอเซิรฟเวอร/ปริมาณผูใชพรอมกันท่ียอมรับได/การใชหนวยความจํา

ของโปรเซสเซอร จํานวนและประเภทของขอผิดพลาดท่ีอาจพบกับแอพ) (ICHI.PRO, 2564) (สมชาย 

อารยพิทยา, 2558) 

ผลการทดสอบระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจโดยใชโปรแกรม 

Apache JMeter เพื่อประเมินหาคา Throughput ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบงาน 

(Somkiat Puisungnoen, 2557)  โดยต้ังคาทดสอบไวท่ี User =5 และ Loop Count = 3000 (ภาพ

ท่ี 9) แลวประเมินหาคา Throughput ซึ่งจากกราฟท่ีไดยังคงเปนคาสม่ําเสมอคงท่ี แสดงใหเห็นไดวา 

ระบบยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 

จากการทดสอบโดยใชแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง ทําใหสามารถสรุปไดวา ระบบ

ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ  ท่ีผูวิจัยและคณะฯ ไดพัฒนาข้ึนมานี้สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.93  เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ

ตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขอมูล รายงานท่ีมีความถูกตอง ขัดเจน 

และเขาใจงาย  ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา ปนตาวงค (2563 : บทคัดยอ) กลาววา การวิจัยเพื่อพัฒนา

ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคช่ัน ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร (SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี 

ดอทเน็ต (ASP.NET) สําหรับสรางเว็บแอปพลิเคชัน ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System 

Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนาระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคช่ัน 3 สวน ไดแก 1.

สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย 

เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูลงานวิจัยของตนเอง เชน การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปน

ตน 3.สวนของผูใชงานท่ัวไป เปนการคนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตามกลุมของผูใชงานระบบ  3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาท่ี

สังกัดการบริการวิชาการและวิจัย จํานวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.38±0.60 

หมายถึง มากท่ีสุด 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความ

พึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.03±0.08 หมายถึง มาก และกลุมท่ี 3 บุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา 

บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.26±0.04 หมายถึง มากท่ีสุด 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบ้ืองตนไดวาการนําระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและ

สามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดท้ังคอมพิวเตอร

และทางโทรศัพทสมารทโฟน และสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยท่ีต้ังไว ทําใหสามารถนําระบบ

ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจไปใชงานจริงไดตอไป 

1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ 

1.1 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการท่ีนาํมาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก

หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ

ตอไป 

1.2 ขอมูลรูปภาพศิษยเกาท่ีสํารวจและถายภาพบางรายช่ือมีไมครบ   จําเปนท่ี

จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพิ่มเติม  เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สรางเครือขายชุมชนศิษยเการะหวางหนวยงาน องคกรตาง ๆ  เพื่อใหเกิดการ

แลกเปล่ียน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน  และเพิ่มระบบการรับ/สงขอมูลจากผูใชงาน (อางอิงจาก
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 

จากการทดสอบโดยใชแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง ทําใหสามารถสรุปไดวา ระบบ

ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ  ท่ีผูวิจัยและคณะฯ ไดพัฒนาข้ึนมานี้สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.93  เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ

ตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขอมูล รายงานท่ีมีความถูกตอง ขัดเจน 

และเขาใจงาย  ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา ปนตาวงค (2563 : บทคัดยอ) กลาววา การวิจัยเพื่อพัฒนา

ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคช่ัน ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร (SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี 

ดอทเน็ต (ASP.NET) สําหรับสรางเว็บแอปพลิเคชัน ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System 

Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนาระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคช่ัน 3 สวน ไดแก 1.

สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย 

เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูลงานวิจัยของตนเอง เชน การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปน

ตน 3.สวนของผูใชงานท่ัวไป เปนการคนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตามกลุมของผูใชงานระบบ  3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาท่ี

สังกัดการบริการวิชาการและวิจัย จํานวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.38±0.60 

หมายถึง มากท่ีสุด 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความ

พึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.03±0.08 หมายถึง มาก และกลุมท่ี 3 บุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา 

บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.26±0.04 หมายถึง มากท่ีสุด 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบ้ืองตนไดวาการนําระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและ

สามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดท้ังคอมพิวเตอร

และทางโทรศัพทสมารทโฟน และสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยท่ีต้ังไว ทําใหสามารถนําระบบ

ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจไปใชงานจริงไดตอไป 

1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ 

1.1 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการท่ีนาํมาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก

หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ

ตอไป 

1.2 ขอมูลรูปภาพศิษยเกาท่ีสํารวจและถายภาพบางรายช่ือมีไมครบ   จําเปนท่ี

จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพิ่มเติม  เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สรางเครือขายชุมชนศิษยเการะหวางหนวยงาน องคกรตาง ๆ  เพื่อใหเกิดการ

แลกเปล่ียน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน  และเพิ่มระบบการรับ/สงขอมูลจากผูใชงาน (อางอิงจาก

 

 
 

รหัสนิสิตหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน) ขาวสารถึงสมาชิกผานชองทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ

ระบบการเช่ือมโยงกับเฟสบุคของศิษยเกา (line application หรือ facebook) 

2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเปน application ลงมือถือ/พัฒนาแบบ responsive 

web design เพื่อใชอุปกรณสมารทโฟนไดใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากข้ึน เชน 

ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซี่(Samsung Galaxy : Androids)  

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

เชน การเทคโนโลยี QR CODE และการนําระบบ AI มาใชประโยชนในการคนหาและแสดงผลขอมูล 

เพื่อใหความแมนยําและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

2.4 ควรศึกษา web ศิษยเกาของสถาบันอื่นๆ ท้ังในและตางประเทศ และคัดลอก

หรือนําแนวคิดท่ีดีมาประยุกตใชในการพัฒนาตอยอดไปสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : 

Dicision support system) 
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ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยแมโจท่ีใหขอมูลเพื่อประกอบการ

ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นิโรจน สินณรงค ผูชวยอธิการบดี 

และคุณอรณุตรา จากุญชร ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ขอขอบคุณ บุคลากรจากกอง

พัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใหขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานใน

ครั้งนี้ 
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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 
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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 

การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คือ การนำเทคโนโลยีแอปพลิ 
เคชันในกลุ่ม Google drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มาสู่กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีนี้
คล้ายกับ Microsoft Excel ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมสามารถกรอกข้อมูล และคำนวณข้อมูลใน
เซลล์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย  Google application สำหรับ
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 ผลการประเมินโดยรวมของ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย 
Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.68 ซึ่งหมายความว่า การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย  Google application อาจนำไปใช้
ประยุกต์การทำงานได้ 

 คำสำคัญ : การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์, Google application,คณะเทคโนโลยีคหกรรม 
              ศาสตร์  
              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงเทพ 
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บทนำ  
การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนั้น นับเป็นปัจจัยที่สำคัญในเรื่อง การบริหารระบบงานพัสดุ
และครุภัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย เพราะพัสดุ  และครุภัณฑ์เป็นตัวสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงาน การจัดทำระบบบัญชีจำแนกประเภทรายการพัสดุและครุภัณฑ์ ควรมีหลักฐานการส่งมอบ
เก็บไว้ในทะเบียนคุมพัสดุเพื่อให้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงาน (สมยศ มานุช และธนวินท 
ฤกษ์อร่าม, 2556) ในเดือนกันยายนของทุกปี หน่วยงานของรัฐจะมีการตรวจสอบพัสดุจะทำการ
ตรวจสอบวันสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม หน่วยงานมีพัสดุใด ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไป 
หน่วยงานนั้นจำเป็นต้องรีบให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนภายใน 30 วันทำการ แล้วเสนอให้กับผู้บริหาร
เพ่ือรายงานให้กับหน่วยงานราชการภายนอกรับทราบ (กองกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) 
         ในส่วนงานงานบริหารทั่วไป ฝ่ายพัสดุ ของสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัสดุถาวร และครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชา และหน่วยงาน
จำนวนมาก ระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ปัจจุบันจะเก็บข้อมูลในแฟ้ม 
และโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลแบบ STAND ALONE บางครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ่ืน มี
การเคลื่อนย้ายพัสดุหรือต้องการทราบว่าพัสดุที่มีในหน่วยงานใครรับผิดชอบ ประกอบกับภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุมีภาระงานมากไม่มีเวลาที่จะสืบค้น แหล่งที่มาพัสดุให้กับ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนกอ่ืน  การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ Google application สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้บริหารเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้มาก  ประมาณผล คำนวณ ตัวเลขได้ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ตลอดจนแชร์ข้อมูล
ให้กับผู้ร่วมงานได้ ทำให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้น  (อรรถพล จันทร์สมุด ,2559) ดังนั้น ผู้วิจัยจำได้
พัฒนาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายพัสดุ การลงทะเบียนคุมพัสดุการสืบค้นจะช่วยให้การบริหารงานพัสดุเป็นระบบมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 
สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
       การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี  คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากร 
         ประชากร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 คน ผู้ใช้งาน จำนวน 4 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10 
คน ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ
สำนักงานคณบด ีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   ตัวแปรต้น คือ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย 
Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย 
         การดำเนินงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลของระบบงานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีการออกแบบการค้นหาข้อมูล 
พัสดุ ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ และโปรแกรมการเก็บ
ทะเบียนคุมพัสดุจะเป็นรูปแบบ STAND ALONE ทำให้ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ 
         2. ศึกษาระบบการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ สำนักงาน 
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
          3. วิ เคราะห์  ออกแบบ และสร้างระบบการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย  Google 
application สำหรับ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การออกแบบหน้าจอเป็นหน้าต่างการลงทะเบียน
คุมบัญชีพัสดุ ทำงาน อัตโนมัติเพ่ือรายงานการตรวจสอบพัสดุ ดังนี้ 
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    3.1.  การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
        
