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สื่อโมชันกราฟกเสริมความรู เร่ือง การปองกันโรคอารเอสวี 

Motion graphics to the knowledge of protecting respiratory syncytial virus 

 

สุชารัตน  จันทาพูนธยาน และ ณัฐพงษ บุญมี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

Sucharat Chantapoonthaya and  Nuttapong Bunmee  

Multimedia technology, Nakhon Phatom Rajabhat University 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to develop the motion graphics to knowledge 

of protecting respiratory syncytial virus 2) study satisfaction on viewing the  motion 

graphics to knowledge of protecting respiratory syncytial virus. The target group was 

consisted of 113 child caregiver and student parent at Early Childhood education 

demontration center nakhon pathom Rajabhat University. Obtained from the example of 

Crazy and Morgan. The research tools consisted of 1) Motion Graphics Media 2) The Quality 

Assessment Form and 3) The satisfaction assessment form of the sample group towards 

motion graphics media. The statistics used to collect the data were mean and standard 

deviation. 

 The research findings showed that the motion graphics to knowledge of protecting 

respiratory syncytial virus. The target group was consisted of 1 1 3  child caregiver and 

student parent at Early Childhood education demontration center nakhon pathom 

Rajabhat University and their satisfactions were in the high level. The mean score was 4.42 

and the standard deviation was 0.24. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการ

โรคอารเอสวี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท่ีไดรับชมส่ือการปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยาง ไดแก

ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ท่ี

ไดจากการกําหนดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ส่ือโมชัน

กราฟก 2) แบบประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟกฯ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมี

ตอส่ือโมชันกราฟกฯ สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ส่ือโมชันกราฟฟกเสรมิความรู เรื่อง การปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยคือ ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

จํานวน 113 คน มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 

 

คําสําคัญ: ไวรัสอารเอสวี, โมชันกราฟก, ปองกัน  

 

1. บทนํา 

 โรคอารเอสวี (respiratory syncytial virus: RSV) เปนเช้ือไวรัสท่ีเปนสาเหตุของโรคติดเช้ือใน

ระบบทางเดินหายใจท่ีพบไดบอยและกอใหเกิดอาการท่ีรุนแรง เปนโรคท่ีพบไดบอยในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

โรคอารเอสวีมีลักษณะอาการของโรคมีหลากหลายรูปแบบ มักมีอาการคลายหวัดธรรมดา ไข ไอ จาม มี

น้ํามูก ในรายท่ีเปนรุนแรงจะมีอาการ หายใจเร็ว หอบ มีเสียงวี๊ด หายใจมีเสียงครือคราด มีเสมหะในลําคอ

มาก กระสับกระสาย ไมกินนม การระบาดของของโรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัสอารเอสวี โดย

พบผูปวยเพิ่มข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนของทุกป แนวโนมของโรคยังไมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2562 โดยในป 2563 ต้ังแตเดือนสิงหาคม ถึงปจจุบัน พบจํานวนเด็กปวยสูงสุดเดือนกันยายน        

ซึ่งการระบาดพบมากในกลุมเด็กอนุบาล (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ปจจัยท่ีสงเสริม

ทําใหเกิดโรคระบาดของโรค ไดแก ความแออัด ระบบถายเทอากาศ สุขอนามัย ส่ิงแวดลอมและการมีสุข

วิทยาสวนบุคลท่ีไมดีจึงทําใหพบการระบาดไดบอยในโรงเรียนอนุบาล สถานเล้ียงเด็ก หรือบานท่ีมีเด็กอยู

รวมกันหลายคน โรคอารเอสวนีั้นยังไมมีวัคซีนปองกัน และไมมียารักษาโดยเฉพาะ แพทยจะใหรักษาตาม

อาการและลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะแทรกซอน การปองกันการเกิดโรคโรคอารเอสวไีดนั้น ควรให

ความรูแกผูดูแลเด็ก ผูปกครองและครู เกี่ยวกับสาเหตุ อาการของโรคอารเอสวี เพื่อเปนการปองกันและ
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ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ท่ี
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กราฟก 2) แบบประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟกฯ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมี

ตอส่ือโมชันกราฟกฯ สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ส่ือโมชันกราฟฟกเสรมิความรู เรื่อง การปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยคือ ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

จํานวน 113 คน มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 

 

คําสําคัญ: ไวรัสอารเอสวี, โมชันกราฟก, ปองกัน  

 

1. บทนํา 

 โรคอารเอสวี (respiratory syncytial virus: RSV) เปนเช้ือไวรัสท่ีเปนสาเหตุของโรคติดเช้ือใน

ระบบทางเดินหายใจท่ีพบไดบอยและกอใหเกิดอาการท่ีรุนแรง เปนโรคท่ีพบไดบอยในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

โรคอารเอสวีมีลักษณะอาการของโรคมีหลากหลายรูปแบบ มักมีอาการคลายหวัดธรรมดา ไข ไอ จาม มี

น้ํามูก ในรายท่ีเปนรุนแรงจะมีอาการ หายใจเร็ว หอบ มีเสียงวี๊ด หายใจมีเสียงครือคราด มีเสมหะในลําคอ

มาก กระสับกระสาย ไมกินนม การระบาดของของโรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัสอารเอสวี โดย

พบผูปวยเพิ่มข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนของทุกป แนวโนมของโรคยังไมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2562 โดยในป 2563 ต้ังแตเดือนสิงหาคม ถึงปจจุบัน พบจํานวนเด็กปวยสูงสุดเดือนกันยายน        

ซึ่งการระบาดพบมากในกลุมเด็กอนุบาล (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ปจจัยท่ีสงเสริม

ทําใหเกิดโรคระบาดของโรค ไดแก ความแออัด ระบบถายเทอากาศ สุขอนามัย ส่ิงแวดลอมและการมีสุข

วิทยาสวนบุคลท่ีไมดีจึงทําใหพบการระบาดไดบอยในโรงเรียนอนุบาล สถานเล้ียงเด็ก หรือบานท่ีมีเด็กอยู

รวมกันหลายคน โรคอารเอสวนีั้นยังไมมีวัคซีนปองกัน และไมมียารักษาโดยเฉพาะ แพทยจะใหรักษาตาม

อาการและลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะแทรกซอน การปองกันการเกิดโรคโรคอารเอสวไีดนั้น ควรให

ความรูแกผูดูแลเด็ก ผูปกครองและครู เกี่ยวกับสาเหตุ อาการของโรคอารเอสวี เพื่อเปนการปองกันและ

 
 

เฝาระวังการเกดิโรคและการดูแลสุขอนามัยของเด็ก แตในปจจุบันจะพบวาส่ือใหความรูเกี่ยวกับโรคอาร

เอสวีนั้นยังมีนอย สวนมากจะเปนส่ือในรูปแบบของขอความและภาพนิ่ง ทําใหไมนาสนใจ แตในปจจุบัน

ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพิ่มมากข้ึนการใชงานอินเตอรเน็ตในการส่ือสารขอมูลนั้นไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในสังคม  

ส่ือโมชันกราฟฟกจะเปนนําภาพกราฟฟกตาง ๆ  มาใสการเคล่ือนไหว โดยใชเสียงพากย เพื่อ

อธิบายขอมูลไปพรอม ๆ กับภาพท่ีเคล่ือนไหว ซึ่งทําใหผูรับชมไดเกิดกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารและ

เขาใจไดงาย รวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังจะทําใหเกิดความสนใจแกผูรับสารไดงายกวาการนาํเสนอขอมูลแบบ

ตัวอักษร ภาพนิ่งหรืออินโฟกราฟก สงผลใหเกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา นอกจากนี้แลวโมชัน

กราฟกยังเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมในการใหความรูทางสุขภาพ (GE Healthcare, 2016) ท่ีสามารถเลือก

ฟงเนื้อหาซ้ํา ๆ ไดและสามารถนําไปใชกับอปุกรณตาง ๆ ไดเชน คอมพิวเตอร แท็ปเล็ต ส่ือออนไลนตาง ๆ 

ทําใหเพิ่มชองทางการปฏิสัมพันธและเรียนรูซ้ําได ดังนั้นจึงเหมาะกับการเรียนรูสําหรับผูคนในยุคใหม 

จากการศึกษาปญหาและความสําคัญดังกวา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาส่ือโมชันกราฟก

เพื่อเผยแพรรู เรื่อง การปองกันโรคอารเอสวี เพื่อเสริมสรางความรูและการส่ือสารขอมูลความรูเกี่ยวกับ

โรคและการปองกันโรคอารเอสวีใหกับครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองไดรับความรูและในการเฝาระวังการปองกัน

โรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัสอารเอสวี  

 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการไวรัสอารเอสว ี

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท่ีไดรับชมส่ือการปองการไวรัสอารเอสวี 

 

3.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

3.1 ทฤษฎีการใชสี 

ลักษณะของวัตถุท่ีกระทบตอสายตาใหเห็น เปนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจใหเกิด

ความเขมของแสงท่ีอารมณและความรูสึกไดการท่ีไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมอง

ทําใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดช่ืน รอน ต่ืนเตน เศรา สีมีความหมายอยางมาก

เพราะศิลปนใชสีเปนสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความประทับใจนั้นใหบังเกิดแก 
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ผูดู เพราะทุกส่ิงท่ีอยูรูอบตัวนัน้ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย สีเปนส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชนกับ

ตนเองและผูสรางงานจิตรกรรม (สมเกียรติ, 2536) 

 

3.2 ทฤษฎีโมชันกราฟก  

โมชันกราฟกเปนการนําเสนอและอธิบายเนื้อหาท่ีมีขอมูลในปริมาณมาก มีการสรุป

ความสําคัญของเนื้อหา สามารถสรุปความในลักษณะของรูปภาพ ขอความ กราฟก พรอมท้ังการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งการออกแบบโมชันกราฟกท่ีสงเสริมความสามารถในการเรียนรู (ทักษิณา 

สุขพัทธี, 2560) นั้นตองมีการวางแผนวิเคราะหกลุมคนดู ดานการออกแบบจะตองใชภาพท่ีส่ือความหมาย

และใชสีสันของชวยถายทอดอารมณและความนาสนใจของงานใหดูสวยงาม ดานการตอบสนองและปฎิ

สัมพันธควรคํานึงถึงการผลิตส่ือ ภาพเคล่ือนไหว การใชภาพ และภาษาทาทางเลาเรื่องแทนคําพูด รวมถึง

การเสริมทักษะ     เชิงเทคนิคในการตัดตอภาพและเสียง จึงชวยสรางการจดจําในส่ือไดงาย เปนรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีการส่ือสารดวยภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบภาพกราฟกใหดูนาสนใจโมชันอินโฟกราฟกจึง

สามารถเขาถึงผูคนสวนมากไดและสามารถทําความเขาใจขอมูลไดรวดเร็ว (วรากรณ สามโกเศศ, 2553)  

 

3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ (2563) เรื่อง การผลิตส่ือโมชัน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบวา ส่ือโมชันกราฟกเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับเด็กช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.50 และคะแนนทดสอบหลังเรียนดวย

ส่ือโมชันกราฟกสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนดวยส่ือโมชันกราฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 รวมถึงผูเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือโมชันกราฟกเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ีย 2.77 

จิติมา เสือทอง และคณะ (2563) พัฒนาส่ือกราฟกเคล่ือนไหวเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

ดินและน้ําดวยหญาแฝก ผลการวิจัยพบวาขอมูลดานเนื้อหาท่ีกลุมเปาหมายตองการทราบในงานกราฟก

เคล่ือนไหวคือเนื้อหาท่ีกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัซกาลท่ี 9 ทรงเห็นประโยชนของหญาแฝก 

มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ รอยละ 44 ขอมูลดานประโยชนท่ีกลุมเปาหมายคาดวาจะไดรับจากการชมส่ือ

กราฟกเคล่ือนไหวคือ ความรูเรื่องหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 รอยละ 32 

องคประกอบในงานกราฟกเคล่ือนไหวท่ีกลุมเปาหมายสนใจ พบวา ดานภาพประกอบ มากท่ีสุด รอยละ 
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ทักษิณา สุขพันธ และทรงศรี สรณสถาพร (2560) ศึกษาแนวทางการออกแบบโมชัน

กราฟกท่ีสงเสริมความสามารถในการเรียนรู กลุมตัวอยาง ไดแก นักออกแบบ ผูเช่ียวชาญ และนักศึกษา 
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กรสังเกต ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาวิเคราะหขอมูลดวยการจัดกลุมและวิเคราะหเนื้อหา ผล

การศึกษาพบวา องคประกอบของโมชันกราฟกท่ีสงเสริมการเรียนรูประกอบดวยข้ันตอนการวิเคราะห              

การออกแบบ การพัฒนาและทดสอบ การประเมินผลและนําไปใช 

นฤเบศร จันทา และ เดนชัย พันธุเกตุ (2560) ไดจัดทําส่ือโมชันกราฟก เรื่อง ภัยจากส่ือ

โซเชียล โดยใชรูปแบบส่ือโมชันกราฟกท่ีเขาใจงาย มีการอธิบายขอมูล และมีรูปภาพประกอบ กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการทดลองส่ือเปนนักศึกษาช้ันป ท่ี 4 จํานวน 56 คน โดยการเลือกลุมตัวอยางเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เพราะ  นักศึกษากลุมนี้ เปนนักศึกษาช้ันปสุดทายกอนจะออกฝกประสบการณจึงเหมาะสม

ท่ีจะใหความรูกอนออกฝกประสบการณเพื่อเปนแนวทางและแบบอยางท่ีดีโดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือโมชันกราฟก เรื่อง ภัยจากส่ือโซเชียล 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  

 4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทาลัยราช

ภัฎนครปฐม จํานวน 160 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทาลัย

ราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ใชการกําหนดตัวอยางของสูตรเครซี่และ

มอรแกน แทนคาโดย n = ขนาดของกลุมตัวอยาง, N = ขนาดของประชากรตัวอยาง, e = ระดับ

ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได, X2=คาไคสแควรท่ี df เทากับ 1 และระดับความ

เช่ือมั่น 95%, p = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร ตามสูตรดังนี้  

 

  𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑋𝑋𝑋𝑋2 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(1−𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝑒𝑒𝑒𝑒2(𝑁𝑁𝑁𝑁−1)+𝑋𝑋𝑋𝑋2𝑁𝑁𝑁𝑁(1−𝑁𝑁𝑁𝑁)

 

 

