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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ โดยได้แบ่งการวิจยั ออกเป็น
3 ขัน้ ตอนคือ 1.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาและความต้องการของบุคลากร 2.พัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล และ 3.ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุม่ ตัวอย่างในทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่บคุ ลากร
สายวิชาการ จ�ำนวน 49 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน 14 คน ทีส่ งั กัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวนทัง้ หมด 63 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ และ 2) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพือ่ ศึกษาความต้องการใช้โปรแกรม
ระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ จ�ำนวน 18 ข้อ และความพึงพอใจของบุคลากรหลังการใช้โปแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานทีอ่ อนไลน์ 18 ข้อ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้ 1) โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลสถานที่ ระบบฐานข้อมูลผู้
ใช้ ระบบบริหาร จัดการ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่าเป็นโปรแกรมทีม่ คี วามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากัน คือ ความถูกต้องของระบบ
งานตามระเบียบงานอาคารสถานที่ การออกแบบการใช้สตี วั อักษรอ่านง่ายชัดเจน การพิมพ์บนั ทึกรายการผลถูกต้องเหมาะ
สม โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานและเลิกใช้งานได้งา่ ย และรูปแบบเมนูเข้าใจง่าย 2) บุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
มีความพอใจต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ กล่าวคือ มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพอใจสูงสุด คือ ระบบบันทึกรายการสถานที่ ระบบแก้ไข
รายการผู้ใช้ ระบบบันทึกรายการหมวดหมู่ ระบบแก้ไขรายการสถานที่ และระบบแก้ไขรายการหมวดหมู่ ตามล�ำดับ
ระบบที่มีระดับความพอใจต�่ำสุดที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ระบบ คือ ระบบสืบค้นรายการสถานที่ ระบบสืบค้นรายการผู้ใช้
และสืบค้นรายการหมวดหมู่
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จากผลการศึกษาค้นคว้าชีใ้ ห้เห็นว่า โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าได้พฒ
ั นาขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และสามารถปรับไปใช้งานได้กับงานโสตทัศนูปกรณ์ ของหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์, การบริหารจัดการสถานที่

