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บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ป ระกอบด ว ย 1) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การห อ งประชุ ม แบบออนไลน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบการขอใช
หองประชุมแบบออนไลน กลุมเปาหมายคือบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เคยใชงานระบบ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ระบบมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับ ดี คาเฉลี่ย เทากับ 4.39 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58

คําสําคัญ:
ระบบการพัฒนา , การจัดการหองประชุมออนไลน , ความพึงพอใจ
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Development of Meeting rooms Online Management
System the Faculty of Science and Technology
Phetchaburi Rajabhat University
Prachum Phunood
Faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat University
E-mail: Prachum.phu@mail.pbru.ac.th

Abstract
The objectives of this research were 1) to development of meeting rooms online
management system the faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat University.
2) to evaluate assess user satisfaction with online meeting room requesting systems. The
Sample group studies used in this study was 3 5 people selected by purposive sampling. The
tools used in this study were the Development of Meeting rooms Online Management System
the Faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat University and a questionnaire
measuring their satisfaction with the use of system. The statistics used in this study was Mean
and Standard Deviation. The results showed that: satisfaction with system was at a high level
overall ( X = 4.39 ; S.D. 0.58)
Keyword: Development system / Meeting room management online / Satisfaction
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บทนํา

จากการทํางานดานโสตทัศนศึกษา มีหนาที่ดูแลหองประชุม หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นไดวาทุกหนวยงานภายในคณะทั้งในสวนของสาขาวิชาตางๆ สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรฯ ฝายวิชาการ ฝายแผนงาน ฝายวิจัย ฝายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทุก
หนวยงานตองมีการประชุมเพื่อปรึกษา หารือ ติดตาม เตรียมงาน วางแผนเพื่อจัดทํากิจกรรมรวมกัน จึงจําเปนตองใชสถานที่
ในการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงกิจกรรมงานรื่นเริงตางๆ โดยสวนใหญจัดในหองประชุมของคณะตลอด เดิมทีการขอใช
หองประชุมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรฯ นั้นใชวิธีการการขอใชหองดวยวาจา โดยการติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่หรือติดตอ
ดวยการพูดคุยกันทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ผูดูแลเปนผูรับทราบ อาจมีการจดบันทึกรายละเอียดตางๆ เชน ชื่อ-สกุล วัน เวลา
สถานที่ อุปกรณที่จะขอใช แตในบางกรณีที่เจาหนาที่กําลังปฏิบัติงานอื่นอยูอาจลืมบันทึกรายละเอียด หรือเกิดการบันทึก
รายละเอียดสับสน จึงอาจมีการขอใชหองประชุมซ้ําซอนกัน เพราะไมมีหลักฐานในการขอใชเปนลายลักษณอักษรไว จึงทําให
เกิดขอผิดพลาดซึ่งอาจเปนที่มาของปญหาในการทํางานของทั้งสองฝายในการหาผูรับผิดชอบในความผิดพลาดและเสียหาย
จากป ญ หาดั ง กล าวนี้ ก็ ไ ด มี ก ารปรับ ปรุง การขอใช หอ งประชุ มตา งๆ ของคณะวิ ท ยาศาสตรฯ ด ว ยการจัดทํา
แบบฟอรมในการขอใชหองประชุมที่มีรายละเอียดครบถวนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และเก็บไวเปนขอมูล รายละเอียดตางๆ ใน
การจั ด เตรีย มความพร อมของเจา หน าที่ ผูดูแ ลหอ งประชุม มี ก ารจั ดทํ า ปฏิทิ น การขอใช หอ งประชุ มติดประชาสัม พันธท่ี