 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.2.1 ส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี 
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  4.2.2 แบบประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟก โดยใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดาน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  4.2.3 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัส

อารเอสว ี

 

4.3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

การกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

กําหนดเกณฑ ในการพิจารณาความพึงพอใจ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) โดยใชมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) กําหนดคาเปน 5 ความคิดเห็นตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้  

5   หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

3   หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

1   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

โดยแปลความหมายท่ีไดจากคาเฉล่ีย ซึ่งใชเกณฑดังนี ้

คะแนนคาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

คะแนนคาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 

คะแนนคาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนคาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง นอย 

คะแนนคาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

4.4. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

        การพัฒนาส่ือโมชันกราฟก มีการดําเนินงานตามหลักการพัฒนาส่ือ โดยมีวิธีการดําเนินการ

วิจัยตามรูปแบบ 3P (สุรเดช ศรีอังกูร, 2555) ดังตอไปนี้ 

   1) ข้ันกอนการผลิต (Pre-production) 

          - ศึกษาและรวบรวมขอมูลของโรคอารเอสวี สาเหตุของการติดตอของโรค อาร

เอสวี ลักษณะการแสดงอาการของโรค กลุมเส่ียงท่ีอาจเกิดโรค การดูแลและปองกันการเกิดโรคอารเอสวี   

         - นําเนื้อหามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการทํางาน  
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วิจัยตามรูปแบบ 3P (สุรเดช ศรีอังกูร, 2555) ดังตอไปนี้ 

   1) ข้ันกอนการผลิต (Pre-production) 

          - ศึกษาและรวบรวมขอมูลของโรคอารเอสวี สาเหตุของการติดตอของโรค อาร

เอสวี ลักษณะการแสดงอาการของโรค กลุมเส่ียงท่ีอาจเกิดโรค การดูแลและปองกันการเกิดโรคอารเอสวี   

         - นําเนื้อหามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการทํางาน  

 
 

       - จัดทําสตอรี่บอรด ออกแบบ 

2) ข้ันตอนการผลิต (Production)  

       -ใชเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาส่ือ ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe 

Photoshop ใชในการลงสีออกแบบฉาก, After Effect ใชในการผลิตส่ือโมชันกราฟก, Adobe Audition 

ในการตัดตอเสียงพากยใหสมบูรณ และ Adobe Premier Pro ในการรวบรวมและตัดตอส่ือโมชันกราฟก

มารวมกัน และใชในการสรางบทบรรยายใตภาพในส่ือโมชันกราฟก 

  3) ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 

         -นําเสนอผลงานและปรับปรุงแกไขผลงาน ตามคําแนะนําและเก็บรายละเอียดของ

งานท้ังหมด 

 

5.ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี ไดดังนี ้

 5.1 ผลการพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวีใชกระบวนการ 3P

ผลิตส่ือ ประกอบดวยข้ันตอนการกอนการผลิต (Pre-production) การผลิต (Production) และหลังการ

ผลิต (Post-production) มีการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุของการติดเช้ือไวรัสอารเอสวี อาการติดเช้ือ

ของเด็กและผูใหญ การระบาดของเช้ือไวรัส และการดูแลรักษา ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟกเร่ืองการปองการไวรัสอารเอสวี 
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 ผูวิจัยไดนําส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวีท่ีพัฒนานําเสนอใหผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินโดยใชแบบประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นโดย

ใชสถิติ คาเฉล่ีย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินเปนดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟกของผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปรผล 

1.ความเหมาะสมการออกแบบฉาก 3.67 1.53 มาก 

2. ความเหมาะสมการใชสีออกแบบส่ือ 4.00 1.00 มาก 

3. ความเหมาะสมของการดําเนินเนื้อเรื่อง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของเสียงบรรยายประกอบ 4.33 0.58 มาก 

5. ความนาใจของส่ือ 4.00 1.00 มาก 

สรุปโดยรวม 4.13 0.70 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟกของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

ทาน โดยภาพรวมมีผลการประเมินคุณภาพของส่ืออยูในระดับมาก (�̅�𝑥𝑥𝑥 =4.13, S.D.= 0.70) เนื่องจาก

เนื้อหาของส่ือมีความเขาใจงายและไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 

 

 5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวี 

เปนส่ือเสริมใหความรูเกี่ยวกับการปองการไวรัสอารเอสวี ในกลุมครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ท่ีเปนกลุม

ตัวอยางจํานวน 113 คน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอสื่อโมชันกราฟกเร่ืองการปองการไวรัสอารเอสวี 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปรผล 

1.การออกแบบฉากมีความนาสนใจ 4.20 0.60 มาก 

2.สีสันการออกแบบส่ือโมชันกราฟก  4.24 0.53 มาก 

3.การดําเนินเรื่องมีความนาสนใจ นาติดตาม 4.20 0.53 มาก 

4.เสียงบรรยาย ชัดเจน มีความเหมาะสม 4.47 0.61 มาก 

5.เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

6.เนื้อหาของส่ือ เขาใจไดงาย 4.57 0.56 มากท่ีสุด 

7.ส่ือโมชันกราฟก สวยงาม มีความนาสนใจ 4.58 0.53 มากท่ีสุด 

8.ระยะเวลาในการดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม 4.27 0.52 มาก 

9.ประโยชนท่ีไดรับจาการรับชมส่ือ 4.71 0.45 มากท่ีสุด 

สรุปโดยรวม 4.42 0.24 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลประเมินความพึงพอใจของผูชมท่ีมีส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการ

ไวรัสอารเอสวี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥𝑥𝑥 =4.42, S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ประโยชนท่ีไดรับจาการรับชมส่ือ มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 4.71, S.D.= 

0.45) รองลงมา ส่ือโมชันกราฟก สวยงาม มีความนาสนใจ มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥𝑥𝑥 = 

4.58, S.D.= 0.53) เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥𝑥𝑥 =4.58, 

S.D.= 0.49) ตามลําดับ 

 

6.บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี  ผูวิจัยไดรวบรวม

ความรูเกี่ยวกับไวรัสอารเอสวี มานําเสนอ ในรูปแบบโมชันกราฟกท่ีมีความนาสนใจผูรับชมสามารถเขาใจ

ไดงายโดยทําการวิเคราะหเนื้อหาท่ีซับซอน มาเรียงลําดับภาพใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยการเลือกโทนสีท่ี

เรียบงายสบายตา การเลือกใชภาพท่ีส่ือความหมายมาใสการเคล่ือนไหว ใสเสียงบรรยายและเสียง
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ประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของนฤเบศร จันทา และ เดนชัย พันธุเกตุ (2560) ไดพัฒนาส่ือโมชัน

กราฟก เรื่อง ภัยจากส่ือโซเชียล โดยใชรูปแบบส่ือโมชันกราฟกท่ีเขาใจงาย มีการอธิบายขอมูล และมี

รูปภาพประกอบ 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษางานวิจัยควรมีการพัฒนาส่ือในการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน นําเสนอใน

รูปแบบการตูน แอปพลิเคชัน หรือส่ือประเภทอื่นเพื่อใหเขาถึงผูรับชมส่ือไดมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 
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Abstract  

A   google sheet  application  for document management  of 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 in and 

calculated the data in cell without installing the program into the computer. The 

present study intends to develop and assess the satisfaction of A   google sheet  

application  for document management  of dean office, faculty of home Economic 

Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep, There are 12 samples 

of this research, composed of 5 experts on information technology and a group of 

users comprised 1 faculty member of Home Economics Technology Department, 

Rajamangala University of Technology Krungthep, 1 general administration 

officer, and 5 personnel in the correspondence work affiliation, selected by a 

purposive sampling method who each had more than 8 years experience. The 
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Method is divided into 6 stages:  1 ) Study the problem and feasibility 2 ) Design and 

build an application 3) Present the application 4) Create a satisfaction assessment 5) 

Propose an assessment 6 )  Analyze data. The result of  research found that  The 

overall satisfaction of the users of the system is at a high level. The average of 3.56 

and standard deviation of 0.93 suggesting that A   google sheet  application  for 

document management  of dean office, Faculty of home Economic Technology, 

Rajamangala university of Technology Krungthep  to may be applied in support the 

tasks. 

 

Keywords:  A Google Sheet Application, Document Management, Faculty of home  

                 Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep             

  

บทคัดยอ 

การประยุกต ใช  Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ สํานั ก งานคณบ ดี          

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการนําเทคโนโลยีแอป

พลิเคชันในกลุม Google drive ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของ Google เขาสูกระบวนการทํางาน 

เทคโนโลยีนี้คลายกับ Microsoft Excel ผานเว็บเบราวเซอร โปรแกรมสามารถกรอก และคํานวณ

ขอมูลในเซลลโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และ

ประเมินความพอใจของการนํา Google sheet มาประยุกตใชในการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12 

ตัวอยาง ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุมผูใช ประกอบดวย 

คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 คน 

เจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

ซึ่งแตละคนมีประสบการณมากกวา 8 ป วิธีการนี้แบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาปญหา และ

ความเปนไปได 2) ออกแบบ และสรางแอปพลิเคชัน 3) นําเสนอแอปพลิเคชัน 4) สรางแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของ

ผูใชงานระบบมีความเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.93  เสนอแนะวา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี       
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             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

บทนํา  

            ในปจจุบันการจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยมีความจําเปน เนื่องจากมีการคนหาขอมูล 

ดําเนินการ ในแตละฝายใหบรรลุผลสําเร็จ เชน งานประกันคุณภาพ  งานแผนยุทธศาสตร งานประชุม  

งานอาคาร  งานพัสดุ   ฯลฯ  เปนตน เอกสารของแตละหนวยงานมีจํานวนมากข้ึนทุกวัน การจัดเก็บ

เอกสารในรูปแบบแฟมในตูเก็บเอกสารจะมีขอจํากัดพื้นท่ีหากเปนเอกสารท่ีมีความจําเปนตองเก็บ

รักษาไวระยะเวลานาน จํานวนแฟม และตูเก็บเอกสารจะเพิม่ข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได กอใหเกิดปญหา

การคนหาเอกสาร เพื่อนํากลับมาใชงาน บางครั้งเอกสารท่ีเก็บไวนานอาจจะมีสภาพชํารุดหรือสูญหาย

ได (วีณา เนตรสวาง, สุรัตนา สังขหนุน, 2555) 

           ในสวนการบริหารงานสารบรรณ สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระบบการรับเอกสารจะเปนแบบเดินหนังสือเวียน        

การลงทะเบียนจะเปนลักษณะลงในแฟมและลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีมีการทํางานแบบเด่ียว 

(Stand-alone) บางครั้งการสงและรับหนังสือจะอาศัยชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก อีเมล  

โทรสาร  โปรแกรมไลน ซึ่งฝายสารบรรณจะตองดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารเขามาในแตละวัน รวมถึง

การลงทะเบียนรับหนังสือภายในของหนวยงานสังกัด เชน  บันทึกขอความภายใน คําส่ัง  ประกาศ 

หนังสือตราครุต ฯลฯ เปนตน เอกสารท้ังหมด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  งานสารบรรณ จะตอง

ดําเนินการรับ สง ออกเลข ลงวันท่ี สําเนาบันทึกเก็บในโปรแกรมคอมพิวเตอร  และสงใหกับเจาของ

งานดําเนินการ  ซึ่งบางครั้งเจาของงานมีความจําเปนตองขอดูรายละเอียดเอกสารเดิมอีก แลวเจาของ

เรื่องจําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีงานสารบรรณใหคนหา  นับเปนปญหาท่ีสําคัญอยาง

มาก การประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช

บริหารเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากสามารถสรางลิงคเพื่อเก็บเอกสาร  ประมวณผล 

คํานวณ ตัวเลขได และกําหนดสิทธิ์การใชงานโปรแกรม ตลอดจนแชรขอมูลใหกับผูรวมงานได       

ทําใหการทํางานงายยิ่งข้ึน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพัฒนา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ        
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(Stand-alone) บางครั้งการสงและรับหนังสือจะอาศัยชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก อีเมล  
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สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ        

 

 

 

เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ การรับหนังสือ การสงหนังสือ การเก็บเอกสาร การสืบคน

จะชวยใหการบริหารงานเอกสารเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสาร สําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

    คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสาร สําหรับสํานักงานคณบดี     

    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

       การประยุ กต ใช  Google sheet เพื่ อก าร จัดก ารเอกสาร  สํ าหรับ สํานั ก งานคณ บ ดี  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มีผลการประเมินความ

พึงพอใจในระดับมาก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

             ประชากร ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุมผูใชงาน 

ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรใน

สังกัด จํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 12 คน ประเมินความพึงพอใจของ Google sheet เพื่อการ

จัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

   ตัวแปรตน คือ การประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดเก็บเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสาร

สําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
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         1. ศึกษาปญหาและความเปนไปไดในระบบงานเดิม จากงานสารบรรณ สํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปญหาท่ีพบ การจัดเก็บ

เอกสารไมเปนระบบ และโปรแกรมการเก็บเอกสารงานสารบรรณการทํางานแบบเด่ียว (Stand-

alone) ทําใหไมสามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานได 

         2. ออกแบบ และสร าง  Application Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูใชงาน ไดแก  Google sheet การออกแบบหนาจอเปนหนาตางการ

ลงทะเบียนหนังสือราชการ ทํางาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการรับหนังสือราชการ โดยใชแผนภาพการ

ทํางานของระบบอธิบาย ดังภาพท่ี 1 

      3.  นําเสนอแอปพลิเคชัน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

          4. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

          5. เสนอแบบประเมิน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพใหผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุม ผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 

คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรในสังกัด จํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 12 คน ประเมิน

ความพึงพอใจ 

          6. วิเคราะหขอมูลของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด  ใหคะแนน    5  คะแนน 

 มาก  ใหคะแนน   4  คะแนน 

 ปานกลาง ใหคะแนน   3  คะแนน 

 นอย ใหคะแนน   2  คะแนน 

 นอยท่ีสุด ใหคะแนน   1   คะแนน 
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      3.  นําเสนอแอปพลิเคชัน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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          5. เสนอแบบประเมิน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพใหผูเช่ียวชาญดาน
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          6. วิเคราะหขอมูลของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี ้

 มากท่ีสุด  ใหคะแนน    5  คะแนน 

 มาก  ใหคะแนน   4  คะแนน 

 ปานกลาง ใหคะแนน   3  คะแนน 

 นอย ใหคะแนน   2  คะแนน 

 นอยท่ีสุด ใหคะแนน   1   คะแนน 

 

