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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการน าผลจากการปฏิบัติงานที่ได้สรุปปัญหาและน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ประกอบด้วย 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการห้อง
ประชุมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลส าเร็จในการน าการพัฒนาระบบบริหารการจัดการห้องประชุมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวนม์าใช้งานกบั
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนา
ระบบบริหารการจัดการห้องประชุมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เคยใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุม โดยการเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ระบบบริหารการจัดการห้องประชุมออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีคลาวด์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ระบบมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ, การบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์, เทคโนโลยีคลาวด์, ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

This research is the result of the work that had summarized the problem and bring suggested 
developed system for better efficiency. Which in this research had a purpose are follows 1) To develop 
the management meeting room system with cloud technology of Faculty of Science and Technology, 
Phetchaburi Rajabhat University. 2) To study compare success in applying the management meeting 
room system with cloud technology of Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat 
University. 3) To assess satisfaction of users the management meeting room system with cloud 
technology of Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University. The target group is 
Phetchaburi Rajabhat University personnel. The tools used in this research are online meeting room 
management system with cloud technology and satisfaction assessment form. Data were analyzed by 
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means of mean statistics and standard deviation. From this research, it was found that the overall 
system satisfaction was very good, mean of 4.78 and standard deviation of 0.38. 
Keywords : Development System, Online Meeting Room Management, Cloud Technology, Satisfaction 
 
1.  บทน า 

การปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาซึ่งท าหน้าที่ดูแล
ห้องประชุมห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานภายในคณะทั้งในส่วนของสาขาวิชา
ต่าง ๆ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฝ่ายวิจัยฝ่ายกิจการนักศึกษา และโรงเรียน
การอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทุกหน่วยงานต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือติดตามเตรียมงานวางแผนเพื่อจัดท า
กิจกรรมร่วมกันจึงจ าเป็นต้องใช้สถานที่ในการประชุม
อบรม สัมมนา รวมถึงกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่
จัดกิจกรรมในห้องประชุมของคณะทุกครั้งเดิมที การขอใช้
ห้องประชุมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯนั้นใช้วิธีการ
การขอใช้ห้องด้วยวาจาโดยการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
หรือติดต่อด้วยการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลเป็นผู้รับทราบ อาจมีการจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ 
เช่น ช่ือ-สกุล วัน เวลา สถานที่ อุปกรณ์ที่จะขอใช้ แต่ใน
บางกรณีที่เจ้าหน้าที่ก าลังปฏิบัติงานอื่นอยู่อาจลืมบันทึก
รายละเอียดหรือเกิดการบันทึกรายละเอียดไม่ชัดเจน 
จึงอาจมีการขอใช้ห้องประชุมที่ซ้ าซ้อนกันเพราะไม่มี
หลักฐานในการขอใช้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ จึงท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นที่มาของปัญหาในการท างานของ
ทั้งสองฝ่ายในการหาผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดและ
เสียหาย 

จากปัญหาดังกล่าวนี้ได้จัดท าแบบฟอร์มในการขอใช้
ห้องประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และเก็บไว้เป็นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมมีการจัดท า
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุมติดประชาสัมพันธ์ท่ีส านักงานคณะ
เพื่อให้ผู้ขอใช้และผู้ปฏิบัติงานบริการที่ดูแลความสะอาด
เปิดปิดห้องประชุมได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง

ไม่ผิดพลาด ซึ่งผลที่ได้เป็นที่พึงพอใจระดับหนึ่งและ
ช ่วยแก ้ป ัญหาการจองห้องซ้ าซ้อนกันของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แต่ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม
ที่กล่าวมานั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ในการขออนุมัติใช้แต่ละครั้งจากผู้มีอ านาจอนุญาต
ให้ใช้งานได้และในการขอใช้ห้องประชุมแต่ละครั้งผู้ควบคุม
และดูแลห้องประชุมต้องประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานบริการ
ประจ าอาคารนั้น ๆ เพื่อมาเปิดห้องและท าความสะอาด 
ซึ่งต้องเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม 
ที่ส านักงานคณะท าให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาและไม่สะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้วิจัยได้พบปัญหาการให้บริการจึงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ที่สามารถลด
ปริมาณการใช้กระดาษให้น้อยลงมีความรวดเร็วในการขอ
ใช้ห้องประชุมสามารถด าเนินการขอใช้ห้องประชุมที่ไหน
เมื่อไรเวลาไหนก็ได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone)  
คอมพิวเตอร์ (Computer) ในการขอใช้ห้องประชุมผ่าน
ทางเว็บไซต์ (http://sci.pbru.ac.th)  ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายและระบบสามารถแจ้งให้ 
ผู้ขอใช้ทราบด้วยการส่งขอมูลการในการขอใช้ห้องประชุม
กลับไปยังผู้ขอใช้ห้องทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (email) 
และ line เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคคลภายนอก และผู้ปฏิบัติงาน
บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดจากมือถือได้เช่นกัน
โดยตรวจสอบปฏิทินวันเวลาสถานท่ีว่างของห้องประชุมได้
ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้ง
การพัฒนาระบบการขอใช้ห้องประชุมนี้ยังสามารถเก็บข้อมูล
เป็นสถิติและประมวลความส าคัญเป็นสารสนเทศที่สามารถ
แสดงรายงาน (Report) น ามาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์
ที่ใช้งานกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากการประมวลผล
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และเก็บข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เราไปด าเนินการบนระบบของผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนโดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงวิธีจัดการข้อมูลและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้
ตลอดเวลาด้วยอุปกรณ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซีสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต เป็นต้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการห้องประชุม
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบผลส าเร็จในการน า
การพัฒนาระบบบริหารการจัดการห้องประชุมออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีคลาวน์มาใช้งานกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ที ่ม ีต ่อ
การพัฒนาระบบบริหารการจัดการห้องประชุมออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง
ประชุมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้วิจัย
ใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยให้
ทั้ง 2 กลุ่มมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นบุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และบุคคลภายนอกและทดลองการน า
วิธีการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์แบบใหม่มาใช้กลุ่มทดลอง
และใช้วิธีการขอใช้ห้องประชุมแบบเดิมกับกลุ่มเปรียบเทียบ
โดยทั้งสองกลุ่มจะมีการวัดค่าประสิทธิภาพของระบบของ
วิธีขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ทั้งก่อนและหลัง
การทดลองทั้งหมดแสดงได้ดังนี้ 
 
 

กลุ่มทดลอง เคร่ืองมือที่ใช้ (X) ประสิทธิภาพ  (O1) 

บุคลากรสาย
วิชาการ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
บุคคลภายนอก 
 

การขอใช้ห้อง
ประชุมแบบใหม ่

ความรวดเร็วในการ
ขอใช้บริการ 
ความพึงพอใจของ 
ผู้ขอใช้บริการ 
ความสะดวกในการ
เข้าถึงระบบ 
ความยากง่ายต่อ
การปฏิบัติงาน 

 

กลุ่มเปรียบเทียบ เคร่ืองมือที่ใช้ (-) ประสิทธิภาพ  (O2) 
บุคลากรสาย
วิชาการ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
บุคคลภายนอก 

การขอใช้ห้อง
ประชุมแบบเก่า  

ความรวดเร็วในการ
ขอใช้บริการ 
ความพึงพอใจของ 
ผู้ขอใช้บริการ 
ความสะดวกในการ
เข้าถึงระบบ 
ความยากง่ายต่อ
การปฏิบัติงาน 

O (Observation) หมายถึง การสังเกตหรือการวัดผล
ที่เกิดขึ้น 
X (Treatment) หมายถึง วิธีการใหม่ที่ต้องการน ามาทดสอบ 

หมายถึง วิธีการแบบเดิม 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคลากรภายนอกหน่วยงานและ

บุคลากรภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้งานระบบจองห้องประชุม
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จากการสุ่มแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non- 
probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งมีทั้งบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมจ านวน 30 คน  กลุ่มทดลอง                   X         O1 