 
   
                                          ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
      ระบบงานเดิมจากภาพที่ 1 ระบบงานเดิมของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ สำนักงานคณบดี  
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไม่มีการนำเทคโนโลยี
รูปแบบออนไลน์มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารพัสดุ ปัจจุบันจะเป็นการเก็บแบบแฟ้มซึ่งจะเกิดปัญหาการ
สืบค้น และอาจจะทำให้เกิดการสูญหายได้ 

      3.2   การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบใหม่ 

 
การวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุทำการ

ออกแบบฐานข้อมูล Google sheet และสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือพัฒนาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์
ด้วย Google application สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถประมวลผล แนบลิงค์ข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูล วัสดุถาวร และ
ครุภัณฑ์เอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุให้เป็นระบบ รวมถึง รายงานการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ได้ 

3.3. การออกแบบ Use-Case Diagram ของพัฒนาการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์
ด้วย Google application สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

           1) use-case ประกอบด้วย  
              1. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์  

เริ่มต้น เอกสาร แฟ้ม รายงาน จบการทำงาน 

สารสนเทศ 

เอกสารการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี และการ

จำหน่ายพัสดุ 

การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย 
Google application สำหรับ

สำนักงานคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

 

รายงานการ
จัดการพัสดุ 
และครุภัณฑ์ 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

48

 

 

              2. รายงาน 
           2) Actor ประกอบด้วย  
              1. ผู้ดูแลระบบ 
              2. ผู้ใช้ระบบ   
              3. หวัหน้าหน่วยงาน 

 
                                    
ภาพที่ 3 use case diagram การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

ลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

รายงาน 
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              2. รายงาน 
           2) Actor ประกอบด้วย  
              1. ผู้ดูแลระบบ 
              2. ผู้ใช้ระบบ   
              3. หวัหน้าหน่วยงาน 

 
                                    
ภาพที่ 3 use case diagram การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

ลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

รายงาน 

 

 

 
        
ภาพที่ 4 Activity diagram กระบวนการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 

สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

เริ่มต้น 

จบข้ันตอน 

รายงาน 

ตัดสินใจ 

   ลงข้อมูล 

ถูกต้อง 

เปิด Google sheet ลงทะเบียน 

แก้ไข 

      กำหนดสิทธิ์ 
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      4.  นำเสนอการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ สำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
          5. สร้างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google 
application สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
          6. นำเสนอแบบประเมินการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
กำหนดผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณฑ์ 
จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10 คน ประเมินประสิทธิภาพ 
          7 วิเคราะห์ข้อมูลของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยใช้
สถิติ ดังนี้ 
            7.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คือ ค่าที่ได้จากการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้  

   X  =  
N

Xi
n

1i

=  

 เมื่อกำหนดให้ 

  X    แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  iX  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
     แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

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

   SD = 
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N
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n

i
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−
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สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
กำหนดผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณฑ์ 
จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10 คน ประเมินประสิทธิภาพ 
          7 วิเคราะห์ข้อมูลของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยใช้
สถิติ ดังนี้ 
            7.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คือ ค่าที่ได้จากการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้  

   X  =  
N

Xi
n

1i

=  

 เมื่อกำหนดให้ 

  X    แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  iX  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
     แทน จำนวนขอ้มูลทั้งหมด 

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

  SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X    แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  Xi  แทน ค่าของข้อมูล 
     แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