 

 

 

 

          7. กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2558) 

                     4.51-5.00  หมายถึง  เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

                     3.51-4.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับมาก,        

                     2.51-3.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับปานกลาง 

                     1.51-2.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับนอย  

                     0.00-1.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด  

         8. การทดสอบการใชงานของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะเวลาการทดสอบ    

ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 8 กรกฎาคม 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย Google sheet เพื่อการการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   สามารถอธิบายได ในภาพท่ี 2-6 และผล 

การหาความพึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางท่ี 1 

 

        เริ่มตน ลงทะเบียนการใช

งานกลูเกิ้ลชีท 

ใช่ 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการทํางานของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ภาพท่ี 2    การเขาสูระบบ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3    การเขาสู Google sheet 
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ภาพท่ี 2    การเขาสูระบบ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3    การเขาสู Google sheet 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4    การเลือก Google sheet เพื่อการจัดเก็บเอกสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 5    หนาจอการใชงาน 

 
ภาพท่ี 6    หนาจอรายงานการรับหนังสือ 
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2. ผลการประเมินการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการ

เอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานตรงกับความตองการ 

1.1 สามารถทํางานไดถูกตองและสมบูรณตามความ

ตองการ 

3.50 0.90 มาก 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.66 1.07 มาก 

1.3 การลบ แกไขขอมูลตาง ๆ ถูกตอง 3.58 1.16 มาก 

1.4 มีรูปแบบตรงตามความตองการ 3.50 0.90 มาก 

รวม 3.56 1.01 มาก 

2. ดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรม 

2.1 ความถูกตองในการแสดงขอมูล 3.66 0.65 มาก 

2.2 ตวามถูกตองในการประมวลผลขอมูล  3.50 0.79 มาก 

2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว 3.66 1.15 มาก 

2.4 การจัดการขอมูลทําไดงายสะดวกรวดเร็ว 3.66 1.15 มาก 

รวม 3.62 0.93 มาก 

3. ดานความสามารถในการติดตอกับผูใชงาน 

3.1 ความงายในการใชงานแบบสอบถาม 3.58 1.16 มาก 

3.2  ความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบ 3.50 0.52 มาก 

3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน 3.50 0.90 มาก 

3.4 การแสดงผลลัพธเขาใจงาย 3.50 1.16 มาก 

3.5 รูปแบบการประเมินไมซับซอน 3.58 0.79 มาก 

รวม 3.53 0.91 มาก 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 
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2. ผลการประเมินการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการ

เอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานตรงกับความตองการ 

1.1 สามารถทํางานไดถูกตองและสมบูรณตามความ

ตองการ 

3.50 0.90 มาก 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.66 1.07 มาก 

1.3 การลบ แกไขขอมูลตาง ๆ ถูกตอง 3.58 1.16 มาก 

1.4 มีรูปแบบตรงตามความตองการ 3.50 0.90 มาก 

รวม 3.56 1.01 มาก 

2. ดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรม 

2.1 ความถูกตองในการแสดงขอมูล 3.66 0.65 มาก 

2.2 ตวามถูกตองในการประมวลผลขอมูล  3.50 0.79 มาก 

2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว 3.66 1.15 มาก 

2.4 การจัดการขอมูลทําไดงายสะดวกรวดเร็ว 3.66 1.15 มาก 

รวม 3.62 0.93 มาก 

3. ดานความสามารถในการติดตอกับผูใชงาน 

3.1 ความงายในการใชงานแบบสอบถาม 3.58 1.16 มาก 

3.2  ความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบ 3.50 0.52 มาก 

3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน 3.50 0.90 มาก 

3.4 การแสดงผลลัพธเขาใจงาย 3.50 1.16 มาก 

3.5 รูปแบบการประเมินไมซับซอน 3.58 0.79 มาก 

รวม 3.53 0.91 มาก 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการ

เอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ (ตอ) 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

4.1 การกําหนดสิทธิ์การใชงาน 3.58 0.79 มาก 

4.2 การกําหนดกลุมผูใชงาน 3.50 0.52 มาก 

4.3 การเขาสูระบบ 3.50 0.79 มาก 

4.4 การตรวจสอบความถูกตองขอมูลกอนเขาสูระบบ 3.50 1.38 มาก 

รวม 3.52 0.87 มาก 

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยหมด 3.56 0.93 มาก 

 

ตารางท่ี 1 ผูประเมิน พบวาการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง

พอใจในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.93 

สรุปผลการวิจัยการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี้ 

       1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ 

3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.01 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได 

       2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ  

3.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได 

       3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย เทากับ  3.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 เทากับ สามารถประมวลผลขอมูลไดรวดเร็ว 

       4  ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย เทากับ 3.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.87 ระบบมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

สอดคลองกับการใชงาน 

 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการประยุกตใช Google sheet เพื่อการ

จัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
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ราชมงคลกรุ ง เทพ  มี ระ ดับความความพึ งพอใจอยู ในระ ดับมาก  ค า เฉ ล่ีย เท ากั บ  3.56                     

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93  สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิ จัย  พบวาการประยุกต ใช  Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ   

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยู

ในระดับมาก ผานการประเมินความพึงพอใจผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุมผูใชงาน 

ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากร   

ในสังกัด จํานวน 5 คน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอน กระบวนการเพื่อพัฒนา 

และประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี       

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2559; อรรถพล  จันทรสมุด, นรินทร บุญพราหมณ, 2559; 

ภาคภูมิ มาตรทอง, 2560,2013 ; พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร, แกลวทนงค, ภัทราภรณ เพ็ชร

จํารัส,2561; I.NBurtylev, Mokhun, Bodnya,Yukhnevich,2013) ท่ีกลาวถึง หลักการพัฒนาระบบ

สารสนเทศประกอบดวยการวิเคราะหระบบ  การออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การทดสอบ และ

การประเมินผล        

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

           1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหการใชงานระบบสมบูรณมากข้ึน เชน ระบบการสนับสนุน    

การตัดสินใจ ระบบผูเช่ียวชาญ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชทุกระดับ 

           2. ควรนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหผลประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

3. ควรศึกษาโมดูนจาก Google Application เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบ 

 

เอกสารอางอิง 

ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข).  

         กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ ดร. ศรีสงา. 340 หนา. 

พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร  แกลวทนงค, ภัทราภรณ เพ็ชรจํารัส. (2561). การประยุกตใช   

         Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน                 

         คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2. 
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ราชมงคลกรุ ง เทพ  มี ระ ดับความความพึ งพอใจอยู ในระ ดับมาก  ค า เฉ ล่ีย เท ากั บ  3.56                     

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93  สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิ จัย  พบวาการประยุกต ใช  Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ   

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยู

ในระดับมาก ผานการประเมินความพึงพอใจผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุมผูใชงาน 

ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากร   

ในสังกัด จํานวน 5 คน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอน กระบวนการเพื่อพัฒนา 

และประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี       

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2559; อรรถพล  จันทรสมุด, นรินทร บุญพราหมณ, 2559; 

ภาคภูมิ มาตรทอง, 2560,2013 ; พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร, แกลวทนงค, ภัทราภรณ เพ็ชร

จํารัส,2561; I.NBurtylev, Mokhun, Bodnya,Yukhnevich,2013) ท่ีกลาวถึง หลักการพัฒนาระบบ

สารสนเทศประกอบดวยการวิเคราะหระบบ  การออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การทดสอบ และ

การประเมินผล        

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

           1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหการใชงานระบบสมบูรณมากข้ึน เชน ระบบการสนับสนุน    

การตัดสินใจ ระบบผูเช่ียวชาญ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชทุกระดับ 

           2. ควรนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหผลประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

3. ควรศึกษาโมดูนจาก Google Application เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบ 

 

เอกสารอางอิง 

ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข).  

         กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ ดร. ศรีสงา. 340 หนา. 

พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร  แกลวทนงค, ภัทราภรณ เพ็ชรจํารัส. (2561). การประยุกตใช   

         Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน                 

         คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2. 

      

 

 

 

ภาคภูมิ มาตรทอง. (2560). การประยุกตใช Google Sheet ในการเก็บสถิติการปฏิบัติงาน 
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Abstract  

       A Google forms  for reserve room , Faculty of Home Economic Technology, 

Rajamangala University of Technology Krungthep  is the introduction of application 

technology in the new google forms to the work process. The technology is similar to 

through web browser, the program can manage  the data without installing the 

program into the computer. This research aims  to study and assess the satisfaction 

of a google forms    for reserve room,  Faculty of Home Economic 

Technology ,Rajamangala University of Technology Krungthep The samples of  group 

comprised of   2 users on information technology,  1  Faculty of Home Economic 

technology ,Rajamangala University of Technology Krungthep administrators selected 

by a purposive sampling method who each had more than 8 years experience, 3 

General Administration Officer, Correspondence Work. 4 Personnel in the Affiliation. 

All totaling 10 users . The Method is divided into 6 stages:  1) Study the problem and 

feasibility 2 ) Design and build an application 3 ) Present the application 4 ) Create a 

satisfaction assessment 5 )  Propose an assessment 6 )  Analyze data. The data was 

analyzed  using the arithmetic mean and standard deviation .The result of  research 
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found that  All personnels are satisfied with the program because the process of the 

program satisfaction of users was validated at a “high” level. 

 

Keywords: A Google forms  ,A  reserve room, Faculty of home Economic Technology  

               Rajamangala university of Technology Krungthep 

บทคัดยอ 

     Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการนําเทคโนโลยีแอปพลิเคชันกลุม Google  Forms 

ใหมเขาสูกระบวนการทํางาน ผานเว็บเบราวเซอร โปรแกรมสามารถกรอกขอมูลในเซลลโดยไมตอง

ติดต้ังโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และประเมินความพอใจของ

การนํา Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ กลุมตัวอยาง กลุมผูใช ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน ผูบริหาร คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 1 คน คัดเลือกโดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงซึ่งแตละคนมีประสบการณมากกวา 8 ป เจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป งาน

สารบรรณ จํานวน  3 คน บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 คน รวมกลุมผูใชงาน 10 คน วิธีการดําเนินการ

นี้แบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาปญหา และความเปนไปได 2) ออกแบบ และสรางแอปพลิเค

ชัน 3) นําเสนอแอปพลิเคชัน 4) สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะห

ขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  บุคลากร

ทุกคนพอใจกับโปรแกรมเพราะกระบวนการของโปรแกรมมีความพึงพอใจของผูใชไดรับการตรวจสอบ

ในระดับ "มาก" 

 

คําสําคัญ : Google  Forms, การจองหอง, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

              ราชมงคลกรุงเทพ 

บทนํา  

            ในปจจุบันการจองหองเรียนเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับผูท่ีตองการปฏิบัติงาน 

ไดแก การอบรม การสัมมนา การเรียนการสอน เปนตน  เนื่องจากบุคลากรมีการอบรม สัมมนา การ

เรียนการสอนเพิ่มข้ึนทุกวัน การจัดการหองของหนวยงานจะเปนรูปแบบเอกสารในลักษณะแฟม เพื่อ

แจงเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการ ซึ่งปจจุบันเอกสารจะเปนแบบฟอรมการของใชหอง แตมีขอจํากัด
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เรื่องทรัพยากร และหากแฟมเอกสารสูญหายอาจจะกอใหเกิดปญหาการสืบคน และนํากลับมาใชงาน

ทําใหตองใชเวลานานในการคนหาซึ่งบางครั้งอาจจะเส่ียงตอการชํารุด และสูญหายของขอมูลได 

              คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดมีการดําเนิน

กิจกรรมในมหาวิทยาลัยเปนประจํา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา  การ

ประชุม การทําโครงการวิจัย เปนตน ปจจุบันงานการขอใชหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนระบบการเสนอเอกสารหรือแบบฟอรมการขอใชหอง

เพื่อดําเนินการทํากิจกรรม ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดูแลหองจะเก็บขอมูลในรูปแบบแฟม แลว

แจงใหบุคลากรทราบ เปนตารางการการขอใชหองของแตละวัน ในบางครั้งเอกสารอาจจะเกิดการสูญ

หาย ซึ่งเวลาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาจจะเปนปญหาในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในการรับเรื่อง 

การจองหองเพื่อขอใหบริการกับอาจารย เจาหนาท่ีบุคคลภายนอก นักศึกษา ดําเนินการทํากิจกรรม  

การนํา Google  Forms มาจัดการในการจองหอง เปนทางเลือกท่ีชวยแจงการบริหารงานไดเร็ว 

สามารถ คนหาจํานวนผูใชหอง วันเวลา สถานท่ี ได รวมถึงรายงานสถิติบุคลากรการขอใชหองได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา Google  Forms เพื่อการจองหองคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีสามารถ รายงานสถิติการ

จองหองของบุคลากร และชวยลดปญหาการทํางานของเจาหนาท่ีทําใหการบริหารงานการบันทึก

ขอมูลการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเปนไปอยางมีระบบ เเละมีประสิทธิภาพ 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษา Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

    2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ 

Google  Forms เพื่อการจองหอง  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รายงานผลการ

จองหอง 
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ขอบเขตการศึกษา 

        ประชากร ประกอบดวย ผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุมผูใชงาน ไดแก 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรในสังกัด 

จํานวน 4 คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทาน ประเมินความพึงพอใจของกู Google  Forms เพื่อการ

จองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   ตัวแปรตน คือ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. ศึกษาปญหาในระบบงานเดิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลกรุงเทพ ปญหาท่ีพบ การจัดเก็บขอมูลการจองหองไมเปนระบบจึงทําใหเกิดปญหาการ

สืบคนขอมูล 

         2. ศึกษาการ คูมือ เอกสารการจัดทํา Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

         3. ออกแบบ และสราง Google  Forms เพื่ อการจองหอง สําหรับสํานักงานคณบดี       

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูใชงาน ดังนี้ 

          3.1  Google forms เปนหนาตางเริ่มตนในการทํางานการจองหอง การออกแบบใหใช

เครื่องมือสรางหนาจอการจองหอง หลังจากท่ีดําเนินออกแบบหนาตางเสร็จ ใหดาวโหลดปล๊ักอิน 

Choice Removal ทําการติดต้ัง และดําเนินการ 

          3.2 Google sheet เปนหนาตางรายงานการจองหอง ทํางาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการจอง

หองสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

      4.  นํ าเสนอ  Google  Forms เพื่ อการจองห อ ง  คณะ เทคโน โลยี คหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