กลุ่มเปรียบเทยีบ              - O2 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. ระบบบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ด้วย

เทคโนโลยีคลาวด์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเก่า และ
ระบบใหม่ ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ห้องประชุมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  ด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ห้องประชุมออนไลน์ การเขียนโค้ด (Script) เพิ่มเติม
ในส่วนของ Google Form ขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีการด าเนินการ
จัดการข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มแปลงเป็นเอกสาร
ในรูปแบบของไฟล์ PDF ส่งไปให้ผู้ขอใช้ห้องประชุมทาง
email และสามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นแบบค าร้อง
ของใช้ห้องประชุมเพื่อของอนุมัติกับผู้บริหารคณะและ
ผู้วิจัยได้เขียนโค้ด (Script) ในส่วนของการแจ้งเตือนทาง
Applications line เพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนินการได้อย่างถูกต้องโดยมีการเขียน Script 
ทั้ง 2 ส่วน ประกอบด้วย  

1)  ส่วนของการขอใช้ห้องประชุม  
2)  ส่วนของการแจ้งเตือน  

2)  ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ โดยด าเนินการเก็บผลประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ จากนั้นน าผลประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 

4.  ผลการศึกษาวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยสามารถรายงานและอภิปรายผลได้

ดังนี ้

ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องประชุม
ออนไลน์ ระบบการบริหารจัดการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 
เพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการโดยให้บริการกับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกคณะโดยมีห้อง
ประชุมทั้งหมด 4 ห้อง เป็นห้องที่มีความจุขนาดเล็กและ
ขนาดกลางซึ่งสามารถใช้แบบค าร้องในการขอใช้ห้อง
ประชุมออนไลน์โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 Flowchart การขอใช้ห้องประชุมผ่านออนไลน์

แบบเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าระบบการขอใช้ห้องประชุมผา่นออนไลน์
แบบเก่า 
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ภาพที่ 3 หน้าเอกสารค าขอใช้ห้องประชุมแบบเก่า 

 

จากระบบงานเก่าการด าเนินการตามขั้นตอนในการขอ
ใช้ห้องประชุมมีข้อปรับปรุงในด้านระยะเวลา การแจ้งเตือน 
และเอกสารในการพิมพ์เพื่อยื่นขออนุมัติ ไม่มีความขัดเจน 
รายละเอียดข้อมูลน้อย ท าให้ผู้อนุมัติไม่สามารถดูรายละเอียด
ได้ครบถ้วนและผู้ปฏิบัติงานบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ทราบวัน เวลา ในการขอใช้ห้อง ซึ่งสอดคล้องกับแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่ประเมินผู้ขอใช้ห้องประชุมทั้งหมด 
30 คน สรุปผลความพึงพอใจได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจในการใช้ระบบการขอใช้
ห้องประชุมออนไลน์แบบเก่า 

รายการประเมิน  S.D. 
1. ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
ในการด าเนินการขอใช้ห้อง 

4.21 0.48 

2. ความสมบรูณ์ของข้อมูลบนเอกสาร
ในการจัดพิมพ์รายงานผล 

3.48 0.56 

3. ความถูกต้อง แม่นย า ของข้อมูลการ
ขอใช้ห้อง 

3.76 
 

0.68 
 

4. ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การปฏิบัติงาน 

3.86 0.43 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของการขอใช้
ห้องประชุมระบบใหม ่

3.83 0.59 

ค่าเฉลี่ย 3.83 0.55 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการขอใช้ห้องประชุม
แบบเก่า ท าให้เกิดการพัฒนางานน าระบบการจัดการห้อง
ประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
แทนระบบการปฏิบัติงานเก่า โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 4 Flowchart การขอใช้ห้องประชุมผ่านออนไลน์ 
แบบใหม่ 

 

 ระบบการขอใช้ห้องประชุมผ่านออนไลน์แบบใหม่
ผู้วิจัยพัฒนาโดยควบคุมการท างานด้วย Script Google  
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าระบบการขอใช้ห้องประชุมผ่านออนไลน ์
แบบใหม่ 