           กำหนดให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน กำหนดเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย ได้แก่ 4.51-
5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด , 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก , 2.51-3.50 
หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง , 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อย 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 6    การเข้าสู่หน้าจอ 
 

 
 

ภาพที่ 7    การเข้าสู่การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8    หน้าจอการใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 9    หน้าจอการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 
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ภาพที่ 10    หน้าจอรายงานทะเบียนคุมพัสดุ 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 
สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

หัวข้อประเมิน  S.D. ความหมาย 
1. ด้านตรงกับความต้องการ 

1.1 สามารถทำงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามความ
ต้องการ 

3.70 1.25 มาก 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.50 0.52 มาก 
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง 3.60 0.51 มาก 
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ 3.60 0.51 มาก 

รวม 3.60 0.70 มาก 
 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

55

 

 

 
 

ภาพที่ 10    หน้าจอรายงานทะเบียนคุมพัสดุ 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 
สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

หัวข้อประเมิน  S.D. ความหมาย 
1. ด้านตรงกับความต้องการ 

1.1 สามารถทำงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามความ
ต้องการ 

3.70 1.25 มาก 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.50 0.52 มาก 
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง 3.60 0.51 มาก 
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ 3.60 0.51 มาก 

รวม 3.60 0.70 มาก 
 

 

 

 
ตารางท่ี 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 ผู้ประเมิน พบว่าการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.68 
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     สรุปผลการวิจัยการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ สำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได้ ดังนี้ 
       1. ผลการทดสอบด้านความต้องการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เทา่กับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 สามารถจัดเก็บข้อมูลและค้นหาได้ 
       2. ผลการทดสอบด้านความถูกต้องการทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
3.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 สามารถ บันทึก แก้ไขข้อมูลได้ 
       3. ผลการทดสอบด้านความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย เทากับ  3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เท่ากับ สามารถประมวลผลข้อมูลได้
รวดเร็ว 
       4  ผลการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย เทากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ระบบมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 
สอดคล้องกับการใช้งาน 
            สรุปผลการประเมินภาพรวมของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 
สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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 เพ่ือศึกษา 
และประเมินประสิทธิภาพการจัดการพั สดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ( ภาคภูมิ มาตรทอง,2560; Abdelsalam & Nobanee, 2020) ที่กล่าวถึง
การจัดเก็บเอกสารการเงินด้วย Google application เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้การใช้งานระบบสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ   
     ระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ 
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     สรุปผลการวิจัยการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ สำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได้ ดังนี้ 
       1. ผลการทดสอบด้านความต้องการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เทา่กับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 สามารถจัดเก็บข้อมูลและค้นหาได ้
       2. ผลการทดสอบด้านความถูกต้องการทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
3.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 สามารถ บันทึก แก้ไขข้อมูลได้ 
       3. ผลการทดสอบด้านความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย เทากับ  3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เท่ากับ สามารถประมวลผลข้อมูลได้
รวดเร็ว 
       4  ผลการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย เทากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ระบบมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 
สอดคล้องกับการใช้งาน 
            สรุปผลการประเมินภาพรวมของการจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application 
สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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 เพ่ือศึกษา 
และประเมินประสิทธิภาพการจัดการพั สดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับ 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ( ภาคภูมิ มาตรทอง,2560; Abdelsalam & Nobanee, 2020) ที่กล่าวถึง
การจัดเก็บเอกสารการเงินด้วย Google application เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้การใช้งานระบบสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ   
     ระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ 

 

 

2. ควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 
3. ควรศึกษาโมดูนจาก Google application เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาระบบ 
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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 เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว 
การทำงานร่วมกันสามารถทำได้โดยแนบเอกสารไปกับอีเมล  และส่งให้ผู้ทำงานร่วมกัน การใช้ 
ระบบงาน Google doc จำเป็นต้องมีสำเนาเอกสารเพียงชุดเดียวที่เก็บไว้ในเว็บ ในการทำงานร่วมกัน 
เจ้าหน้าที่ต้องสร้างเอกสาร Google doc และเชิญผู้อ่ืนเป็นผู้ทำงานร่วมกัน เจ้าของเอกสารต้อง
จัดสรรงานให้กับผู้ทำงานร่วมกันเพ่ือให้ผู้ทำงานร่วมกันแต่ละคนทราบว่าควรมีส่วนร่วมส่วนใด 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1 ) เพ่ือศึกษาระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ในสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ในสำนักงานคณบดี 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  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความเห็นภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 สรุปว่า สามารถนำ ระบบงาน 
Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประยุกต์นำไปใช้การทำงานได้ 