          5. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยี  

คหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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          6. เสนอแบบประเมิน Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหกับผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุม

ผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  

บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของ 

Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

          7 วิเคราะหขอมูลความพึ งพอใจการใชงานของ  Google  Forms เพื่ อการจองหอง        

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ไดแก 

4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด, 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก, 2.51-3.50 

หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย และ 0.00-1.50 

หมายถึง เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด (ประคอง กรรณสูต, 2558) 

 

ผลการวิจัย 

       1 ผลการวิจัย Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถอธิบายไดในภาพท่ี 2-6 และผลการหาความ

พึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางท่ี 1 

 

        
 

ภาพท่ี 2    หนาจอการเขาสูระบบ 
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          6. เสนอแบบประเมิน Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหกับผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุม

ผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  

บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของ 

Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

          7 วิเคราะหขอมูลความพึ งพอใจการใชงานของ  Google  Forms เพื่ อการจองหอง        

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ไดแก 

4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด, 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก, 2.51-3.50 

หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย และ 0.00-1.50 

หมายถึง เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด (ประคอง กรรณสูต, 2558) 

 

ผลการวิจัย 

       1 ผลการวิจัย Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถอธิบายไดในภาพท่ี 2-6 และผลการหาความ

พึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางท่ี 1 

 

        
 

ภาพท่ี 2    หนาจอการเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3    หนาจอการของ Google  Forms 

 

 
ภาพท่ี 4  หนาจอการเลือก Google  Forms เพื่อการจองหอง 
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ภาพท่ี 5   หนาจอการใชงาน 

 
 

ภาพท่ี 6    หนาจอรายงานการจองหอง 
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ภาพท่ี 5   หนาจอการใชงาน 

 
 

ภาพท่ี 6    หนาจอรายงานการจองหอง 

 

 

 

 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดังแสดงในตารางท่ี 1 

  

ตารางท่ี  1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่ อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานตรงกับความตองการ 

1.1 สามารถทํางานไดถูกตองและสมบูรณตามความ

ตองการ 

3.70 1.05 มาก 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.60 0.51 มาก 

1.3 การลบ แกไขขอมูลตาง ๆ ถูกตอง 3.70 0.67 มาก 

1.4 มีรูปแบบตรงตามความตองการ 3.50 0.52 มาก 

รวม 3.62 0.69 มาก 

2. ดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรม 

2.1 ความถูกตองในการแสดงขอมูล 3.70 0.94 มาก 

2.2 ตวามถูกตองในการประมวลผลขอมูล 3.60 0.69 มาก 

2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว 3.60 0.51 มาก 

2.4 การจัดการขอมูลทําไดงายสะดวกรวดเร็ว 3.62 0.67 มาก 

รวม 3.63 0.70 มาก 

3. ดานความสามารถในการติดตอกับผูใชงาน 

3.1 ความงายในการใชงานแบบสอบถาม 3.70 1.05 มาก 

3.2  ความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบ 3.60 0.69 มาก 

3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน 3.60 0.69 มาก 

3.4 การแสดงผลลัพธเขาใจงาย 3.70 0.67 มาก 

3.5 รูปแบบการประเมินไมซับซอน 3.70 0.82 มาก 

รวม 3.66 0.79 มาก 
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ตารางท่ี  1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่ อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ตอ) 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 

4.1 การกําหนดสิทธิ์การแชร Google  Forms 3.60 0.51 มาก 

4.2 การต้ังคา Google  Forms 3.50 0.70 มาก 

4.3 การจํากัดสําหรับผูใชงาน  3.50 0.52 มาก 

4.4 การตอบกลับทางอีเมล 3.50 0.52 มาก 

รวม 3.52 0.56 มาก 

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยหมด 3.60 0.68 มาก 

 

 ตารางท่ี 1 ผูประเมิน  พบวาความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความเหมาะสมในระดับมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.68 

      สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี้ 

        1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

เทากับ 3.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได 

        2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ  

3.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.70 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได 

        3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ  3.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 เทากับ สามารถประมวลผลขอมูลได

รวดเร็ว 

        4. ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 ระบบมีการตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอ สอดคลองกับการใชงาน 

            สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ Google  Forms เพื่อการจองหอง  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

เทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68  สรุปวาสามารถประยุกตการทํางานได 
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ตารางท่ี  1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่ อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ตอ) 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 

4.1 การกําหนดสิทธิ์การแชร Google  Forms 3.60 0.51 มาก 

4.2 การต้ังคา Google  Forms 3.50 0.70 มาก 

4.3 การจํากัดสําหรับผูใชงาน  3.50 0.52 มาก 

4.4 การตอบกลับทางอีเมล 3.50 0.52 มาก 

รวม 3.52 0.56 มาก 

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยหมด 3.60 0.68 มาก 

 

 ตารางท่ี 1 ผูประเมิน  พบวาความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความเหมาะสมในระดับมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.68 

      สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี้ 

        1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

เทากับ 3.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได 

        2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ  

3.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.70 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได 

        3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ  3.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 เทากับ สามารถประมวลผลขอมูลได

รวดเร็ว 

        4. ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 ระบบมีการตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอ สอดคลองกับการใชงาน 

            สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ Google  Forms เพื่อการจองหอง  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

เทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68  สรุปวาสามารถประยุกตการทํางานได 

 

 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

          ผลการวิจัย พบวา Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงานคณบดี คณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยูในระดับมาก ผานการ

ประเมินความพึงพอใจผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุมผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 

คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทานผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเปนข้ันตอน วัตถุประสงคเพื่อศึกษา และ

ประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีสอดคลองกับงานวิจัยของ (กลุมขอมูลและสารสนเทศ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 4, 2557; จิตตานันท ติกุล, อนุรักษ เผยกลาง, 2559; เอเชีย  โอยามะ, 

พงษพันธ นาคสวางพร, 2560; นพดล  วรรารุณ, 2563; Mondal, Ghosal, Mondal, Mondal, 

2019; Vasantha Raju & N, Harinarayana, 2016) ท่ีกลาวถึงการสรางแบบสอบถาม Google  

Forms    

     

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหระบบการจองหองสมบูรณ เชน การนํา Google Script มาใช 

กับ Google  Forms 

2. ควรศึกษาปล๊ักอินของ Google  Forms เพื่อใหระบบการจองหองสมบูรณมากข้ึน 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ 

Decision Support System for Beef Cattle Rearing 
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Abstract 

 The objectives of this research : 1) to develop the decision support system in Beef 

Cattle Rearing 2) to study user satisfaction of the decision support system for Beef Cattle 

Rearing. This system has been designed and developed as a responsive web application 

to support smartphones. Using PHP language for building web-application and MySQL 

databases to manage databases. The efficiency of this system was tested by 5 experts and 

the satisfaction of the users of the system with 30 users on the smartphone. The result of 

evaluation efficiency of the system was at the middle level ( = 3.85, SD = 0.67), When 

considering many aspects, it was found that In terms of application usage, the evaluation 

results were moderate ( = 3.96, SD = 0.64). System analysis and design evaluation results 
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were moderate ( = 3.85, SD = 0.66). The evaluation results were moderate ( = 3.74, S.D. 

= 0.69. and satisfaction of the system was at the good level ( = 4.33, SD = 0.70). 

 

Keywords: Decision Support System, Rearing, Beef Cattle 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 2) 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ระบบนี้ไดรับการ

ออกแบบเปนเว็บแอปพลิเคชันโดยใชภาษา PHP และออกแบบเปนแบบเรซสปอนตซีพเพื่อรองรับสมารท

โฟน และใชฐานขอมูล MySQL ในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ไดทําการผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, 

S.D. = 0.67) ปรากฏวาผลการประเมิน ดานการใชงานแอพพลิเคช่ันผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

( = 3.96, S.D. = 0.64) ดานวิเคราะหและออกแบบระบบผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง (  = 

3.85, S.D. = 0.66) ดานการ ออกแบบฐานขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง (  = 3.74, S.D. 

= 0.69) และศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จํานวน 30 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.70) 

 

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การเล้ียงสัตว, โคเนื้อ 

 

1. บทนํา 

 ภาคการเกษตรนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑทางดาน

การเกษตรมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในรูปแบบการเกษตรโดยตรงและ

การอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร ภาคการเกษตรนอกจากจะกอใหเกิดรายไดจากการผลิตและ

อุตสาหกรรมแลวประชากรสวนใหญของประเทศยังมีอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทําการเกษตร การเล้ียงโค

เปนอาชีพทางการเกษตรท่ีสําคัญอาชีพหนึ่ง เพราะนอกจากจะเล้ียงเพื่อเปนรายไดของครอบครัว และยัง
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were moderate ( = 3.85, SD = 0.66). The evaluation results were moderate ( = 3.74, S.D. 

= 0.69. and satisfaction of the system was at the good level ( = 4.33, SD = 0.70). 

 

Keywords: Decision Support System, Rearing, Beef Cattle 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 2) 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ระบบนี้ไดรับการ

ออกแบบเปนเว็บแอปพลิเคชันโดยใชภาษา PHP และออกแบบเปนแบบเรซสปอนตซีพเพื่อรองรับสมารท

โฟน และใชฐานขอมูล MySQL ในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ไดทําการผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, 

S.D. = 0.67) ปรากฏวาผลการประเมิน ดานการใชงานแอพพลิเคช่ันผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

( = 3.96, S.D. = 0.64) ดานวิเคราะหและออกแบบระบบผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง (  = 

3.85, S.D. = 0.66) ดานการ ออกแบบฐานขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง (  = 3.74, S.D. 

= 0.69) และศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จํานวน 30 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.70) 

 

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การเล้ียงสัตว, โคเนื้อ 

 

1. บทนํา 

 ภาคการเกษตรนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑทางดาน

การเกษตรมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในรูปแบบการเกษตรโดยตรงและ

การอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร ภาคการเกษตรนอกจากจะกอใหเกิดรายไดจากการผลิตและ

อุตสาหกรรมแลวประชากรสวนใหญของประเทศยังมีอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทําการเกษตร การเล้ียงโค

เปนอาชีพทางการเกษตรท่ีสําคัญอาชีพหนึ่ง เพราะนอกจากจะเล้ียงเพื่อเปนรายไดของครอบครัว และยัง

 

 

สามารถใชแรงงานในการทําการเกษตร ใชมูลเปนปุยเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เปนการชวยสงเสริมเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

 เนื่องจากในปจจุบันพบวากลุมผูเล้ียงโครายใหมมีความรูในการเล้ียงโคนอย จึงทําใหเกิดปญหาใน

การเล้ียงโคแบบผิดวิธ ีทําใหโคเกิดการเจริญเติบโตชา น้ําหนักไมไดมาตรฐาน และทําใหผูเล้ียงเสียเวลาใน

การเล้ียงเปนระยะเวลานาน ไมเปนไปตามแผนท่ีคาดไว ท่ีสําคัญผูเล้ียงจะเสียคาใชจายในการเล้ียง

มากกวาตนทุนท่ีประมาณการไว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซตเกี่ยวกับการเกษตรและในปจจุบันมี

เทคโนโลยีท่ีเรียกวา เรซสปอนตซีพ เปนเทคนิคท่ีเขามาเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพียงครั้งเดียว ไม

ตองทําหลายเว็บไซตเพื่อรองรับการแสดงผลขนาดหนาจออุปกรณท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถเขาใชงาน 

เว็บไซตไดอยางสะดวกสบาย และใชงานงายข้ึน (ธีรเศรษฐ จิรภัทรชาญเดช, 2561) 

 ดังนั้น คณะผูทําวิจัยจึงทําการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียง

โคเนื้อ  โดยการสรางระบบการจัดการออกมาในรูปเรซสปอนตซีพ เพื่อใหความรู และเปนการสนับสนุน

การตัดสินใจใหกับผูท่ีจะเริ่มตนเล้ียงโคไดเริ่มศึกษากระบวนการเล้ียง และตนทุนในการเล้ียงได โดยผูวิจัย

ไดนําการเล้ียงโคสายพันธุชาโรเลส และบารหมัน ซึ่งเปนท่ีนิยมในกลุมผูเล้ียงมาเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้    

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสหรับการเล้ียงโคเนื้อ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 เกษตรกรเปนผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสหรับการเล้ียงโคเนื้อ จํานวน 30 คน 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง เปนเกษตรกรในพื้นท่ีสระแกวท้ังผูท่ีเริ่มตนเล้ียงและผูท่ีเคยเล้ียงมากอน 

จํานวน 30 คน 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 3.2.1 เครื่องมือ ท่ีใชสรางระบบนี้  Hardware Software เชน Visual Studio Code , 

Xampp , PHP MySQL , Acer Aspire 7 A715-74G-5017 
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 3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ

เล้ียงโคเนื้อ สําหรับผูเช่ียวชาญ 

 3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

สําหรับผูใชงาน 

 3.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

 3.3.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูล ความตองการของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

การเล้ียงโคเนื้อ 

 3.3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ และ

ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

     3.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ พัฒนาข้ึนในรูปแบบ Web-Based 

Application ซึ่งสามารถจําแนกขอบเขตของระบบออกเปน 5 ระบบ ไดแก 

     3.4.1 ระบบกําหนดสิทธิ์การใชงาน สามารถ 1) กําหนดสิทธิ์การใชงาน 

     3.4.2 ระบบสมัครสมาชิก สามารถ 1) ตรวจสอบขอมูลสมาชิก 2) จัดการขอมูลสมาชิก  

     3.4.3 ระบบวัตถุดิบ สามารถ 1) ตรวจสอบวัตถุดิบ 2) จัดการขอมูลวัตถุดิบ 

     3.4.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถ 1) ตรวจสอบตนทุน 2) การจัดการขอมูลโคตาม

อายุและตามระยะเวลา 

     3.4.5 ระบบจัดทํารายงาน สามารถ 1) รายงานขอมูลสมาชิก 2) รายงานขอมูลการเล้ียงโค 3) 

รายงานขอมูลวัตถุดิบ 4) รายงานขอมูลโคตามอายุและตามระยะเวลา 

 3.5 ขอบเขตทางดานซอฟตแวร 

      3.5.1 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และระบบจําลอง Web Server คือ Apache Web 