X
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 จากภาพที่ 5 ระบบการขอใช้ห้องประชุมผ่านออนไลน์
แบบใหม่นั้น เมื่อผู้ขอใช้บริการกรอกบันทึกข้อมูลผ่าน 
Google Form ระบบจะเรียกใช้ Script Google ด้วยการ
น าข้อมูลที่บันทึกผ่าน Google Form แปลงเป็นไฟล์เอกสาร 
PDF ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าเอกสารค าขอใช้ห้องประชุมแบบใหม ่
 

 จากภาพที่ 6 แสดงหน้าเอกสารค าขอใช้ห้องประชุม
เป็นไฟล์ PDF ที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทันที นอกจากนี้ ระบบยังมีการ
แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านทางไลน์ 
(line) โดยอัตโนมัติทันที ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงส่งข้อความแจ้งเตอืนผ่านทางไลน ์
 

จากการพัฒนาระบบใหม่ พบว่า ท าให้การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ นั้นมีระยะเวลา
ในการด าเนินการรวดเร็วขึ้นมาก สะดวกในการตรวจสอบ
วัน เวลาห้องว่าง การจัดท าข้อมูลในเอกสารมีเนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์ การแจ้งเตือนที่รวดเร็ว ดังผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่ประเมินจากผู้ขอใช้ห้องประชุมจากผู้ใช้งาน
ทั้งหมด 30 คน ตามตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดการ
ห้องประชุมออนไลน์แบบใหม่ 

รายการประเมิน  S.D. 
1.ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา           
ในการด าเนินการขอใช้ห้อง 

4.97 0.18 

2. ความสมบรูณ์ของข้อมูลบนเอกสาร        
ในการจัดพิมพ์รายงานผล 

4.72 
 

0.45 
 

3. ความถูกต้อง แม่นย า ของข้อมูลการขอ
ใช้ห้อง 

4.62 0.49 

4. ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีช่วย              
ในการปฏิบัติงาน 

4.76 
 

0.43 
 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของการขอใช้
ห้องประชุมระบบใหม ่

4.83 0.38 

ค่าเฉลี่ย 4.78 0.38 

X
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 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานระบบ พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.38 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระบบ
มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการด าเนินการ
ขอใช้ห้อง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล 

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนา
ระบบบริหารการจัดการห้องประชุมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี
คลาวด์มาให้บริการ ได้มีการเปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง
ระบบใหม่กับระบบเก่าในการขอใช้ห้องประชุม เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ จะเห็นได้ว่า
ระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการ
ได้รวดเร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น เอกสารใบค าร้องจัดส่งทาง 
email มีรายละเอียดครบสมบูรณ์สามารถพิมพ์ออกมาขอ
อนุมัติได้ การท างานมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบงานเก่า 
ขั้นตอนในการใช้งานง่าย มีการแจ้งเตือนผ่านสื่อออนไลน์
ทั้งทาง email และ Line รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบวัน
ว่างได้ทุกวันทุกเวลา ทุกสถานที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงวิธีจัดการข้อมูล
เหล่านั้นและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วย
เทคโนโลยีคลาวด์  (Cloud)  โดยใช้อุปกรณ์ที่มี  เ ช่น 
Computer, Smart phone, Tablet และสามารถเข้าระบบ
ผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(http://sci.pbru.ac.th) ได้ตลอดเวลาท าให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ขอใช้บริการเป็น
อย่างมาก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี ้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเนื ่องจากได้รับ
ความกรุณาอย่างสูงจากศาสตราจารย์ดร .ปรัชญนันท์ 
นิลสุขและอาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัสจานุกูล รองคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ ให้ค าแนะน าปรึกษา

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการทดลองระบบและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่งผู้วิจัยหวังว่า
งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการน าไปใช้งานได้อย่างดี
จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตา คุณแด่
บิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว
และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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