สํานักงานคณะ เพื่อใหผูขอใชและผูปฏิบัติงานบริการที่ดูแลความสะอาด เปด ปดหองประชุมไดรับทราบและปฏิบัติหนาที่ได
ถูกตอง ไมผิดพลาด ซึ่งผลที่ไดเปนที่พึงพอใจอยางมาก และชวยแกปญหาการจองหองซ้ําซอนกันของอาจารย เจาหนาที่ ได
เปนอยางดี แตขั้นตอนการขอใชหองประชุมยังคงตองใชเวลาในการดําเนินการตางๆ นาน ในการขออนุมัติใชแตละครั้งจากผูมี
อํานาจอนุญาตใหใชง านได และในการขอใชหอ งประชุมแตละครั้ งผูควบคุมและดูแลห องประชุม ตองประสานงานกั บ
ผูปฏิบัติงานบริการประจําอาคารนั้นๆ เพื่อมาเปดหอง และทําความสะอาด ซึ่งตองเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินการขอใชหอง
ประชุมที่สํานักงานคณะ ทําใหเกิดความลาชา เสียเวลา และไมสะดวกในการปฏิบัติงาน มีความยุงยากซับซอน ผูวิจัยจึงไดคิด
หาแนวทางในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการขอใชหองประชุมแบบออนไลน
จากการใหบริการพบปญหา การขอใชหองประชุมของคณะวิทยาศาสตรฯ และไดนําปญหาดังที่กลาวมาขางตนนํามา
ปรับปรุง ดวยการพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมออนไลน ที่สามารถลดปริมาณการใชกระดาษใหนอยลง มีความรวดเร็ว
ในการขอใช ห อ งประชุ ม สามารถดํ า เนิ น การขอใช ห อ งประชุ ม ได ทุ ก เวลาโดยใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ (Smart phone) หรื อ
คอมพิวเตอร ในการขอใชหองประชุมออนไลนผานทางเว็บไซต (http://sci.pbru.ac.th) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ได
ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน ยังสามารถแจงใหผูขอใชทราบดวยการสงขอมูลการในการขอใชหองประชุม
กลับไปยังผูขอใชหองทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส (email) เปนการอํานวยความสะดวกผูใชบริการ และผูปฏิบัติงานบริการ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดจากมือถือไดเชนกัน โดยไมตองเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินที่สํานักงานคณะ สามารถตรวจสอบ
ปฏิทินวัน เวลา สถานที่ วางของหองประชุมไดโดยตรงทางเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งการพัฒนาระบบ
การขอใชหองประชุมนี้ ยังสามารถเก็บขอมูลเปนสถิติและประมวลความสําคัญเปนสารสนเทศที่สามารถ แสดงรายงาน
(Report) นํามาใชประโยชนไดอยางถูกตอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบการขอใชหองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแบบออนไลน
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ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
ประชากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุมตัวอยางคือ บุคลากรจํานวน รวม 35 คน จากการสุมแบบเจาะจงโดยเปนผูที่เคยใชงานระบบ ประกอบดวย
1. บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 20 คน
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 10 คน
3. บุคลากรภายนอกคณะฯ จํานวน 5 คน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบและประเภทการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการขอใชหองประชุมและโสตทัศนูปกรณแบบออนไลนคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูวิจัยใชการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi -Experimental Design) โดยแบง
ออกเป น กลุ ม ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บ โดยให ทั้ ง 2 กลุ ม มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น คื อ เป น บุ ค ลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร และบุคคลภายนอก และการทดลองนําวิธีการจัดการหองประชุมออนไลนแบบใหมมาใชกลุมทดลอง และใช
วิธีการขอใชหองประชุมแบบเดิมกับกลุมเปรียบเทียบ โดยทั้งสองกลุมจะมีการวัดคาประสิทธภาพของระบบทั้งหมด โดยแสดง
ไดดังนี้
กลุมทดลอง
X
O1
กลุมเปรียบเทียบ
O2
กลุมทดลอง
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคคลภายนอก

เครื่องมือที่ใช (X)
การขอใชหองประชุมแบบใหม
(On line)