Server 

      3.5.2 เครื่องมือ และภาษาท่ีใชในพัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code, phpMyAdmin, 

ภาษา HTML, PHP, SQL, CSS, JavaScript 
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Application ซึ่งสามารถจําแนกขอบเขตของระบบออกเปน 5 ระบบ ไดแก 
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     3.4.3 ระบบวัตถุดิบ สามารถ 1) ตรวจสอบวัตถุดิบ 2) จัดการขอมูลวัตถุดิบ 
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     3.4.5 ระบบจัดทํารายงาน สามารถ 1) รายงานขอมูลสมาชิก 2) รายงานขอมูลการเล้ียงโค 3) 

รายงานขอมูลวัตถุดิบ 4) รายงานขอมูลโคตามอายุและตามระยะเวลา 

 3.5 ขอบเขตทางดานซอฟตแวร 

      3.5.1 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และระบบจําลอง Web Server คือ Apache Web 

Server 

      3.5.2 เครื่องมือ และภาษาท่ีใชในพัฒนาระบบ คือ Visual Studio Code, phpMyAdmin, 

ภาษา HTML, PHP, SQL, CSS, JavaScript 

 

 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 5.1 รวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษา ฟารมโคสวัสด์ิ และแหลงชุมชนในจังหวัดสระแกว เพื่อใหเกิด

ความรูพื้นฐานในการเล้ียงโค ความตองการของผูเริ่มเล้ียง ตนทุน กระบวนการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ 

โดยแบงผูใชงาน (User) ออกเปน 3 ประเภท 

 5.1.1 ผูดูแลระบบ สามารถ จัดการแกไข เปล่ียนแปลง ขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบให

สามารถใชงานไดตลอด และกําหนดสิทธิ์การใชงานสําหรับผูใชงานระบบได 

 5.1.2 เจาของฟารม สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลวัตถุดิบ, รายละเอียดของกระบวนการ

เล้ียง, บันทึกความรู  และการบันทึกขอมูลลงระบบได 

 5.1.3 ผูใชงานระบบ สามารถ สมัครสมาชิกเพื่อล็อกอินเขาสูระบบ ใชงานในสวนแถบเมนู 

วัตถุดิบ, กระบวนการเล้ียง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, บันทึกความรู และในสวนคนหาขอมูลได 

 5.2 ศึกษาและคนควาขอมูล 

     5.2.1 ศึกษาเอกสารและขอมูลตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของในการสรางเว็บไซตดวยเทคนคิ เรซสปอนต

ซีฟ ศึกษา (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ, 2556)    
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     5.2.2 ศึกษา ข้ันตอนการออกแบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล (Database 

Management System) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2558) และฐานขอมูล MySQL (My Structured Query 

Language) (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556)    

     5.2.3 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model (with Iteration) มีท้ังหมด 6 ข้ันตอน 

(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2555)    

              5.2.4 ศึกษาการออกแบบเว็บเพจใหแสดงผลออกมาใหเหมาะสมกับขนาดหนาจออุปกรณ ซึ่ง

ปจจุบันมีขนาดท่ีแตกตางกันออกไป เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเลนเกมพกพา เปนตน 

โดยอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเทคโนโลยีตาง ๆ เรซสปอนตซีฟ สามารถปรับขนาดของ รูปภาพ 

และเลเอาทของเวบ็ใหเหมาะสมตามขนาดของหนาจอ ทําใหดูขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน (สหทัศน วชิระนภศูล

, 2559) 

 5.3 การวิเคราะหระบบ ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหข้ันตอนการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในเว็บไซต ดังภาพท่ี 2  
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โดยอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเทคโนโลยีตาง ๆ เรซสปอนตซีฟ สามารถปรับขนาดของ รูปภาพ 

และเลเอาทของเวบ็ใหเหมาะสมตามขนาดของหนาจอ ทําใหดูขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน (สหทัศน วชิระนภศูล

, 2559) 

 5.3 การวิเคราะหระบบ ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหข้ันตอนการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในเว็บไซต ดังภาพท่ี 2  

 

 

 

ภาพท่ี 2 System Flowchart แสดงการทํางานของระบบ  

 5.4 การออกแบบระบบ เม่ือกําหนดความตองการของระบบในแตละสวนแลว ตอมาดําเนินการ

ออกแบบเว็บไซต และออกแบบฐานขอมูล (Database Design) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 5.4.1 โครงสรางของเว็บแอปพลิเคชัน เปนแผนผังการเช่ือมโยงท้ังหมดภายในเว็บไซต  
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ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แผนผังเว็บไซต 

 5.4.2 การออกแบบ Context Diagram เพื่อออกแบบโครงสรางการทํางานของระบบ ดัง

ภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แผนผังเว็บไซต 

 5.4.2 การออกแบบ Context Diagram เพื่อออกแบบโครงสรางการทํางานของระบบ ดัง

ภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 5.4.3 การออกแบบฐานขอมูล โดยการออกแบบอีอารไดอะแกรม เปนไดอะแกรมแสดง

ความสัมพันธกันระหวางเอนทิต้ีเพื่อใหเขาใจการติดตอภายในระบบงายข้ึน ซึ่งประกอบดวย 6 ตาราง 1) 

สมัครสมาชิก 2) ผูดูแลระบบ 3) วัตถุดิบ 4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 5) กระบวนการเล้ียงและ 6) 

บันทึกความรู ดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 ER-Diagram ของระบบงาน 

 

 5.4.4 การออกแบบโครงสรางหนาหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโค

เนื้อ ท่ีแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และแสดงผลแบบเรซสปอนตซีฟบนสมารทโฟน ประกอบดวยสวน

หัวดานซายแสดงช่ือระบบ สวนทางดานขวาแสดงแถบเมนูตาง ๆ ท้ังหมด ในสวนตรงกลาง จะแสดง

รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต พันธุโค 2 สายพันธุ ดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางหนาเว็บไซตแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 5.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ เครื่องทือท่ีใชในการพัฒนา

แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 การพัฒนาฐานขอมูลดวย MySQL ในการสรางฐานขอมูล สวนท่ี 2 

เครื่องมือในการพัฒนาระบบไดแก Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin และสวนท่ี 3 ภาษา

ท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมไดแก HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL 

 5.6 การทดสอบระบบ โดยผูพัฒนาระบบไดทดสอบในเบ้ืองตนเพื่อหาขอผิดพลาดและส่ิงท่ีตอง

แกไขเพิ่มเติม เมื่อพัฒนาระบบแลวเสร็จ จากนั้นไดใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ทําการทดสอบระบบ

เพื่อหาขอผิดพลาด และส่ิงท่ีตองการแกไขเพิ่มเติม สรุปผลไดดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

1. ดานการวิเคราะห และออกแบบระบบ 3.85 0.66 ปานกลาง 

2. ดานออกแบบฐานขอมูล 3.74 0.69 ปานกลาง 

3. ดานการใชงานแอพพลิเคช่ัน 3.96 0.64 ปานกลาง 

ผลการประเมินรวม 3.85 0.67 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผูเช่ียวชาญ พบวา การประเมิน

คุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางหนาเว็บไซตแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 5.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ เครื่องทือท่ีใชในการพัฒนา

แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 การพัฒนาฐานขอมูลดวย MySQL ในการสรางฐานขอมูล สวนท่ี 2 

เครื่องมือในการพัฒนาระบบไดแก Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin และสวนท่ี 3 ภาษา

ท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมไดแก HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL 

 5.6 การทดสอบระบบ โดยผูพัฒนาระบบไดทดสอบในเบ้ืองตนเพื่อหาขอผิดพลาดและส่ิงท่ีตอง

แกไขเพิ่มเติม เมื่อพัฒนาระบบแลวเสร็จ จากนั้นไดใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ทําการทดสอบระบบ

เพื่อหาขอผิดพลาด และส่ิงท่ีตองการแกไขเพิ่มเติม สรุปผลไดดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

1. ดานการวิเคราะห และออกแบบระบบ 3.85 0.66 ปานกลาง 

2. ดานออกแบบฐานขอมูล 3.74 0.69 ปานกลาง 

3. ดานการใชงานแอพพลิเคช่ัน 3.96 0.64 ปานกลาง 

ผลการประเมินรวม 3.85 0.67 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบจากผูเช่ียวชาญ พบวา การประเมิน

คุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) 

 

 

 5.7 การติดต้ังระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ไดทําการติดต้ังแบบขนาน เปน

การท่ีระบบงานเกายังคงปฎิบัติงานอยู และระบบใหมก็เริ่มตนทํางานพรอม ๆ กัน เพื่อทําใหอัตราความ

เส่ียงของการหยุดชะงักของงานลดนอยลงเม่ือผลลัพธไดรับการตรวจสอบแลววาถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง

และใชงานจริง 

 

6. ผลการวิจัย 

 6.1 ผลจากการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ โดยรูปแบบเรซสปอน

ซีฟ เพื่อเปนแนวทางในการเล้ียงโคสายพันธุชาโรเลสและบารหมัน ใหผูท่ีเริ่มตนเล้ียงไดศึกษาถึงวิธี

กระบวนการเล้ียง และสามารถนําองคความรูไปใชปฏิบัติไดจริง โดยแบงขอบเขตของผูใชงาน ออกเปน 2 

กลุมคือ เจาของฟารม และผูใชงานระบบ 

 6.1.1 หนาจอหลัก หนาหลักของการเขาสูระบบในการใชงาน และการเลือกประเภทการใช

งาน โดยการล็อกอินเขาสูระบบ เชน ผูดูแลระบบ, เจาของฟารม และผูใชงานระบบ ในการกรอกอีเมล

และรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบ ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หนาหลักบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.2 ผูใชงานระบบ ตองทําการสมัครสมาชิก การจะเขาสูระบบใชงานไดจะตองเขาไปสมัคร

สมาชิกในระบบกอน เขาใชงาน โดยการกรอกขอมูลสวนตัวช่ือ-นามสกุล, เพศ, อีเมล, รหัสผาน และเบอร

โทรศัพท เพื่อเปนการยืนยันการสมัครสมาชิก ในการเขาใชงานระบบได ดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 หนาจอสมัครสมาชิกบนหนาจอคอมพวิเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.3 เมื่อเขาสูระบบแลวจะมีแทบเมนูใหเลือกใชงานหลัก ๆ 4 เมนูดวยกันเชน วัตถุดิบ, 

กระบวนการเล้ียง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการคนหา ในสวนของหนาวัตถุดิบจะบอกถึงอาหารท่ี

ใชในการเล้ียงโคราคา รายละเอียดของขอมูลอาหาร การบํารุงควรทานอะไร ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 หนาจอแสดงวัตถุดิบบนหนาจอคอมพวิเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.4 กระบวนการเล้ียง เปนการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ ในการเล้ียงโค เพราะการเล้ียงโค

เนื้อนั้น คอนขางท่ีจะเหมือนกันแตอาจจะแตกตางกันท่ีคนเล้ียงจะขุนอยางไร ดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 8 หนาจอสมัครสมาชิกบนหนาจอคอมพวิเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.3 เมื่อเขาสูระบบแลวจะมีแทบเมนูใหเลือกใชงานหลัก ๆ 4 เมนูดวยกันเชน วัตถุดิบ, 

กระบวนการเล้ียง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการคนหา ในสวนของหนาวัตถุดิบจะบอกถึงอาหารท่ี

ใชในการเล้ียงโคราคา รายละเอียดของขอมูลอาหาร การบํารุงควรทานอะไร ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 หนาจอแสดงวัตถุดิบบนหนาจอคอมพวิเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.4 กระบวนการเล้ียง เปนการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ ในการเล้ียงโค เพราะการเล้ียงโค

เนื้อนั้น คอนขางท่ีจะเหมือนกันแตอาจจะแตกตางกันท่ีคนเล้ียงจะขุนอยางไร ดังภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 หนาจอแสดงกระบวนการเลี้ยงบนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 

 

 6.1.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีโค 2 สายพันธุใหผูใชงานระบบไดเลือก ไดแก 

โคสายพันธุชาโรเลสและบารหมัน ผูใชงานสามารถเลือกระยะเวลา สามารถปอนอายุ และสามารถปอน

ตนทุนท่ีผูเล้ียงตองการ เพื่อเปนการเรียนรูสําหรับผูเล้ียงท่ีเริ่มในการใชจายตาง ๆ ในการเล้ียงโคให

สามารถเตรียมตัวและตนทุน ในการเล้ียงได สามารถรูถึงระยะเวลาและอายุของโคในการเลือกอาหารหรือ

วัตถุดิบแตละระยะเวลาของโค ดังภาพท่ี 11 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 11 หนาจอรระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ  

บนหนาจอคอมพิวเตอร และบนสมารทโฟน 
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 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ หลังจากท่ี 

ไดมีการนําระบบไปทดลองใช โดยใหผูใชท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 คน ไดทดลอง

ใชและประเมินความพึงพอใจระบบผลปรากฎวา ซึ่งเปนผูเริ่มเล้ียงโค โดยใชการเลือกแบบเจาะจง เพราะ

เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเองจํานวน 30 คน สรุปผลไดดังตาราง

ท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมินผล  S.D. ระดับ 

1. การใชคําส่ังตาง ๆ แถบเมนูมีความสะดวก 4.30 0.69 มาก 

2. สามารถใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 4.43 0.67 มาก 

3. ระบบสามารถแยกหมวดหมูขอมูลไดอยางชัดเจนเขาถึงงาย 4.33 0.77 มาก 

4. ความปลอดภัยของระบบและผูเขาใชระบบ (Password) 4.27 0.60 มาก 

ผลการประเมินรวม 4.33 0.68 มาก 

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึ่งพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

พบวา การประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ใชแนวทางในการพัฒนาระบบ

ดังนี้ ข้ันแรก ศึกษาและรวบรวมปญหาและความตองการของกลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรผูเล้ียงโคใน

พื้นท่ีสระแกว ข้ันท่ีสอง วิเคราะหระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ข้ันท่ีสาม ออกแบบ

ฐานขอมูล ออกแบบหนาเว็บเพจ ออกแบบฟงกช่ันตาง ๆ ภายในเว็บไซต ข้ันท่ีส่ี พัฒนาระบบสนับสนนุ

การตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ ซึ่งใชเครื่องมือในการพัฒนาไดแก  Visual Studio Code, XAMPP, 

phpmyadmin ภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL ข้ันท่ีหา ตรวจสอบแกไขและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพในการทํางานจากผลประเมินของผูเช่ียวชาญ ข้ันท่ีหก บํารุงรักษาระบบใหพรอมใชงานอยู

