
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 
- 1 - 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic 
Conference on Science and Technology (SsSci 2019) 

“Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Development” 

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
8th November 2019 

ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
The Royal River Hotel, Bangkok, Thailand 



The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019

การพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมออนไลน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประชุม  พันออด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Email: Prachum.phu@mail.pbru.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคประกอบดวย  1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบการขอใช
หองประชุมแบบออนไลน  กลุมเปาหมายคือบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีเคยใชงานระบบ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ระบบมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับ ดี คาเฉลี่ย เทากับ 4.39 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 

คําสําคัญ:   
ระบบการพัฒนา , การจัดการหองประชุมออนไลน , ความพึงพอใจ 
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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 ( = 4.39 ; S.D. 0.58) 
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บทนํา 

จากการทํางานดานโสตทัศนศึกษา มีหนาท่ีดูแลหองประชุม หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นไดวาทุกหนวยงานภายในคณะท้ังในสวนของสาขาวิชาตางๆ สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรฯ ฝายวิชาการ  ฝายแผนงาน  ฝายวิจัย ฝายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทุก
หนวยงานตองมีการประชุมเพ่ือปรึกษา หารือ ติดตาม เตรียมงาน วางแผนเพ่ือจัดทํากิจกรรมรวมกัน จึงจําเปนตองใชสถานท่ี
ในการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงกิจกรรมงานรื่นเริงตางๆ  โดยสวนใหญจัดในหองประชุมของคณะตลอด  เดิมทีการขอใช
หองประชุมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรฯ น้ันใชวิธีการการขอใชหองดวยวาจา โดยการติดตอโดยตรงกับเจาหนาท่ีหรือติดตอ
ดวยการพูดคุยกันทางโทรศัพทโดยเจาหนาท่ีผูดูแลเปนผูรับทราบ อาจมีการจดบันทึกรายละเอียดตางๆ เชน ช่ือ-สกุล วัน เวลา 
สถานท่ี อุปกรณท่ีจะขอใช แตในบางกรณีท่ีเจาหนาท่ีกําลังปฏิบัติงานอ่ืนอยูอาจลืมบันทึกรายละเอียด หรือเกิดการบันทึก
รายละเอียดสับสน  จึงอาจมีการขอใชหองประชุมซ้ําซอนกัน เพราะไมมีหลักฐานในการขอใชเปนลายลักษณอักษรไว จึงทําให
เกิดขอผิดพลาดซึ่งอาจเปนท่ีมาของปญหาในการทํางานของท้ังสองฝายในการหาผูรับผิดชอบในความผิดพลาดและเสียหาย   

จากปญหาดังกลาวน้ี ก็ไดมีการปรับปรุงการขอใชหองประชุมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรฯ  ดวยการจัดทํา
แบบฟอรมในการขอใชหองประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถวนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน และเก็บไวเปนขอมูล รายละเอียดตางๆ ใน
การจัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีผูดูแลหองประชุม มีการจัดทําปฏิทินการขอใชหองประชุมติดประชาสัมพันธท่ี
สํานักงานคณะ เพ่ือใหผูขอใชและผูปฏิบัติงานบริการท่ีดูแลความสะอาด เปด ปดหองประชุมไดรับทราบและปฏิบัติหนาท่ีได
ถูกตอง ไมผิดพลาด ซึ่งผลท่ีไดเปนท่ีพึงพอใจอยางมาก และชวยแกปญหาการจองหองซ้ําซอนกันของอาจารย เจาหนาท่ี ได
เปนอยางดี  แตข้ันตอนการขอใชหองประชุมยังคงตองใชเวลาในการดําเนินการตางๆ นาน ในการขออนุมัติใชแตละครั้งจากผูมี
อํานาจอนุญาตใหใชงานได และในการขอใชหองประชุมแตละครั้งผูควบคุมและดูแลหองประชุม  ตองประสานงานกับ
ผูปฏิบัติงานบริการประจําอาคารน้ันๆ เพ่ือมาเปดหอง และทําความสะอาด ซึ่งตองเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินการขอใชหอง
ประชุมท่ีสํานักงานคณะ ทําใหเกิดความลาชา เสียเวลา และไมสะดวกในการปฏิบัติงาน มีความยุงยากซับซอน ผูวิจัยจึงไดคิด
หาแนวทางในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการขอใชหองประชุมแบบออนไลน  

จากการใหบริการพบปญหา การขอใชหองประชุมของคณะวิทยาศาสตรฯ และไดนําปญหาดังท่ีกลาวมาขางตนนํามา
ปรับปรุง ดวยการพัฒนาระบบการจดัการหองประชุมออนไลน ท่ีสามารถลดปริมาณการใชกระดาษใหนอยลง มีความรวดเร็ว
ในการขอใชหองประชุม สามารถดําเนินการขอใชหองประชุมไดทุกเวลาโดยใชโทรศัพทมือถือ (Smart phone) หรือ
คอมพิวเตอร ในการขอใชหองประชุมออนไลนผานทางเว็บไซต (http://sci.pbru.ac.th) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ได  

ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน ยังสามารถแจงใหผูขอใชทราบดวยการสงขอมูลการในการขอใชหองประชุม
กลับไปยังผูขอใชหองทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส (email) เปนการอํานวยความสะดวกผูใชบริการ และผูปฏิบัติงานบริการ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดจากมือถือไดเชนกัน โดยไมตองเดินทางมาตรวจสอบปฏิทินท่ีสํานักงานคณะ สามารถตรวจสอบ
ปฏิทินวัน เวลา สถานท่ี วางของหองประชุมไดโดยตรงทางเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกท้ังการพัฒนาระบบ
การขอใชหองประชุมน้ี ยังสามารถเก็บขอมูลเปนสถิติและประมวลความสําคัญเปนสารสนเทศท่ีสามารถ แสดงรายงาน
(Report) นํามาใชประโยชนไดอยางถูกตอง   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบการขอใชหองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแบบออนไลน 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ 
ประชากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
กลุมตัวอยางคือ บุคลากรจํานวน รวม 35 คน จากการสุมแบบเจาะจงโดยเปนผูท่ีเคยใชงานระบบ 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  ผูวิจัยใชการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi -Experimental Design) โดยแบง
ออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยใหท้ัง 2 กลุมมีคุณลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ เปนบุคลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร และบุคคลภายนอก  และการทดลองนําวิธีการจัดการหองประชุมออนไลนแบบใหมมาใชกลุมทดลอง และใช
วิธีการขอใชหองประชุมแบบเดิมกับกลุมเปรียบเทียบ โดยท้ังสองกลุมจะมีการวัดคาประสิทธภาพของระบบท้ังหมด โดยแสดง
ไดดังน้ี 

 
 

      

 
กลุมเปรียบเทียบ เคร่ืองมือท่ีใช (-) ประสิทธิภาพ  (O2) 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอก 

การขอใชหองประชุมแบบเดิม  
(Walk in) 

ความรวดเร็วในการขอใชบริการ 
ความพึงพอใจของผูขอใชบริการ 
ความสะดวกในการเขาถึงระบบ 
ความยากงายตอการปฏิบัติงาน 

 

 O  (Observation)   หมายถึง  การสังเกตุ หรือการวัดผลท่ีเกิดข้ึน 
 X  (Treatment)     หมายถึง  วิธีการใหมท่ีตองการนํามาทดสอบ 

         -                        หมายถึง  วิธีการแบบเดิม 
 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 ดําเนินการพัฒนาระบบการจองหองประชุมออนไลน โดยใชแบบฟอรมการบันทึกขอมูลของรวมกับการ
แสดงผลผานปฏิทินออนไลนของกูเกิล  

กลุมทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช (X) ประสิทธิภาพ  (O1) 
บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคคลภายนอก 
 

การขอใชหองประชุมแบบใหม  
(On line) 

ความรวดเร็วในการขอใชบริการ 
ความพึงพอใจของผูขอใชบริการ 
ความสะดวกในการเขาถึงระบบ 
ความยากงายตอการปฏิบัติงาน 

กลุมทดลอง                   X                       O1 

กลุมเปรียบเทียบ              -    O2 
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ระยะท่ี 2 การเก็บประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ โดยผูวิจยัไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชงานระบบดวยแบบประเมินออนไลนจากน้ันนําผลการประเมินมาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐานประกอบดวย 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถรายงานผลไดดังน้ี 
1 ผลการพัฒนาระบบ สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 หนาการขอใชหองประชุมออนไลน 

ภาพท่ี 2 หนาปฎิทินแสดงการขอใชหองประชุมออนไลน 

1-272



ภาพท่ี 3 สวนแสดงรายละเอียดการผูขอใชหองประชุมออนไลน 

2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจในการใชระบบการจัดการหองประชุมออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจ 
ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน 

คาเฉลี่ย 
( ) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมไดสะดวก
2. ความถูกตองของการใชจัดเก็บขอมูล
3. ความสะดวก รวดเร็ว และใชงานงาย
4. ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน

4.49 
4.20 
4.40 
4.34 
4.46 

0.56 
0.53 
0.61 
0.64 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ย 4.39 0.58 มาก 

จากตารางท่ี 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 ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการตรวจสอบหองประชุมแบบออนไลนไดสะดวก  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการวางแผน
กอนดําเนินงาน การวิเคราะหระบบท่ีมีข้ันตอนท่ีเช่ือถือ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใหสามารถจัดการระบบ
การขอใชหองประชุมแบบออนไลนไดสะดวกยิ่งข้ึน สามารถตรวจสอบสถานะหองประชุม มีระบบจัดการขอมูลเพ่ือใหงายตอ
การเก็บขอมูลผูเขาใชบริการ  มีระบบท่ีใชงานไดงาย ไมซับซอน สามารถเก็บขอมูลโดยแบงเก็บเปนหองประชุม เพ่ืองายตอ
การตรวจสอบและแกไข ซึ่งชวยใหในการจัดการขอมูลสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน และลดการผิดพลาดระหวางการ
ทํางานลงไดมากกวาระบบเดิม  ทําใหระบบการจัดการหองประชุมแบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนท่ียอมรับของบุคลากรภายในและภายนอกคณะเปนอยางมาก 

X
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ขอเสนอแนะ 

1. สะดวก รวดเร็วมาก
2. รวดเร็ว  งายในการใชงาน
3. สะดวกมาก ตรวจเช็คไดงาย
4. รวดเร็วมาก สามารถตรวจวันวางไดงาย
5. สะดวก
6. ตองปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต
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