 
คำสำคัญ : ระบบงาน Google doc, การจัดการเอกสารร่วมกัน, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

บทนำ  
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มีการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบ่งเป็น งานสารบรรณ งาน
บุคลากร งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2) ฝ่ายวิจัยและการ
บริการวิชาการ แบ่งเป็น งานบริการวิชาการ และฝึกอบรม งานวิเทสสัมพันธ์  งานทะเบียน งาน
เอกสารการพิมพ์ งานพัฒนาหลักสูตร งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพ งานสหกิจศึกษา 3) ฝ่าย
กิจการนักศึกษา แบ่งเป็น งานบริหารทรัพย์สิน งานแนะแนวการศึกษา งานยานพาหนะ งานอาคาร
สถานที่ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีความรับผิดชอบของหน่วยสังกัดในขณะที่การบริหารงานการดำเนินงานทุก
คนจะรับผิดชอบในเรื่องเอกสารการส่งข้อมูล ปกติจะใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft 
Office) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเอกสารแล้วสำเนาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามลำดับสายงาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่  การจัดการเอกสารร่วมกันแบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกที่จะทำให้งานในแต่ละฝ่ายสำเร็จ การจัดการเอกสารร่วมกันสามารถแชร์ แนบ
ลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงกับเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว 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 เพ่ือจัดการเอกสารร่วมกันที่สามารถเสนอให้กับ
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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  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความเห็นภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 สรุปว่า สามารถนำ ระบบงาน 
Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประยุกต์นำไปใช้การทำงานได้ 

 
คำสำคัญ : ระบบงาน Google doc, การจัดการเอกสารร่วมกัน, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

บทนำ  
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มีการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบ่งเป็น งานสารบรรณ งาน
บุคลากร งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2) ฝ่ายวิจัยและการ
บริการวิชาการ แบ่งเป็น งานบริการวิชาการ และฝึกอบรม งานวิเทสสัมพันธ์  งานทะเบียน งาน
เอกสารการพิมพ์ งานพัฒนาหลักสูตร งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพ งานสหกิจศึกษา 3) ฝ่าย
กิจการนักศึกษา แบ่งเป็น งานบริหารทรัพย์สิน งานแนะแนวการศึกษา งานยานพาหนะ งานอาคาร
สถานที่ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีความรับผิดชอบของหน่วยสังกัดในขณะที่การบริหารงานการดำเนินงานทุก
คนจะรับผิดชอบในเรื่องเอกสารการส่งข้อมูล ปกติจะใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft 
Office) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเอกสารแล้วสำเนาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามลำดับสายงาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่  การจัดการเอกสารร่วมกันแบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกที่จะทำให้งานในแต่ละฝ่ายสำเร็จ การจัดการเอกสารร่วมกันสามารถแชร์ แนบ
ลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงกับเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว 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 เพ่ือจัดการเอกสารร่วมกันที่สามารถเสนอให้กับ

 

 

 

 

การทำงานร่วมกันกับผู้ใช้งานจำนวนมาก การทำงานใช้วิธีการแชร์ข้อมูลเอกสารเพ่ืออำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายในส่งข้อมูลเพ่ือสะดวกกับผู้ใช้งานที่ต้องการการพิมพ์หนังสือราชการร่วมกันแบบ
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าผู้ทำงานร่วมกันไม่ต้อง
รอปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ซึ่งต่อไปใน ระบบงาน Google doc จะมีผู้เข้าร่วม 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าของ
เอกสาร ผู้ดู และผู้ทำงานร่วมกัน เอกสารเจ้าของ คือ ผู้สร้างเอกสาร สามารถเชิญผู้ชมให้ดูเอกสารได้ 
แล้วยังสามารถเชิญผู้ทำงานร่วมกันแก้ไขเอกสารได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระบบงาน 
Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพ่ือให้การจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

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
เพ่ือ 1) เพ่ือการจัดเก็บสถิติประจำวันของบุคลากร 2) เพ่ือรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน 3) เพ่ือลดการ
ใช้กระดาษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจำนวน 8 คน วิธีการ
ดำเนินงาน เป็นการนำเอา App Google Sheet มาประยุกต์ใช้งานในการจัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน
ประจำวัน รายเดือนและรายปี ผลการดำเนินงาน พบว่า บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจการใช้ 
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 ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบเสรี ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้
ทรัพยากร ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของระบบงาน
เดิม และระบบงานใหม่ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ Google Application ทั้ง 6 รูปแบบ ของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่ง