เสมอ ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model 6 

ข้ันตอน  
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 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ หลังจากท่ี 
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เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเองจํานวน 30 คน สรุปผลไดดังตาราง

ท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมินผล  S.D. ระดับ 

1. การใชคําส่ังตาง ๆ แถบเมนูมีความสะดวก 4.30 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึ่งพอใจของผูใชระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

พบวา การประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70) 
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เสมอ ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ Waterfall Model 6 

ข้ันตอน  

 

 

  จากผลประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเช่ียวชาญ สามารถสรุปผลการ 

ประเมินคุณภาพของระบบไดแก ดานการวิเคราะห , ออกแบบระบบ , ดานออกแบบฐานขอมูล พบวา ผล

การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัย ไดพัฒนาระบบนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ

ฟารมกุงของเกษตรกรรายยอยภายใตกลุมสหกรณ พบวา ผลการประเมินความเหมาะสม ของระบบจาก

ผูเช่ียวชาญ โดยผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา หลายดาน

พบวา ดานการใชงานแอพพลิเคช่ันผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.96, S.D. = 0.64) ดาน

วิเคราะหและออกแบบระบบผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.85, S.D. = 0.66) ดานการ 

ออกแบบฐานขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ( = 3.74, S.D. = 0.69) 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุม 

ผูใชงานระบบบนสมารทโฟน จํานวน 30 คน พบวาการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ โดย ภาพรวม

อยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.70) ดังนั้น สามารถนําไปใชงาน - ไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ สามารถท่ีจะพัฒนาตอยอดโดยผูท่ีสนใจใน

การวิจัยทางดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเล้ียงโคเนื้อ โดยควรเพิ่มเติมในสวนของแหลงการ

ซื้อ – ขายโค และอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มในสวนของการคํานวณเพราะระบบนี้ยังไมสามารถคํานวณ

ตนทุนคาวัตถุดิบได 
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Abstract 
 The three- key successes of E- Commerce are good service, promptly solving 
problem and promotion which attract customers staying with system in long term. Online 
bookstore and book chat real-time system is a web application which community system 
and chat system are included.  Members are able to share their attitudes or interests in 
the community part while chat part is served to communicate in real- time between 
members and admin for answering any enquiries. It was developed by Vue.js and Firebase, 
which used Firebase Cloud Firestore to collect documents working as the database. Online 
bookstore and book chat real- time system support three groups of users:  General user 
group can register, search or browse books by category, and read threads or comments 
from members.  Member groups can log in, search or browse books by category, select 
books to the basket, buy books, pay by telegraphic transfer, check products status, 
converse with admin by chatting, and create threads or comments.  Admin group can 
manage books by adding, deleting, and editing books.  In addition, the admin group can 
also manage sales, manage members, and converse with users by chatting. The efficiency 
of the system is evaluated by users from each group in terms of functionality and 
facilitation. The average satisfied value score of the whole system is at 4.63 from 5.00 
 
บทคัดย่อ Keywords: web application, community, blog, chat, e-commerce 

Received: 22 พ.ย. 2564         Revised: 23 ธ.ค. 2564       Accepted: 23 ธ.ค. 2564 

 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

52

 
 

ปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์ควรมุ่งบริการที่ดี แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที การส่งเสริมการขาย
เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้อยู่กับระบบในระยะยาว การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบ
เรียลไทม์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์ต้นแบบในการซื้อขายหนังสือ ซึ่งผนวกระบบชุมชนเพื่อเป็นสถานที่
พบปะพูดคุยกันระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระบบแชทเพ่ือเป็นช่องทางให้บริการและแก้ปัญหาระหว่าง
ร้านและลูกค้าอย่างทันท่วงที ระบบถูกพัฒนาโดย Vue.JS และ Firebase ซึ ่งใช้ Firebase Cloud 
Firestore ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Document ระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ ๊คแชทแบบ
เรียลไทม์ รองรับกลุ่มผู้ใช้ 3   กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาและเลือกดูหนังสือ
ตามหมวดหมู่ อ่านกระทู้และคอมเมนต์ต่างๆของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าสู่

งในตะกร้า ซื้อหนังสือ ชำระเงอตามหมวดหมู่ เลือกหนังสือลระบบ ค้นหาและเลือกดูหนังสื ิน ตรวจสอบ
สถานะสินค้า พูดคุยกับทางร้านค้าในรูปแบบของแชท สร้างหรืออ่านกระทู้และคอมเมนต์ และกลุ่ม
เจ้าของร้าน สามารถจัดการหนังสือโดยเพิ่ม ลบ และแก้ไขหนังสือ จัดการการขาย ตรวจสอบสถานะสินค้า 
จัดการสมาชิก และพูดคุยกับลูกค้าในรูปแบบของแชท ระบบได้รับการประเมินความพึงพอใจในการ
ทำงานจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�𝑥 = 4.63 S.D.= 
0.46) 

 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบชุมชน, บล็อก, แชท, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1. บทนำ 
ปัจจุบันหัวใจสำคัญในธุรกิจสมัยใหม่ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณเงินทุน หากแต่ขึ้นกับการสร้างแบรนด์

หรือภาพลักษณ์ให้ติดตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลมีเดียไปยังลูกค้าปลายทางด้วยความไว้วางใจ ซึ่ง
จะเป็นพลังผลักดันในการสร้างฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การสื่อสารระหว่างผู้ขายและลูกค้าอย่าง
สม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นแต่การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและลูกค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
นั้นสำคัญกว่า ดังนั้นเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดียจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสู่ความสำเร็จนี้ (Seth 
Godin,2009) ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจเพ่ือก่อเกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจควรมาจาก 1.) 
การให้บริการที่ดีและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 2.) คุณภาพของสินค้าและราคาที่เป็นธรรม 3.) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจลูกค้า 

จากการรวบรวมปัญหาการซื้อขายออนไลน์พบว่าขาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การ
ซื้อขายจะสิ้นสุดเพียงผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น   ผู้ซื้อไม่สามารถทดสอบสินค้าก่อนซื้อได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ได้รับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผู้ซื้อกลัวการฉ้อโกงหลังจากชำระเงินหรือการขโมยข้อมูล
ส่วนบุคคล ความล่าช้าของสินค้า ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการขนส่งสินค้า ผู้ขายมี



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

53

 
 

ปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์ควรมุ่งบริการที่ดี แก้ปัญหาอย่างทันทว่งที การส่งเสริมการขาย
เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้อยู่กับระบบในระยะยาว การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบ
เรียลไทม์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์ต้นแบบในการซื้อขายหนังสือ ซึ่งผนวกระบบชุมชนเพื่อเป็นสถานที่
พบปะพูดคุยกันระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระบบแชทเพ่ือเป็นช่องทางให้บริการและแก้ปัญหาระหว่าง
ร้านและลูกค้าอย่างทันท่วงที ระบบถูกพัฒนาโดย Vue.JS และ Firebase ซึ ่งใช้ Firebase Cloud 
Firestore ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Document ระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ ๊คแชทแบบ
เรียลไทม์ รองรับกลุ่มผู้ใช้ 3   กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาและเลือกดูหนังสือ
ตามหมวดหมู่ อ่านกระทู้และคอมเมนต์ต่างๆของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าสู่

งในตะกร้า ซื้อหนังสือ ชำระเงอตามหมวดหมู่ เลือกหนังสือลระบบ ค้นหาและเลือกดูหนังสื ิน ตรวจสอบ
สถานะสินค้า พูดคุยกับทางร้านค้าในรูปแบบของแชท สร้างหรืออ่านกระทู้และคอมเมนต์ และกลุ่ม
เจ้าของร้าน สามารถจัดการหนังสือโดยเพิ่ม ลบ และแก้ไขหนังสือ จัดการการขาย ตรวจสอบสถานะสินค้า 
จัดการสมาชิก และพูดคุยกับลูกค้าในรูปแบบของแชท ระบบได้รับการประเมินความพึงพอใจในการ
ทำงานจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�𝑥 = 4.63 S.D.= 
0.46) 

 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบชุมชน, บล็อก, แชท, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1. บทนำ 
ปัจจุบันหัวใจสำคัญในธุรกิจสมัยใหม่ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณเงินทุน หากแต่ขึ้นกับการสร้างแบรนด์

หรือภาพลักษณ์ให้ติดตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลมีเดียไปยังลูกค้าปลายทางด้วยความไว้วางใจ ซึ่ง
จะเป็นพลังผลักดันในการสร้างฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การสื่อสารระหว่างผู้ขายและลูกค้าอย่าง
สม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นแต่การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและลูกค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
นั้นสำคัญกว่า ดังนั้นเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดียจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสู่ความสำเร็จนี้ (Seth 
Godin,2009) ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจเพ่ือก่อเกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจควรมาจาก 1.) 
การให้บริการที่ดีและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 2.) คุณภาพของสินค้าและราคาที่เป็นธรรม 3.) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจลูกค้า 

จากการรวบรวมปัญหาการซื้อขายออนไลน์พบว่าขาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การ
ซื้อขายจะสิ้นสุดเพียงผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น   ผู้ซื้อไม่สามารถทดสอบสินค้าก่อนซื้อได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ได้รับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผู้ซื้อกลัวการฉ้อโกงหลังจากชำระเงินหรือการขโมยข้อมูล
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คู่แข่งทางการค้ามากขึ้นเนื่องจากการขายออนไลน์ทำได้ง่ายบนแพลตฟอร์ม Line หรือ Facebook โดย
ลักษณะการขายเป็นการไลฟ์สดหรือโพสต์ขายกลุ่มสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเป็นครั้งคราว 

งานวิจัยนี้จึงใคร่เสนอการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยยกกรณีศึกษาการ
ขายหนังสือซึ่งตระหนักถึงประเด็นคุณภาพสินค้าและราคาแล้ว หากยังมุ่งเน้นไปยังการให้บริการที่ดีและ
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีผ่านระบบแชท อีกทั้งกลยุทธ์การส่งเสริมการขายผ่านยอดการสั่งซื้อเพื่อดึงดูดใจ
ลูกค้าให้อยู่กับระบบในระยะยาว ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดียที่มีในปัจจุบัน เพ่ือสร้าง
ความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการพร้อมกับเสนอแนวแก้ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านขายหนังสือโดยตระหนักถึง
คุณภาพ ราคา การให้บริการและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ผนวกระบบชุมชน เพื ่อการพูดคุยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและลูกค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยดำเนินการตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยดำเนินตามขั้นตอนทฤษฎีแบบจำลองน้ำตก 
(Waterfall Model) (Girdhari Singh and Shalini Puri ,2014) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ขั้นตอนทดสอบระบบ ขั้นตอนนำไปใช้ และ
ขั้นตอนบำรุงรักษา 

 
3.1 การวิเคราะห์ระบบ 
 ศึกษาฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ขายหนังสือซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขายหนังสือเท่านั้น  (ซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์,2563) และ (นายอินทร,์2564) ประกอบด้วย 

• ฟังก์ชัน Login ใช้สำหรับให้สมาชิกของเว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสั่งซื้อสินค้า 
• ฟังก์ชัน สมัครสมาชิก ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ 
• ฟังก์ชันค้นหา ใช้สำหรับค้นหาหนังสือท่ีผู้ใช้ต้องการ 
• ฟังก์ชันแนะนำ ใช้สำหรับแนะนำหนังสือใหม่และหนังสือขายดี 
• ฟังก์ชันแยกหมวดหมู่หนังสือ ใช้สำหรับแยกประเภทของหนังสือออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวก

ต่อการค้นหา 
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• ฟังก์ชันตะกร้าสินค้า ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลของหนังสือที่ผู้ใช้มีความสนใจที่จะซื้อลงในตะกร้า
สินค้าพร้อมบอกรายละเอียดของหนังสือเล่มนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อหนังสือ ราคา และจำนวน
ของหนังสือ พร้อมทั้งคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด 

• ฟังก์ชันการชำระเงิน ใช้สำหรับชำระค่าสินค้ากับทางเว็บไซต์ 
จากนั้นวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของระบบชุมชน(community) (ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง,2556) เป็น

ขบวนการทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในการรวมกันในระยะเวลาที่นานพอสมควร จนเกิดระบบ
ความสัมพันธ์ และความผูกพันกันเกิดขึ ้นระหว่างผู้คน เช่น ระบบชุมชน Pantip (พันทิป,2563) ซึ่ง
สามารถให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
หลังจากวิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ขายหนังสือและบทบาทหน้าที่ของระบบชุมชนแล้ว สรุป
ต้นแบบระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ที่ควรเป็นโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2  
ส่วนคือ 

1. ส่วนของการใชง้านหน้าร้าน (Front End) เป็นส่วนของการทำงานของลูกค้าทั่วไป และลูกค้า
ที่เป็นสมาชิก โดยแต่ละประเภทนั้นจะถูกกำหนดสิทธิการเข้าถึงการใช้งาน มีลักษณะการทำงานดังนี้ 

- ระบบจัดการสมาชิก เป็นส่วนของการเก็บข้อมูลประวัติ และจัดเก็บข้อมูลระดับของสมาชิก 
- ระบบจัดการรายการหนังสือ เป็นส่วนของการแสดงรายการหนังสือ ตามการจำแนกประเภท

ของหนังสือซึ่งลูกค้าทั่วไป สามารถเรียกดูหนังสือได้เท่านั้น ถ้าจะสั่งซื้อหนังสือ จะต้องสมัคร
สมาชิกก่อนจึงจะสามารถเลือกหนังสือใส่ในตะกร้าได้ 

- ระบบจัดการสั่งซื้อหนังสือ เป็นส่วนของการสั่งซื้อหนังสือของลูกค้าที่เป็นสมาชิก  ตรวจสอบ
ระดับสมาชิก การโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน ตรวจสอบเลขพัสดุ 

- ระบบแชทกับทางร้าน เป็นส่วนที่ให้สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม และแจ้ง
ปัญหาให้กับทางร้าน ในรูปแบบของแชท 

- ระบบชุมชน เป็นส่วนของพ้ืนที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Blog ในหนังสือแต่ละ
เล่ม 

2. ส่วนของการทำงานหลังร้าน (Back End) เป็นส่วนของการทำงานของเจ้าของร้าน มีลักษณะ
การทำงาน ดังนี้ 