ประสิทธิภาพ (O1)
ความรวดเร็วในการขอใชบริการ
ความพึงพอใจของผูขอใชบริการ
ความสะดวกในการเขาถึงระบบ
ความยากงายตอการปฏิบตั ิงาน

กลุมเปรียบเทียบ
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคคลภายนอก

เครื่องมือที่ใช (-)
การขอใชหองประชุมแบบเดิม
(Walk in)

ประสิทธิภาพ (O2)
ความรวดเร็วในการขอใชบริการ
ความพึงพอใจของผูขอใชบริการ
ความสะดวกในการเขาถึงระบบ
ความยากงายตอการปฏิบตั ิงาน

O (Observation) หมายถึง การสังเกตุ หรือการวัดผลที่เกิดขึ้น
X (Treatment) หมายถึง วิธีการใหมที่ตองการนํามาทดสอบ
หมายถึง วิธีการแบบเดิม
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ดําเนินการพัฒนาระบบการจองหองประชุมออนไลน โดยใชแบบฟอรมการบันทึกขอมูลของรวมกับการ
แสดงผลผานปฏิทินออนไลนของกูเกิล
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ระยะที่ 2 การเก็บประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ โดยผูวิจยั ไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชงานระบบดวยแบบประเมินออนไลนจากนั้นนําผลการประเมินมาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐานประกอบดวย
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถรายงานผลไดดังนี้
1 ผลการพัฒนาระบบ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หนาการขอใชหองประชุมออนไลน

ภาพที่ 2 หนาปฎิทินแสดงการขอใชหองประชุมออนไลน
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ภาพที่ 3 สวนแสดงรายละเอียดการผูขอใชหองประชุมออนไลน
2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจในการใชระบบการจัดการหองประชุมออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจ
ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน
1. ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมไดสะดวก
2. ความถูกตองของการใชจัดเก็บขอมูล
3. ความสะดวก รวดเร็ว และใชงานงาย
4. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน
คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย
(X )
4.49
4.20
4.40
4.34
4.46

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.56
0.53
0.61
0.64
0.51

ระดับความพึงพอใจ

4.39

0.58

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจในการใชระบบ พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.39 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมไดสะดวก มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองมาคือ ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และ
สุดทายความสะดวก รวดเร็วและใชงานงายมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.40
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พบวา ระบบขอใชหองประชุมประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ตารางแสดงการขอใชหองประชุม 2) สวนลงทะเบียนการขอใชหอง
ประชุม และ 3) สวนรายงานผลการขอใชหองประชุม และผูใชมีความพึงพอใจตอระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภาพรวมผูใชงานระบบอยูในระดับมาก ซึ่งตัวชี้วัดที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมแบบออนไลนไดสะดวก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผน
กอนดําเนินงาน การวิเคราะหระบบที่มีขั้นตอนที่เชื่อถือ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใหสามารถจัดการระบบ
การขอใชหองประชุมแบบออนไลนไดสะดวกยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบสถานะหองประชุม มีระบบจัดการขอมูลเพื่อใหงายตอ
การเก็บขอมูลผูเขาใชบริการ มีระบบที่ใชงานไดงาย ไมซับซอน สามารถเก็บขอมูลโดยแบงเก็บเปนหองประชุม เพื่องายตอ
การตรวจสอบและแกไข ซึ่งชวยใหในการจัดการขอมูลสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน และลดการผิดพลาดระหวางการ
ทํ า งานลงได ม ากกว า ระบบเดิ ม ทํ า ให ร ะบบการจั ด การห อ งประชุ ม แบบออนไลน คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนที่ยอมรับของบุคลากรภายในและภายนอกคณะเปนอยางมาก
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ขอเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สะดวก รวดเร็วมาก
รวดเร็ว งายในการใชงาน
สะดวกมาก ตรวจเช็คไดงาย
รวดเร็วมาก สามารถตรวจวันวางไดงาย
สะดวก
ตองปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต
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