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

62

 

 

 

ประกอบด้วย การแจ้งเตือนกิจกรรม และการจองห้องประชุมด้วย Google Calendarระบบรับสมัคร 
และแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ระบบสารบรรณฝ่าย ด้วย 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. เพ่ือศึกษา ระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
      2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ 
 
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย 
         การดำเนินงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร ได้แก่ การพิมพ์หนังสือราชการให้กับหน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก พบว่าไม่มีการจัดการเอกสารด้วยระบบงาน Google doc แต่มีการจัดการ
เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft office ) โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้ทำ
การร่าง พิมพ์ และส่งเอกสารแบบเสนอเอกสารให้กับผู้บริหารทำให้ได้มาไม่ทันสมัย และยากต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดงถึงระบบงานเดิม และระบบงาน
ใหม่ ภาพที่ 3 แสดงผังการทำงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกการร่วมกันสำนักงานคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
         2. ศึกษาคู่มือการใช้ระบบงาน Google doc 
         3. ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc 
     4. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีที่การใช้ ระบบงาน Google doc จากนักวิชาการที่มี  
ประสบกาณ์ 5 ปีขึ้นไป 
         5. ทดลองการใช้ระบบงาน Google doc ในการเขียนพิมพ์ ร่างหนังสือราชการเพ่ือปฏิบัติงาน 
แล้วทบทวนการทำงานร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
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ประกอบด้วย การแจ้งเตือนกิจกรรม และการจองห้องประชุมด้วย Google Calendarระบบรับสมัคร 
และแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ระบบสารบรรณฝ่าย ด้วย 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. เพ่ือศึกษา ระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
      2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ 
 
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย 
         การดำเนินงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร ได้แก่ การพิมพ์หนังสือราชการให้กับหน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก พบว่าไม่มีการจัดการเอกสารด้วยระบบงาน Google doc แต่มีการจัดการ
เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft office ) โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้ทำ
การร่าง พิมพ์ และส่งเอกสารแบบเสนอเอกสารให้กับผู้บริหารทำให้ได้มาไม่ทันสมัย และยากต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดงถึงระบบงานเดิม และระบบงาน
ใหม่ ภาพที่ 3 แสดงผังการทำงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกการร่วมกันสำนักงานคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
         2. ศึกษาคู่มือการใช้ระบบงาน Google doc 
         3. ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc 
     4. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีที่การใช้ ระบบงาน Google doc จากนักวิชาการที่มี  
ประสบกาณ์ 5 ปีขึ้นไป 
         5. ทดลองการใช้ระบบงาน Google doc ในการเขียนพิมพ์ ร่างหนังสือราชการเพ่ือปฏิบัติงาน 
แล้วทบทวนการทำงานร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม

 

 

 

 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะเวลาการทดสอบ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง  20 
กรกฎาคม 2564 
         6 เสนอแบบประเมินระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์
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 เพ่ือการ
จัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 
 
 
 
 
                                         
                                           

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

เริ่มต้น เอกสาร 
โปรแกรม

ไมโครซอฟท์ 
ออฟฟิศ 

 

 

แฟ้ม รายงาน 
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ภาพที่ 2  การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

 
 
 
 
 

ระบบ Google doc บนคลาวด์ 
ระเบียบงานสารบรรณ 

ระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการ
เอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 

รายงาน 

 

ภาพที่ 3 ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี   
คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ภาพที่ 2  การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

 
 
 
 
 

ระบบ Google doc บนคลาวด์ 
ระเบียบงานสารบรรณ 

ระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการ
เอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 

รายงาน 

 

ภาพที่ 3 ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี   
คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 
ผลการการศึกษา ระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การใช้งาน  Google doc 
จำเป็นต้องม ีGoogle Mail สามารถอธิบายได้ในภาพที่ 4- 13 และตารางท่ี 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 6 การลงคำค้นหา Google doc 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าต่างการค้นหา Google doc 

 

 

 

 

 

 
 

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 10 การลงทะเบียน Google doc 
 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าต่าง Google doc 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 การสร้างหนังสือราชการด้วย Google doc 
 

 
 

ภาพที่ 13 การแชร์เอกสารผ่านชื่อผู้ร่วมงาน (อิทธิพล มะโนน้อม,2557) 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

หัวข้อประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านตรงกับความต้องการ 