- ระบบบริหารสต็อกหนังสือ เป็นส่วนของการเพิ่มรายละเอียดสินค้า จำแนกตามประเภท
หนังสือ กำหนดราคาหนังสือ และจำนวนของหนังสือเล่มนั้นๆในสต๊อก 
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• ฟังก์ชันตะกร้าสินค้า ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลของหนังสือที่ผู้ใช้มีความสนใจที่จะซื้อลงในตะกร้า
สินค้าพร้อมบอกรายละเอียดของหนังสือเล่มนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อหนังสือ ราคา และจำนวน
ของหนังสือ พร้อมทั้งคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด 

• ฟังก์ชันการชำระเงิน ใช้สำหรับชำระค่าสินค้ากับทางเว็บไซต์ 
จากนั้นวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของระบบชุมชน(community) (ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง,2556) เป็น

ขบวนการทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในการรวมกันในระยะเวลาที่นานพอสมควร จนเกิดระบบ
ความสัมพันธ์ และความผูกพันกันเกิดขึ ้นระหว่างผู้คน เช่น ระบบชุมชน Pantip (พันทิป,2563) ซึ่ง
สามารถให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
หลังจากวิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ขายหนังสือและบทบาทหน้าที่ของระบบชุมชนแล้ว สรุป
ต้นแบบระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ที่ควรเป็นโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2  
ส่วนคือ 

1. ส่วนของการใชง้านหน้าร้าน (Front End) เป็นส่วนของการทำงานของลูกค้าทั่วไป และลูกค้า
ที่เป็นสมาชิก โดยแต่ละประเภทนั้นจะถูกกำหนดสิทธิการเข้าถึงการใช้งาน มีลักษณะการทำงานดังนี้ 

- ระบบจัดการสมาชิก เป็นส่วนของการเก็บข้อมูลประวัติ และจัดเก็บข้อมูลระดับของสมาชิก 
- ระบบจัดการรายการหนังสือ เป็นส่วนของการแสดงรายการหนังสือ ตามการจำแนกประเภท

ของหนังสือซึ่งลูกค้าทั่วไป สามารถเรียกดูหนังสือได้เท่านั้น ถ้าจะสั่งซื้อหนังสือ จะต้องสมัคร
สมาชิกก่อนจึงจะสามารถเลือกหนังสือใส่ในตะกร้าได้ 

- ระบบจัดการสั่งซื้อหนังสือ เป็นส่วนของการสั่งซื้อหนังสือของลูกค้าที่เป็นสมาชิก  ตรวจสอบ
ระดับสมาชิก การโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน ตรวจสอบเลขพัสดุ 

- ระบบแชทกับทางร้าน เป็นส่วนที่ให้สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม และแจ้ง
ปัญหาให้กับทางร้าน ในรูปแบบของแชท 

- ระบบชุมชน เป็นส่วนของพ้ืนที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Blog ในหนังสือแต่ละ
เล่ม 

2. ส่วนของการทำงานหลังร้าน (Back End) เป็นส่วนของการทำงานของเจ้าของร้าน มีลักษณะ
การทำงาน ดังนี้ 

- ระบบบริหารสต็อกหนังสือ เป็นส่วนของการเพิ่มรายละเอียดสินค้า จำแนกตามประเภท
หนังสือ กำหนดราคาหนังสือ และจำนวนของหนังสือเล่มนั้นๆในสต๊อก 

 
 

- ระบบการขาย เป็นการบริการหลังจากการสั่งซื้อหนังสือของลูกค้าที่เป็นสมาชิก โดยระบบ
สามารถทำการตรวจสอบสถานะการสั่งซื ้อ การชำระเงิน ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน 
การจัดส่ง การส่งเลขพัสดุให้ลูกค้า 

- ระบบจัดการสมาชิก เป็นส่วนของการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก และรายละเอียดของสมาชิก 
โดยระบบจะแบ่งระดับสมาชิกตามยอดการสั่งซื้อ (ระดับสมาชิกแปรผันตรงกับยอดสะสมซื้อ
สินค้า) 

- ระบบแชทกับลูกค้า เป็นส่วนที่ใช้ในการตอบคำถามให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก และรับฟัง
ปัญหาจากลูกค้า เพ่ือให้บริการที่ดีและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที  

 
3.2 การออกแบบระบบ 
 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม  ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าที่เป็นสมาชิก 
และเจ้าของร้าน แสดงดังภาพที่ 1 Use Case Diagram 

 

 
ภาพที่ 1  Use Case Diagram 

แผนผังแสดงกระแสข้อมูลระดับสูง แสดงดังภาพที่ 2 Context Diagram โดยมีบุคคลที่
เกี่ยวข้อง3 กลุ่ม คือ ลูกค้าท่ัวไป ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก และเจ้าของร้าน 
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ภาพที่ 2 Context Diagram 
 

แผนผังแสดงกระแสข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ Data Flow Diagram Level 0 แสดงดัง
ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 1 แสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 2 Context Diagram 
 

แผนผังแสดงกระแสข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ Data Flow Diagram Level 0 แสดงดัง
ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 1 แสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามลำดับ 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 0 
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ภาพที่ 4 Data Flow Diagram Level 1 
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ภาพที่ 4 Data Flow Diagram Level 1 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 Data Flow Diagram Level 1 (ต่อ) 
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การออกแบบผังความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล แสดงดังภาพที่ 6 Entity Relationship 
Diagram ประกอบด้วย 11 เอนทิตี้ ดังนี้ 

1. ตารางสมาชิก (Member) 
2. ตารางบัญชี (Account) 
3. ตารางระดับสมาชิก (Rank) 
4. ตารางหนังสือ (Book) 
5. ตารางรายละเอียดตะกร้าสินค้า (Basket_detail) 
6. ตารางตะกร้าสินค้า (Basket) 
7. ตารางข้อมูลการขาย (Sell) 
8. ตารางพูดคุย (Chat) 
9. ตารางกระทู้ (Blog) 
10.  ตารางคอมเมนต์ (Mini_Blog) 
11.  ตารางคอมเมนต์ตอบกลับ (Reply) 
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การออกแบบผังความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล แสดงดังภาพที่ 6 Entity Relationship 
Diagram ประกอบด้วย 11 เอนทิตี้ ดังนี้ 

1. ตารางสมาชิก (Member) 
2. ตารางบัญชี (Account) 
3. ตารางระดับสมาชิก (Rank) 
4. ตารางหนังสือ (Book) 
5. ตารางรายละเอียดตะกร้าสินค้า (Basket_detail) 
6. ตารางตะกร้าสินค้า (Basket) 
7. ตารางข้อมูลการขาย (Sell) 
8. ตารางพูดคุย (Chat) 
9. ตารางกระทู้ (Blog) 
10.  ตารางคอมเมนต์ (Mini_Blog) 
11.  ตารางคอมเมนต์ตอบกลับ (Reply) 
 

 
 

 
ภาพที่ 6 Entity Relationship Diagram 

 
3.3 การพัฒนาระบบ 

เครื่องมือวิจัย 
ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 
1 PC 1 เครื่อง  

• Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20 GHz 
2. Notebook 2 เครื่อง  

• Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz 
• AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 2.90 GHz 

3. Printer 1 เครื่อง 
ซอฟต์แวร ์ประกอบด้วย 

• Visual Studio Code 
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• Clip Studio Paint Pro 
• Photoshop 
• Microsoft Word  
• Microsoft Visio 
• Microsoft Project 
 

4. ผลการวิจัย 
ระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จตามฟังก์ชันที่

ได้รับการออกแบบและทำการทดสอบการใช้งานทุกฟังก์ชันโดยผู้ใช้ในแต่ละบทบาทที่ได้รับการจำแนกไว้ 
ดังข้อมูลทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชันงานจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานในตารางที่ 1 ส่วนผลการประเมิน
คุณภาพระบบในแง่ความพึงพอใจต่อ User Interface & User Experience จากทุกฟังก์ชันการใช้งาน
จำแนกตามบทบาทผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 2 ท่าน บทบาทสมาชิกจำนวน 6 ท่าน และบทบาทผู้ดูแลระบบ
จำนวน 2 ท่าน ได้ผลค่าคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานดังผลที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งค่าความพึง
พอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานทุกกลุ่มโดยรวมทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนน
เต็ม 5.00)  
 

ตารางท่ี1 : สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชันจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

การใช้งานผู้ใช้ทั่วไป 

ชื่อฟังก์ชนั ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใช้งาน 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การแนะนำหนังสือ ✓  ✓  
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ ✓  ✓  
การค้นหาหนังสือ ✓  ✓  
การค้นหนังสือตามหมวดหมู่ ✓  ✓  
ดูหน้าระดับสมาชิก ✓  ✓  
การแสดงข้อมลูรายละเอียดหนังสอืแต่ละเล่ม ✓  ✓  
ดูกระทู้ ความคดิเห็น (Blog) ของหนังสือแต่ละเลม่ ✓  ✓  
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• Clip Studio Paint Pro 
• Photoshop 
• Microsoft Word  
• Microsoft Visio 
• Microsoft Project 
 

4. ผลการวิจัย 
ระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จตามฟังก์ชันที่

ได้รับการออกแบบและทำการทดสอบการใช้งานทุกฟังก์ชันโดยผู้ใช้ในแต่ละบทบาทที่ได้รับการจำแนกไว้ 
ดังข้อมูลทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชันงานจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานในตารางที่ 1 ส่วนผลการประเมิน
คุณภาพระบบในแง่ความพึงพอใจต่อ User Interface & User Experience จากทุกฟังก์ชันการใช้งาน
จำแนกตามบทบาทผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 2 ท่าน บทบาทสมาชิกจำนวน 6 ท่าน และบทบาทผู้ดูแลระบบ
จำนวน 2 ท่าน ได้ผลค่าคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานดังผลที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งค่าความพึง
พอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานทุกกลุ่มโดยรวมทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนน
เต็ม 5.00)  
 

ตารางท่ี1 : สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแต่ละฟังก์ชันจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

การใช้งานผู้ใช้ทั่วไป 

ชื่อฟังก์ชนั ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใช้งาน 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การแนะนำหนังสือ ✓  ✓  
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ ✓  ✓  
การค้นหาหนังสือ ✓  ✓  
การค้นหนังสือตามหมวดหมู่ ✓  ✓  
ดูหน้าระดับสมาชิก ✓  ✓  
การแสดงข้อมลูรายละเอียดหนังสอืแต่ละเล่ม ✓  ✓  
ดูกระทู้ ความคดิเห็น (Blog) ของหนังสือแต่ละเลม่ ✓  ✓  

 

 
 

การใช้งานสมาชกิ 

ชื่อฟังก์ชนั ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใช้งาน 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

สมัครสมาชิก ✓  ✓  
แก้ไขโปรไฟลส์มาชิก ✓  ✓  
เข้าสู่ระบบ ✓  ✓  
การแนะนำหนังสือ ✓  ✓  
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ ✓  ✓  
การค้นหาหนังสือ ✓  ✓  
เลือกหนังสือใสต่ะกรา้ ✓  ✓  
ดูตะกร้าสินค้า ✓  ✓  
ดูหน้าระดับสมาชิก ✓  ✓  
ดูหนังสือแตล่ะหมวดหมู่ ✓  ✓  
ดูประวตัิการแชทกับทางร้าน ✓  ✓  
ดูหน้ารายการตะกร้าสินค้า ✓  ✓  
การแสดงข้อมลูรายละเอียดหนังสอืแต่ละเล่ม ✓  ✓  
อ่านกระทู้ ความคิดเห็น (Blog) ของหนังสือแต่ละเล่ม ✓  ✓  
ส่งข้อความ/รปูภาพแชทกับทางร้านได ้ ✓  ✓  
เพิ่มลดจำนวนหนังสือ/ลบหนังสือออกจากตะกร้า
สินค้า 

✓  ✓  

คิดคำนวณราคาหนังสือในตะกร้าอย่างถูกต้อง ✓  ✓  
คัดลอกเลขบัญชี→ อัปโหลดรูปสลิปโอนเงิน
→ชำระเงินทันท/ีภายหลัง 

✓  ✓  

ยืนยันการรบัสินค้า→สถานะปิดการขายสินคา้ ✓  ✓  
สร้างกระทู้/อ่านกระทู้→ สร้าง/ลบ (เฉพาะของ
ตนเอง)/ตอบกลับ ความคิดเห็น → อ่านความ
คิดเห็นท่ีตอบกลับ /ลบ ความคิดเห็นท่ีตอบกลับ
(เฉพาะของตนเอง) 

✓  ✓  
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การใช้งานผู้ดูแลระบบ 

ชื่อฟังก์ชนั ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใช้งาน 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

เข้าสู่ระบบ ✓  ✓  
แสดง/เพิม่/แกไ้ข/ลบ รายการหนงัสือในระบบ ✓  ✓  
แสดง/ยกเลิก รายการขายหนังสือ → แสดง/ยกเลิก รายละเอียด
การขายนั้น → กำหนดหมายเลขพัสดุของรายการขายนั้น 

✓  ✓  

แสดงข้อมูลสมาชิก ✓  ✓  
ดูข้อความ/รูปภาพ แชทระหว่างลกูค้าแต่ละคนกับทางร้าน ✓  ✓  
ส่งข้อความ/รปูภาพ แชทระหว่างลูกค้าแตล่ะคนกับทางร้าน ✓  ✓  

ตารางท่ี 2 : ตารางผลการประเมินคุณภาพระบบในแง่ความพึงพอใจต่อ User Interface & User 
Experience จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ ผู้ใช้ทั่วไป สมาชกิ ผู้ดุแลระบบ 
 ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้านเนื้อหา (Content) 

การแบ่งหมวดหมู ่

4.5 0.54 4.58 0.50 5 0 
การค้นหา 
ครบถ้วนสมบรูณ ์
เนื้อหามีความเหมาะสม 
ด้านการออกแบบ       
ความสวยงาม ความทันสมยั 

4.5 0.62 4.57 0.54 4.78 0.43 

ความง่ายต่อการใช้งาน 
สีสันในการออกแบบ 
เมนูง่ายต่อการใช้งาน 
ความเหมาะสมของสีพิ้นหลังกับสตีัวอักษร 
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบประกอบ 
กราฟิกหน้าจอ 
โดยภาพรวมดา้นออกแบบ 

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ (Quality) 
การสื่อความหมายของปุ่มการใช้งาน 

