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Abstract  

The article about Information System for manage meeting document for 
board of directors. The purposes of this research was to develop Information System 
for manage meeting document  for board of directors. The document and data used 
to verify this information system in Dean office Faculty of Home Economic 
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep. The database was 
designed to facilitate data entry, searching, and reporting tasks at  the documents 
collection  center. The database, designed under Microsoft Access 2007   database 
program, consists of 8 tables, covering date, year, name, status. The Black Box 
Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the 
information system.  The overall evaluation result for rating mean of 7.37, suggesting 
that the information system may be applied in the meeting document for board of 
directors support the tasks. 
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บทคัดย่อ 

        บทควำม เรื่อง ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะวัตถุประสงค์กำร
วิจัยเพื่อระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้
เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และ
แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล  ส ำ ม ำ ร ถ จั ด ท ำ ร ำ ย ง ำ น ผ ล ท่ี ถู ก ต้ อ ง  อ อ ก เ เบ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย 8  ตำรำง ครอบคลุม วันท่ี ปีกำรศึกษำ รำยช่ือ  
สถำนะ กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing  ผลกำรประเมิน
ท้ังหมดได้คะแนนเฉล่ีย 7.37 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำร
ประชุมกรรมกำรคณะสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 

 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บสถิติกำรประชุมของบุคลำกร เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกมีบุคลำกรแต่ละหน่วยงำนมีเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำร
ประชุมของคณะฯ จะอยู่ในรูปของแฟ้ม ซึ่งจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำ กำรค้นหำ กำรค ำนวณ  หำก
เป็นกำรประชุมท่ีส ำคัญจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน ในแต่ละปีจะมีกำรประชุม
ท่ีจ ำแนกในรูปแบบหลำกหลำยรวมและมีบุคลำกรเพิ่มข้ึนอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำร
สืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเส่ียงต่อกำรช ำรุด
และสูญหำยของเอกสำรกำรประชุม 
            ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณกำรประชุมแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะให้เลขำนุกำรท ำหนังสือเชิญประชุม เตรียมวำระเข้ำประชุม และรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว เมื่อ
ถึงวันประชุมก็จะเริ่มด ำเนินกำรจดรำยงำนกำรประชุม และบันทึกเสียงจำกโทรศัพท์ เมื่อประชุมเสร็จ 
เลขำนุกำรจะด ำเนินกำรบันทึกรำยงำนประชุมเสนอให้กับผู้บริหำร แล้วเก็บรำยงำนประชุมในลักษณะ
รูปแบบแฟ้ม ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำสูญหำย กำรจัดท ำระบบข้อมูลสถิติกำรประชุมส ำหรับบุคลำกรซึ่ง
ตำมหลักทฤษฏีแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็น เช่น ปีกำรศึกษำ วันท่ี รำยช่ือ  
สังกัด สถำนะ เอกสำรแนบ เป็นต้น เพื่อให้กำรควบคุมสถิติผู้เข้ำประชุมทุกประเภทในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ของแต่ละเดือน รำยปีหรือ รำยสัปดำห์ท่ีมีกำรประชุมให้ถูกต้อง  (วีณำ 
เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน , 2555)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลกำรประชุมของบุคลำกร สำมำรถ 
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กำรสืบค้นช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมถึงลดกำรใช้แฟ้มกระดำษ 
ในกำรจัดเก็บ เป็นกำรลดขึ้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีสำรบรรณท ำให้กำรบริหำรงำน
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