1.1 สามารถทำงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามความ
ต้องการ 

3.66 0.77 สูง 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.58 0.51 สูง 
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง 3.66 0.49 สูง 
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ 3.91 0.90 สูง 

รวม 3.70 0.67 สูง 
2. ด้านความถูกต้องการประมวลผลข้อมูล 

2.1 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 3.66 0.65 สูง 
2.2 ตวามถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล  3.75 0.75 สูง 
2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว 3.91 0.28 สูง 

รวม 3.77 0.56 สูง 
3. ด้านความสามารถในการติดต่อกับผู้ใช้งาน 

3.1 ความง่ายในการใช้งาน 3.83 0.57 สูง 
3.2  ความเหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบ 3.66 0.49 สูง 
3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน 3.66 0.49 สูง 
3.4 การแสดงผลลัพธ์เข้าใจง่าย 3.66 0.65 สูง 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัย 
4.1 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 3.66 0.77 สูง 
4.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 3.58 0.51 สูง 

รวม 3.65 0.64 สูง 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยท้ังหมด 3.70 0.60 สูง 

 

ตารางที่ 1 ผู้ประเมิน พบว่าการระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง
พอใจในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.60   
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

หัวข้อประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านตรงกับความต้องการ 

1.1 สามารถทำงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามความ
ต้องการ 

3.66 0.77 สูง 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.58 0.51 สูง 
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง 3.66 0.49 สูง 
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ 3.91 0.90 สูง 

รวม 3.70 0.67 สูง 
2. ด้านความถูกต้องการประมวลผลข้อมูล 

2.1 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 3.66 0.65 สูง 
2.2 ตวามถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล  3.75 0.75 สูง 
2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว 3.91 0.28 สูง 

รวม 3.77 0.56 สูง 
3. ด้านความสามารถในการติดต่อกับผู้ใช้งาน 

3.1 ความง่ายในการใช้งาน 3.83 0.57 สูง 
3.2  ความเหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบ 3.66 0.49 สูง 
3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน 3.66 0.49 สูง 
3.4 การแสดงผลลัพธ์เข้าใจง่าย 3.66 0.65 สูง 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัย 
4.1 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 3.66 0.77 สูง 
4.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 3.58 0.51 สูง 

รวม 3.65 0.64 สูง 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยท้ังหมด 3.70 0.60 สูง 

 

ตารางที่ 1 ผู้ประเมิน พบว่าการระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกัน 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง
พอใจในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.60   
 

 

 

 

 

 
สรุปผลการศึกษา 

ระบบงาน Google doc เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์สำหรับบุคลากร 
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  พบว่า 
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
0.60  สรุปว่าสามารถนำระบบงาน Google doc ไปประยุกตใ์ช้การทำงานได้  
 