4.5 0.54 4.54 0.51 4.75 0.46 
การใช้งานได้ง่ายของปุ่มการใช้งาน 
การเช่ือมโยงกันของส่วนต่างๆ 
โดยภาพรวมดา้นคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.56 4.56 0.52 4.84 0.30 
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การใช้งานผู้ดูแลระบบ 

ชื่อฟังก์ชนั ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใช้งาน 
สำเร็จ ไม่สำเร็จ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

เข้าสู่ระบบ ✓  ✓  
แสดง/เพิม่/แกไ้ข/ลบ รายการหนงัสือในระบบ ✓  ✓  
แสดง/ยกเลิก รายการขายหนังสือ → แสดง/ยกเลิก รายละเอียด
การขายนั้น → กำหนดหมายเลขพัสดุของรายการขายนั้น 

✓  ✓  

แสดงข้อมูลสมาชิก ✓  ✓  
ดูข้อความ/รูปภาพ แชทระหว่างลกูค้าแต่ละคนกับทางร้าน ✓  ✓  
ส่งข้อความ/รปูภาพ แชทระหว่างลูกค้าแตล่ะคนกับทางร้าน ✓  ✓  

ตารางท่ี 2 : ตารางผลการประเมินคุณภาพระบบในแง่ความพึงพอใจต่อ User Interface & User 
Experience จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ ผู้ใช้ทั่วไป สมาชกิ ผู้ดุแลระบบ 
 ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้านเนื้อหา (Content) 

การแบ่งหมวดหมู ่

4.5 0.54 4.58 0.50 5 0 
การค้นหา 
ครบถ้วนสมบรูณ ์
เนื้อหามีความเหมาะสม 
ด้านการออกแบบ       
ความสวยงาม ความทันสมยั 

4.5 0.62 4.57 0.54 4.78 0.43 

ความง่ายต่อการใช้งาน 
สีสันในการออกแบบ 
เมนูง่ายต่อการใช้งาน 
ความเหมาะสมของสีพิ้นหลังกับสตีัวอักษร 
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบประกอบ 
กราฟิกหน้าจอ 
โดยภาพรวมดา้นออกแบบ 

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ (Quality) 
การสื่อความหมายของปุ่มการใช้งาน 

4.5 0.54 4.54 0.51 4.75 0.46 
การใช้งานได้ง่ายของปุ่มการใช้งาน 
การเช่ือมโยงกันของส่วนต่างๆ 
โดยภาพรวมดา้นคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.56 4.56 0.52 4.84 0.30 
 

 
 

บทความนี้ใคร่นำเสนอตัวอย่างส่วนงานหลักของผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกและเจ้าของร้าน โดย
ครอบคลุมฟังก์ชัน การเลือกซื้อหนังสือตามหมวด การค้นหาหนังสือ รายละเอียดหนังสือ หน้าตะกร้า
สินค้า หน้าชำระเงิน หน้ารายการตะกร้าสินค้า หน้าแชทกับทางร้าน หน้ากระทู ้หรือบล็อก หน้า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 การเลือกหมวดหมู่หนังสือ 
 การเลือกหมวดหมู่หนังสือทำได้โดยการคลิกเลือกหมวดหมู่หนังสือจากแถบด้านบนและด้านซา้ย 
เช่น หน้าหนังสือทั้งหมด ดังภาพที่ 7 หน้าหนังสือการ์ตูน ดังภาพที่ 8 เป็นต้น โดยสามารถเลือกดู
รายละเอียดหนังสือได้โดยคลิกในพ้ืนที่ของหนังสือแต่ละเล่ม ถ้าต้องการเลือกใส่ตะกร้าให้คลิกที่ปุ่มตะกร้า
ของหนังสือเล่มนั้น แล้วจะแสดงจำนวนหนังสือท่ีลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกเลือกไว้ที่ด้านบนรูปตะกร้า 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าหนังสือทั้งหมด 
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ภาพที่ 8 หน้าหนังสือการ์ตูน 

4.2 หน้าค้นหาหนังสือ 
 ลูกค้าสามารถพิมพ์ค้นหาหนังสือจากชื่อหนังสือ โดยไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าเว็บหน้าใดก็ตาม เมื่อทำ
การกรอกข้อมูลชื่อหนังสือในช่องค้นหา ถ้ากดปุ่ม Search ระบบจะทำการแสดงหน้าค้นหาหนังสือตาม
ข้อมูลที่ลูกค้ากรอก ดังภาพที่ 9 และหากข้อมูลที่ลูกค้ากรอกไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงดัง
ภาพที่ 10 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าค้นหาหนังสือ 
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ภาพที่ 8 หน้าหนังสือการ์ตูน 

4.2 หน้าค้นหาหนังสือ 
 ลูกค้าสามารถพิมพ์ค้นหาหนังสือจากชื่อหนังสือ โดยไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าเว็บหน้าใดก็ตาม เมื่อทำ
การกรอกข้อมูลชื่อหนังสือในช่องค้นหา ถ้ากดปุ่ม Search ระบบจะทำการแสดงหน้าค้นหาหนังสือตาม
ข้อมูลที่ลูกค้ากรอก ดังภาพที่ 9 และหากข้อมูลที่ลูกค้ากรอกไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงดัง
ภาพที่ 10 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าค้นหาหนังสือ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 10 ไม่พบรายการหนังสือ 
4.3 หน้ารายละเอียดหนังสือ 

หน้ารายละเอียดหนังสือจะแสดงรูปหนังสือ ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ ผู้แต่ง หมวดหมู่ ราคา 
และรายละเอียดของหนังสือ ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มลดจำนวนหนังสือที่ต้องการหยิบใส่ตะกร้าได้ เมื่อ
เลือกจำนวนเสร็จ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถคลิกที่ปุ่มหยิบใส่ตะกร้าเพื่อนำสินค้าลงสู่ตะกร้า และ
สามารถเข้าสู่ระบบชุมชนของหนังสือเล่มนั้นๆผ่านทางสัญลักษณ์รูปบล็อก ดังภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 11 หน้ารายละเอียดหนังสือ 
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4.4 หน้าตะกร้าสินค้า 
หน้าตะกร้าสินค้าจะแสดงรายการหนังสือของลูกค้าที่เป็นสมาชิกเลือกซื้อไว้ และคำนวณ

ราคาหนังสือทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถปรับเพิ่มลดจำนวนหนังสือ และลบหนังสือออกจากตะกร้าได้ 
ดังภาพที่ 12 โดยการลบหนังสือจะต้องยืนยันการลบอีกครั้ง เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ดังภาพที่ 13 
ถ้าหากต้องการเลือกซื้อหนังสือเพ่ิมสามารถคลิกปุ่มเลือกซื้อหนังสือเพ่ิม เพ่ือย้อนกลับไปหน้าหนังสือ
ทั้งหมด จากนั้นระบบจะทำการแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด ส่วนลด และราคาสุทธิ เพื่อลูกค้า
ทำการตรวจเช็คแล้วสามารถกดปุ่มชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าตะกร้าสินค้า 
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ภาพที่ 12 หน้าตะกร้าสินค้า 

 
 

 
ภาพที่ 13 ยืนยันการลบหนังสือออกจากตะกร้า 

 
4.5 หน้าชำระเงิน 

หน้าชำระเงินจะแสดงชื่อบัญชี เลขบัญชีของร้านค้า โดยลูกค้าสามารถกดปุ่มคัดลอกเพ่ือ
คัดลอกเลขบัญชีได้ ซึ่งระบบจะทำการแสดงยอดเงินสุทธิ และมีปุ่มเพิ่มรูปเพื่อให้ลูกค้าแนบหลักฐาน
การโอนเงินให้แก่ทางร้านค้า ถ้าลูกค้าทำการแนบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืน ยัน
การชำระเงิน หรือหากลูกค้าต้องการจองหนังสือในตะกร้านั้นๆแต่ยังไม่ต้องการที ่จะชำระเงิน
ในตอนนี้ให้กดปุ่มรอการชำระเงิน ถ้าลูกค้าต้องการย้อนกลับไปแก้ไขตะกร้าสินค้าให้กดปุ่มยกเลิกการ
ชำระเงิน ดังภาพที่ 14 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

70

 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าการชำระเงิน 

4.6 หน้ารายการตะกร้าสินค้า 
หน้ารายการตะกร้าสินค้าเป็นหน้าที่แสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อ โดยมีการระบุวันเวลาที่สั่งซื้อ

สินค้า รูปสลิปโอนเงิน เลขพัสดุ จำนวนเงิน สถานะสินค้า สถานะการสั่งซื้อ และลูกค้าสามารถค้นหาเวลา
ที่สั่งซื้อสินค้า และเลือกจำนวนรายการที่แสดงในหน้านั้น ดังภาพที่ 15 ซึ่งถ้าลูกค้ายังไม่ได้อัปโหลดส
ลิปสามารถกดปุ่มอัปโหลดสลิปแล้วเพิ่มรูปสลิป ดังภาพที่ 16 และยืนยันการรับสินค้าที่ปุ่มยืนยันการรับ
สินค้าโดยระบบจะทำการแจ้งเตือนเงื่อนไขการกดยืนยันการรับสินค้าอีกครั้งเพื่อป้องกันข้อการผิดพลาด
จากการซื้อขาย ดังภาพที่ 15 
  

 
 

ภาพที่ 15 หน้ารายการตะกร้าสินค้า 
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ภาพที่ 15 หน้ารายการตะกร้าสินค้า 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 16 การอัปโหลดสลิป 
 

 
 

ภาพที่ 17 แจ้งเตือนการยืนยันการรับสินค้า 
4.7 หน้าแชทกับทางร้าน 

ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกสามารถแชทสอบถามข้อมูลต่างๆกับเจ้าของร้านได้โดยการพิมพ์ข้อความ
ดังภาพที่ 18 หรือเพิ่มรูปภาพ ดังภาพที่ 19 และเมื่อมีข้อความจากเจ้าของร้านเข้ามาใหม่ ระบบจะ
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ทำการแสดงเครื่องหมายสีแดงที่เขียนว่า New ที่สัญลักษณ์รูปแชท ดังภาพที่ 20 เพื่อเป็นการแจ้ง
เตือนกับลูกค้าว่ามีข้อความใหม่ ถ้าต้องการออกจากแชทให้กดปุ่มรูปประตูทางออก 

 
 

ภาพที่ 18 หน้าแชทกับทางร้าน 
 

 
 

ภาพที่ 19 การเพิ่มรูปภาพในแชท 
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ภาพที่ 18 หน้าแชทกับทางร้าน 
 

 
 

ภาพที่ 19 การเพิ่มรูปภาพในแชท 

 
 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงข้อความใหม่ New ที่สัญลักษณ์รูปแชท 
 

4.8 หน้ากระทู้หรือบล็อก 
หน้ากระทู้เป็นหน้าที่เปิดพ้ืนที่ให้ลูกค้าได้สร้างกระทู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ เพ่ือให้ลูกค้าที่

สนใจในหัวข้อกระทู้นั้นๆเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งในหน้าหัวกระทู้จะแสดงชื่อกระทู้ 
ผู้เขียน และจำนวนคอมเมนต์ และสามารถเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ โดยการกดปุ่มอ่าน
กระทู้ ดังภาพที่ 21 และสามารถกดปุ่มสร้างกระทู้เพื่อสร้างและเขียนกระทู้ ดังภาพที่ 22 ซึ่งลูกค้าที่
เป็นสมาชิกจะสามารถสร้างกระทู้ อ่านกระทู้ และคอมเมนต์กระทู้ได้ แต่ลูกค้าทั่วไปจะทำได้เพียงอ่าน
กระทู้เท่านั้น 
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ภาพที่ 21 หน้ากระทู้ 

 
ภาพที่ 22 การสร้างกระทู้ 

4.9 หน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หน้าแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นมีไว้สำหรับการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นตามหัวข้อกระทู้ 

ประกอบด้วย หัวข้อกระทู้ และคอมเมนต์ ดังภาพที่ 23  สามารถสร้างคอมเมนต์โดยการกดปุ่มสร้าง
ความคิดเห็น ดังภาพที่ 24 ซึ่งในแต่ละคอมเมนต์สามารถทำการตอบกลับได้โดยการกดปุ่มตอบกลับ 
ดังภาพที่ 25 ถ้าคอมเมนต์นั้นๆมีคอมเมนต์ตอบกลับ จะปรากฎปุ่มดูความคิดเห็นแสดงขึ้น ดังภาพที่ 
26 และเมื่อกดปุ่มดูความคิดเห็น จะแสดงคอมเมนต์ข้อความตอบกลับของคอมเมนต์นั้นๆ ดังภาพที่ 
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ภาพที่ 21 หน้ากระทู้ 
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27 และสามารถลบคอมเมนต์และคอมเมนต์ตอบกลับของตนเองได้โดยการกดสัญลักษณ์รูปถังขยะสี
แดง  

 
ภาพที่ 23 หน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

 
 

ภาพที่ 24 การสร้างคอมเมนต์ 
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ภาพที่ 25 การสร้างคอมเมนต์ตอบกลับ 
 

 
 

ภาพที่ 26 ปุ่มดูความคิดเห็น 
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ภาพที่ 25 การสร้างคอมเมนต์ตอบกลับ 
 

 
 

ภาพที่ 26 ปุ่มดูความคิดเห็น 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงคอมเมนต์ตอบกลับ 
5. ผลสรุป และอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบเว็บไซต์ตามหลักการของธุรกิจสมัยใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
กับโซเชียลมีเดียไปยังลูกค้าปลายทางเพื่อสร้างความไว้วางใจ ผ่านการให้บริการที่ดีและแก้ปัญหาอย่าง
ทันท่วงทีด้วยระบบแชท อีกทั้งได้คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นจนเกิดเป็นชุมชนในรูปแบบของบล็อก ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันในการสร้างฐานลูกค้าให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ระบบยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ระบบขายหนังสือออนไลน์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันอย่างครบถ้วน ระบบผ่านการทดสอบการใช้ในแต่ละฟังก์ชันและการประเมินคุณภาพระบบในแง่
ความพึงพอใจต่อ User Interface & User Experience จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
การพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ของผู้ประกอบการนอกจากจะสร้างความมั่นใจ ความไว้วางใจด้านบริการ การ
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ลดปัญหากลัวการฉ้อโกง การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในระยะยาวแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและลูกค้าถือเป็นฐานสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
ส่งเสริมการขายต่อไป อีกทั้งฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลปัญหาที่รวบรวมจากระบบแชทหรือบล็อกสามารถ
เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาระบบ chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะ หรือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม
การขายเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ในอนาคต 
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