วรปภำ อำรีรำษฎร์, ธรัช อำรีรำษฎร์, เผด็จ พรหมสำขำ ณ สกลนคร และคณะ (2558) ได้
ศึกษำวิจัย เรื่องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำร ส ำหรับคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำระบบสำรสนเทศกำร
ประชุมวิชำกำร ส ำหรับคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม และ 2) ศึกษำ
กำรยอมรับของผู้ใช้งำนระบบท่ีมีต่อระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำรท่ีพัฒนำขึ้น กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ผู้ส่งบทควำม (Author) จ ำนวน 105 คน และผู้พิจำรณำบทควำมหรือผู้ประเมินอิสระ (Peer) 
จ ำนวน 50 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่ แบบวัดกำรยอมรับท่ีมีต่อระบบสำรสนเทศกำรประชุม
วิชำกำร สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) 
ระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำรท่ีพัฒนำขึ้น มีองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศกำรประชุม
วิชำกำรในด้ำนผู้ใช้งำน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งบทควำม ผู้พิจำรณำบทควำมหรือผู้ประเมินอิสระ และ
ผู้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรหรือแอดมิน รวมท้ังหมด 6 โมดูล ได้แก่ 1.1) Communication 
Module 1.2) Authentication Module 1.3) Author Module 1.4) Peer Module 1.5) Paper 
Module และ 1.6) Management Module   2) ผู้ใช้ระบบยอมรับระบบโดยรวมในระดับมำกท่ีสุด 
และรำยด้ำนท้ัง 3 ด้ำน ด้ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำน ด้ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
งำน ด้ำนทัศนคติท่ีมีต่อกำรใช้งำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด    
           อนุมำศ แสงสว่ำงและ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2558) ท ำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ : คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทก
รุงเทพ และประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF)ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรท ำวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมภำษำ PHPโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และโปรแกรม
จ ำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้เป็นคณำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศจ ำนวน 
30 ท่ำน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลควำมพึงพอใจ คือแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ 
ผลกำรวิจัยระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ในแต่ละรำยวิชำท่ี
สอนและยืนยันกำรส่ง มคอ.ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ มคอ.3, 
มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และท ำกำรจัดท ำ มคอ.7 ท้ังนี้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ: คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ของกลุ่มผู้ใช้ท่ีเป็นผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย
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ควำมพึงพอใจอยู่ท่ี 3.97 ส่วนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก โดย
มีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจอยู่ท่ี 3.99 ซึ่งสรุปได้ว่ำระบบท่ีพัฒนำสำมำรถน ำไปใช้เป็นต้นแบบในกำร
พัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป  
        เอกรำช ธรรมรักษำ (2555) ท ำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บ
และรำยงำนผลข้อมูลตำมรูปแบบกรอบมำตรบำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต พบว่ำ ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประกำศใช้กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) ซึ่งจ ำเป็นต้องจัดท ำเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนดังกล่ำว โดย
ในกำรจัดท ำเอกสำรท่ีมีหลำกหลำยรูปแบบ และยังมีปัญหำในกำรเก็บข้อมูลและรำยงำนผล งำนวิจัย
นี้จึงป็นกำรพัฒนำระบบ ซึ่งออกแบบโดยใช้ภำษำพีเอชพี และใช้ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอลในกำรเก็บ
ข้อมูล เบ่งส่วนกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำร
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ รำยวิชำ และก ำหนดรำยวิชำจัดท ำ มคอ . ส่วนของประธำนกลุ่มวิชำ สำมำรถ
ตรวจสอบรำยวิชำท่ีได้จัดท ำขึ้นและสำมำรถรำยงำนผลในรูปแบบเอกสำรได้ และในส่วนของอำจำรย์
ซึ่งท ำหน้ำท่ีในกำรพิมพ์ข้อมูลตำมรูปแบบฟอร์ม ตำมรูปแบบมคอ . และสำมำรถรำยงำนผลเป็น
เอกสำรได้จำกผลกำรทดลองท่ีได้จำกท้ังสำมกลุ่ม กลุ่มล่ะ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลลระบบ 
อำจำรย์ และประธำนกลุ่มรำยวิชำ รวมท้ังส้ิน 30 คน พบว่ำ ผู้ทดลองใช้งำน ประเมินผล
ประสิทธิภำพของระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.15     
             Ahmad, M. Mohsen & Wang Hu (2015) ศึกษำเรื่อง กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำร (MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร พบว่ำ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพองค์กรมีควำมส ำคัญจำกกำรศึกษำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำร (MIS) มีผลต่อประสิทธิภำพขององค์กร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (Management 
Information System - MIS) คือ กำรให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปถูกต้อง รวมถึงกำรส่งข้อมูลใน
ปริมำณมำกจะส่งผลกำรตัดสินใจกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน นอกจำกนี้ควำมสำมำรถของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ในระดับท่ีสูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ จะ
เป็นคุณลักษณะควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงินและกลยุทธ์ขององค์กร     
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
    2. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
       ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะอยู่ในระดับดี  
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ขอบเขตการศึกษา 
       1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
       2. จัดเก็บข้อมูลวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

  ในกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำร
ด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
  1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีท ำหน้ำท่ีจัดเก็บข้อมูลเอกสำรรำยงำนกำรประชุม เป็นเพียงในรูปเเบบแฟ้มเอกสำรของ
คณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน แฟ้ม
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนจึงท ำกำร
วิเครำะห์ปัญหำ 
       2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรรำยงำน
กำรประชุมด้วยระบบงำนคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรแฟ้ม
โดยเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดท ำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำก
ต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 
        3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรรำยงำนกำรประชุมของฝ่ำยสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
       4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำท่ีสำรบรรณ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุม
กรรมกำรคณะให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
        5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
       6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือท่ีใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
       7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำท่ีกำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำท่ีสำรบรรณ จ ำนวน 4 คน ผลท่ีได้จำกกำร
ท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบท่ีได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ใน
ระดับใด ท้ังนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำร
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จัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้ผู้ใช้งำนท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบ
ประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุด
และนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; I.N.Burtylev , K.V. Mokhun, Y.V. Bodnya, D.N et al, 2013) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 การออกแบบระบบ 
            ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรประชุมส ำหรับ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอก  โดยผู้ใช้
ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำน รำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดง
ภำยในแผนภำพ  Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังในภำพท่ี 1 ถึงภำพท่ี 3 
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 ud Primary Use Cases

ระบบสารสนเทศการจดัการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

ผูบ้ริหาร

รายงาน

ลงทะเบียนการประชมุ

 
            
ภาพท่ี 1   Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 
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 ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด ก า รเ อ ก ส า รก า รประ ชุ มก รรมก า รคณะ ud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

ลงท ะ เ บี ย นก า รประ ชุ ม

[พบ]

[ไม่พบ]

 
 
   ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ  
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ภาพที่ 3  Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุม 
             กรรมการคณะ  
 
การด าเนินการวิจัย 
         หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำน
ระบบโดยให้ ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลเอกสำรเข้ำ 
เอกสำรออก และรำยกำรต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ
รวมถึงกำรน ำเอกสำรรำยงำนกำรประชุม วำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมให้อยู่ในรูปของ PDF 
ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหำเอกสำรรำยงำนกำรประชุม วำรระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมได้ รำยละเอียดกำรท ำงำน
ท้ังหมดจะแสดงในภำพท่ี 4 ถึงภำพท่ี 7 
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     ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุม 
                กรรมการคณะ 
 

                        
 
          ภาพที่ 5  หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการ 
                      คณะ 
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     ภาพท่ี 6  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 
 
           

 
     
         ภาพที่ 7  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 
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สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box 
Testing)  เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำท่ีสำร
บรรณ จ ำนวน 4 คน ผล ดังแสดงในตำรำงท่ี 1  
          จำกตำรำง ท่ี  1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บ เอกสำร ใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกผู้ใช้งำนในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี 
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 7.37 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนท่ีมี
ประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำท่ีกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4  ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง  ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.58  ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
6.32 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ดี 

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ดี 

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมท่ีต้องกำร 8.2 1.78 ดี 

รวม 8.53 1.04 ดี 
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ดี 

    2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3  ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 5.8 0.44 ปรับปรุง 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล 5.8 0.44 ปรับปรุง 

รวม 6.32 0.45 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ดี 

   3.2  ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ดี 

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5  กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ดี 

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

4 .ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ดี 

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ดี 

รวม 8.0 0.4 ดี 

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.37 0.62 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
         ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะเพื่อจัดเก็บข้อมูลวำระกำร
ประชุม  รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลแยกตำมรำยป ีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                      
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคร้ังต่อไป 
        1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
        2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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