การอภิปรายผล   
         ตัวอย่างระบบงาน Google doc เพ่ือการจัดการเอกสารร่วมกันนี้เป็นเพียงข้อมูลพ้ืนฐานใน
การสร้างเอกสารวัตถุประสงค์งานวิจัยศึกษาระบบงาน Google doc เพ่ือจัดการเอกสารทำงาน
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 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ 
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ลิงค์ที่อยู่ของรูปภาพไปใช้ในเอกสาร การรับรู้ได้เมื่อมีบุคคลทั่วไปแก้ไขงาน รวมถึงการค้นงานงานวิจัย 
ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอเครื่องมือเป็นทางเลือกการใช้ระบบงาน  Google doc เพ่ือจัดการเอกสารแบบ
อัตโนมัติให้มี ความรวดเร็ว ง่าย ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสารทำให้การทำงานมี
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นักศึกษาทุกคนหรือทุกกลุ่ม โดยขอให้บุคลากรเชิญเข้าร่วมแบ่งปันเอกสารได้เช่นกัน ทำให้เห็น
ความก้าวหน้าของการใช้ระบบงาน Google doc 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า ส่งผลให้คำพิมพ์ และกรดำเนินการออกมาช้ามากจึงส่งผลกระทบต่อ 
    ผู้ใช้ 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ์ 
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด 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 ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature) 
    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา 
    (7) ผลการศึกษา (results)  
     (8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion) 
     (9) กิตติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี) 
     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system)  การอ้างองิเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ช่ือต้น ช่ือสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …)  การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ช่ือสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … )  กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุท้ัง 2 คน  
กรณีเอกสารมีผู้แต่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุช่ือคนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ  et al (เช่น สมชาย 
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014)) 
 2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10)  ให้เรียงตามล าดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z  ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขล าดับ  ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style 
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง  ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้  การ
อ้างอิงท่ีเกี่ยวกับจ านวนช่ือผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและต ารา  ในท่ีนี้น าเสนอตัวอย่างท่ีพบบ่อย 
       (1) หนังสือและต ารา 
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   Smith, A.B.  (2014).  A-Z of IT .  1st ed.  New York: McGraw-Hill. 
   กอ ใจดี (บก.).  (ม.ป.ป.).  จรรยาบรรณงานไอที.  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
   Smith, A.B. (Ed.).  (n.d.). Morality in IT work.  N.P.: n.p.   
    [ไม่มีข้อมูล ป ี(ม.ป.ป. ; n.d.)  เมือง (ม.ป.ท.) ส านักพิมพ์ (ม.ป.พ.)] 
   กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.).  (2557).  ไอทีขั้นสูง.  แพร่: ก้าวหน้า. 
   Smith, A.B. and White, B. (2014).  Advanced of IT.  Paris: IT Now. 
   หมายเหตุ  กรณีผู้แต่งต้ังแต่ 2-7 คน ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ 
    กรณีเกิน 7 คน  ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ 
    ละข้อมูลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) 
   Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., … 
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       (2) บทความวารสาร  (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเนน้ เลขปีท่ี แบบ APA) 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร (เขียนช่ือเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)   
    เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าส้ินสุดของบทความ. 
    กอ ใจดี.  (2558).  ฉันรักไอที.  วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110. 
       (3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา 
  ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  ชื่อเอกสาร  
    (หน้า เลขเริ่ม-ท้าย).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
  กอ ใจดี.  (2556).  ไอทีปีหน้า.  ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.).  รายงานการประชุม 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2556 (หน้า 1-7).  แพร่: สมาคมไอซีที. 
   Smith, A.B.  (2014).  IT fiction.  In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7). 
    Whitetown, NY: Grolier.  
       (4) ข่าวหนังสือพิมพ์ 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วันท่ี).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีท่ีหรือฉบับ, เลขหน้า. 
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       (5) วิทยานิพนธ์  กรณีจากสถาบันการศึกษา  และกรณีจากฐานข้อมูล 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลวิทยานิพนธ์).  มหาวิทยาลัย, ประเทศ.   
    [กรณีไทย อาจละช่ือประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา] 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลฯ).  สืบค้นจาก ช่ือฐานข้อมูล. (เลขอ้างอิง). 
   กอ ใจดี.  (2554).  การศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไทย.  (วิทยานิพนธ์ 
    ปริญญา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)).  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
   Smith, A.B.  (1997).  A study of information technology in Thailand.  
    (Doctoral dissertation).  Retrieved from ProQuest database.   
    (UMI No. AAA 1234567). 
       (6) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
       (6.1) กรณีเอกสารข้างต้นท่ีสืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม 
   ค าว่า ค้นจาก และท่ีอยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Retrieved from …) 
   บางกรณีอาจระบุเดือนและวันท่ี  และท่ีอยู่ URL ไม่ต้องท าเป็น Link หรือขีดเส้น 
   ใต้  บางกรณีละส่วนเมืองและส านักพิมพ์ได้  หลีกเล่ียง Link ท่ียาวมากเกินไป 
  กอ ใจดี.  (2558).  ไอทีวันนี้.  กรุงเทพฯ: สมาคมไอทีไทย.  ค้นจาก  
    http://itthai.com/doc/IT-1234.pdf. 
   Smith, A.B.  (2014).  Catch IT if you can.  IT Today 10(1): 5-8.   
    Retrieved from http://www.ittoday.org/j/10_1/article1234.pdf. 
      (6.2) เว็บไซต์  
   กรณีสถาบันใช้ ช่ือองค์กร  กรณีบุคคลใช้ช่ือบุคคล.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  ค้นจาก … 
   สมาคมไอทีไทย.  (2554).  นโยบายไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
    http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf. 
  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
    [กระดานสนทนา].  ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum. 
 
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 
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     (3) ค าแรกที่ตามหลังหัวข้อค าส าคัญ  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า ยกเว้นช่ือเฉพาะ เช่น Keywords: 
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project 
     (4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ  ท้ังในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก  ยกเว้นช่ือย่อ ช่ือ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน … 
 
การส่งเร่ืองตีพิมพ์ 
     ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง 
บรรณาธิการวารสาร ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ 
     บทความทุกบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความท่ีเสนอเพื่อการตีพิมพ์ 
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