Abstract
The purpose of this research is to develop an online location management system program.
The research was divided into 3 phases : 1) The study of past problems and obstacles and the needs
of personnel. 2) Development of a database system program and 3) To study the satisfaction of personnel towards the online location management program of the faculty of architecture, Urban design
and creative arts, Mahasarakham university. The sample used for this research was 49 academic staffs
and 14 support staffs under the Faculty of Architecture, Urban design and Creative arts, Mahasarakham
University. , 63 people. Two types of research tools : the online location management system program.
By using five-level estimation scale questionnaire was used to study the needs of 18 items of the online
location management system program and the satisfaction of personnel after using the online location
management system program 18 items. The statistics used for data analysis were as follows. Percentage,
Mean and Standard Deviation the results were as follows :
1. Both academic staffs and support staffs were satisfied with the online location management
program. They have the most opinions on database programs overall. If considered by each side It was
found that the highest level of satisfaction was 1) Place recording system, 2) User list editing system,
3) Category list recording system, 4) Place list editing system, and 5) Category list editing system. The
system with the least level of satisfaction with the same average of 3 systems: 1) Searching for a list of
places, 2) Searching for a user list, and 3) Searching for a list of categories.
2. Both academic staffs and support staffs were satisfied with the online location management
program. Which had the highest opinion on the overall database system program If considering each
aspect. It was found that, with the highest level of satisfaction, Including 1) Location record system,
2) User list editing system, 3) Category list recording system, 4) The system to edit the list of places, and
5) The system to edit the list of categories, respectively. The system with the lowest level of satisfaction
with the same average of 3 systems are 1) Location list search system, 2) User list query system, and
3) Search the category list.
The results of the research show that the online location management program of the Faculty
of Architecture, Urban design and Creative arts, Mahasarakham University. The researcher has developed,
can meet the needs of academic staffs and support staffs, and can be applied to the audiovisual work
of other departments of mahasarakham university.
Keywords: System development, Online facility management system, Venue management
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1. บทน�ำ
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอันน�ำไปสูก่ ารปรับตัวเพือ่ ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทกุ ประเทศทัว่ โลกก�ำลัง
มุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความส�ำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยใน
การพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำ� ให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู้ ซึง่ ประกอบ
กันเป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคล
ขึ้นไปถึงระดับองค์กรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจน ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่งภาวะ
“ไร้พรหมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพล ของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการต่าง ๆ และ
นับเป็นความกลมกลืนสอดคล้องกันอย่างยิง่ ทีก่ ารพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา และการฝึกอบรม
เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information) ก็ตาม
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์, 2541)
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีบทบาทและความส�ำคัญ ในชีวิตประจ�ำวัน และเทคโนโลยี
เป็นการน�ำเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ น�ำมาประยุกต์ใช้ในระบบงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสาร
ด้านธุรกิจ ด้านการค้า เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนในการท�ำงานให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ให้มีประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น (สนทยา พลพาลสังข์และรัชชนันท์ หลาบมาลา, 2560 : 73) เทคโนโลยีจะช่วยให้การท�ำงาน
เกิดความเที่ยงตรงและรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น การมีระบบสารสนเทศที่ดี
จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท�ำให้สามารถเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในทุกหน่วยงาน
จึงมีความจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ และพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความเที่ยงตรง
ตามเรื่องที่จะใช้และเรียกได้ว่าใช้สะดวก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (ทิพวรรณ อู่ทรัพย์, 2544 : 1) ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นในการบริหารงานทุกระดับ ซึ่งต้องจัดท�ำระบบสารสนเทศให้ดีและมีคุณภาพ ทันต่อ
เหตุการณ์และน�ำไปใช้ในการบริหารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง (ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, 2535 : 1)
ในส่วนของประเทศไทยก็ได้ให้ความส�ำคัญด้านการวิจัยโดยการก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งจะเร่งขับเคลื่อนการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเป้าหมายประเทศไทย 4.0 โดยเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจยั ผลิตผล
งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เพื่อมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน และนอกจากนี้ ยังส่งเสริม
การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และสนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐาน อีกทั้งยังเร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน แล้วพัฒนาและเพิม่ พูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจยั การจัดการความรู้ การถ่ายทอด
และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและท้อง
ถิน่ ยกย่องเชิดชูผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากร ทีม่ คี วามโดดเด่นและสร้างประโยชน์ในวงกว้าง
ส�ำหรับทุกภาคส่วน (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561 : 34 - 70)
นอกจากนีก้ ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อววน.) ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ ส�ำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์
ซึง่ จะมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ ให้มที ศิ ทางในการตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์
ชาติและนโยบายของประเทศอย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมและใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์ ด้วยการสร้างก�ำลังคนที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาก�ำลังคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง
งานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อน�ำการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
พ.ศ. 2563 - 2570 ดังนี้ ด้านการพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้ ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
สังคม ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและยุทธศาสตร์
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ดังนั้น การน�ำความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปแกรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบ
การด�ำเนินงานและความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อววน.) พ.ศ. 2563 - 2570 ในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพและบริการ ซึง่ ผูว้ ิจัยซึ่งเป็นผูท้ ี่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษาและอาคารสถานที่
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีวิธีการบริหารจัดการ โดยตรง
กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลลงในตารางการให้บริการแต่เนื่องจากมีผู้บันทึกข้อมูลหลายคนจึงเกิด
การซ�้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลและเกิดปัญหาการใช้พื้นที่ซ�้ำซ้อนกัน อีกทั้งยังยากต่อการตรวจสอบข้อมูล จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ขึ้น เพื่อช่วยในการด�ำเนินงานของฝ่ายเป็นไป
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการตรวจสอบ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับและมาตรฐานการด�ำเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ส�ำหรับงานด้านอื่น ๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
ผลการศึกษาค้นคว้าจะได้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแก้ปัญหาในการให้บริการ และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พร้อมทั้งบุคลากรผู้รับบริการ และเกิดความพึงพอใจในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น อีกทั้ง
ยังสามารถตรวจสอบได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารจัดการสถานที่ภายในอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.2 เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานทีแ่ บบออนไลน์สำ� หรับใช้บริหารจัดการอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการสถานที่แบบออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 ที่ใช้บริการข้อมูลจากระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 74 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 ที่ท�ำการทดลองใช้บริการข้อมูลจากระบบบริหารจัดการสถานที่
ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 63 คน ตามตารางก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และท�ำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 42)
4.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา/
นวัตกรรมการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3 คน โดยพิจารณาเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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5. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ
5.1 โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
โดยใช้โปรแกรมพีเอชพี (PHP) ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคาร
5.2 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ
5.2.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ มี 2 ตอน ดังนี้ ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอแบบสอบถาม ลักษณะของค�ำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมาย (/) ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือ เติมข้อความลงในช่องว่าง และตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความต้องการและระดับความพึง
พอใจ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในข้อค�ำถามเดียวกัน เพือ่ ใช้สอบถามความต้องการ
ด้านต่างๆ ของการน�ำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.2.2 ใช้ส�ำหรับสอบถามความพึงพอใจด้านต่างๆ ของการน�ำระบบฐานข้อมูล มาใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานที่ออนไลน์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 9 ข้อ 3 ระบบ
คือ 1. ระบบฐานข้อมูลอาคาร จ�ำนวน 3 ข้อ, 2. ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งาน จ�ำนวน 3 ข้อ และ 3. ระบบบริหารจัดการ จ�ำนวน
3 ข้อ

6. วิธีการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นขั้นตอนของการศึกษาระบบงานเดิมโดยผู้ศึกษาค้นคว้าศึกษา
ถึงสภาพเดิมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใหม่ ความต้องการและเป้าหมายของหน่วยงานโดยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการด�ำเนินงานต่างๆรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานที่ผ่านมาใน 3 ระบบ
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล อาคาร ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งาน และระบบบริหารจัดการ เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ให้ครอบคลุมการท�ำงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1) ศึกษาผลการศึกษาข้อมูลและความต้องการในขั้นตอนที่ 1 เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ไปพัฒนาโปรแกรม
โดยวิเคราะห์จากระดับความต้องการของแต่ละระบบแต่ละข้อ ซึ่งต้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.51)
ตามหลักของการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100)
2) น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบงาน โดยปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญ
3) ลงมือพัฒนาโปรแกรมโดยพัฒนาขึน้ บนระบบปฏิบตั กิ ารลีนกุ ซ์ (Linux) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL) โดยใช้โปรแกรมพีเอชพี (PHP) ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น โดยผู้วิจัยเขียนเป็นแผนภาพโมดูล
องค์ประกอบระบบฐานข้อมูล ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่ ที่จะพัฒนาได้ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพโมดูลองค์ประกอบระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4) ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง 8 คน จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ 1 คน สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน 1 คน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 1 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมือง 1 คน สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์(การจัดการงานก่อสร้าง) 1 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 1 คน สาขาวิชาผังเมืองมหาบัณฑิต 1 คน
และส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามข้อ 2.1
5) น�ำข้อบกพร่องของโปรแกรมมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
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7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการตามล�ำดับดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพปัญหาในการด�ำเนินงานและความต้องการ
1) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานและความต้องการจากการสัมภาษณ์
ผู้ที่ใช้บริการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเขียนโครงสร้างเพื่อพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพัฒนาโปรแกรม
1) ผู้วิจัยได้น�ำผลการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมจากขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบระบบงาน
เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ขั้นตอนการน�ำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างเป็นโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลแบบเว็บ
2) ผู ้ วิ จั ย สร้ า งและทดลองใช้ โ ปรแกรมตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เ พื่ อ หาข้ อ บกพร่ อ งของโปรแกรม
และน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
3) เมื่อได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 63 คน
ที่ก�ำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างไว้แล้ว เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองใช้โปรแกรม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นศึกษาความพึงพอใจ
1) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้โปแกรม สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรมในขั้น
ตอนที่ 2
2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน�ำไปวิเคราะห์ผลต่อไป

8. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าท�ำการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือในส่วนที่เป็นแบบสอบถาม และน�ำข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social
Sciences/Personal Computer Plus) วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดพร้อมเกณฑ์ ดังนี้
1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการ
1.1 ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ น�ำมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
1.2 ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า น�ำมาหาค่าเฉลี่ยและค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อ ในแต่ละ
ด้านและรวมทุกด้านหรือทุกข้อ และเกณฑ์การแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและได้ดัดแปลงมาจากแนวคิด
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 163)
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.1 ตอนที่ 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า น�ำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อ ในแต่ละด้าน
และรวมทุกด้านหรือทุกข้อ และเกณฑ์การแปลความหมายผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและได้ดัดแปลงมาจากแนวคิด บุญชม ศรี
สะอาด (2545 : 163)
3. แบบประเมินส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบสารสนเทศ
3.1 ตอนที่ 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า น�ำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อ ในแต่ละด้าน
รวมทุกด้านหรือทุกข้อและเกณฑ์การแปลความหมาย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าและได้ดดั แปลงมาจากแนวคิด บุญชม ศรีสะอาด
(2545 : 163)
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9.ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
9.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตาราง 1 จำำ�นวนร้้อยละของสถานภาพผู้้�ตอบแบบสอบถาม จำำ�แนกตามลัักษณะของผู้้�ตอบ แบบสอบถามและ
เพศผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
1. ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 พนักงานวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
2. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง
รวม

จ�ำนวน (N = 63)

ร้อยละ

49
14
63

77.80
22.20
100.00

31
32
63

49.20
50.80
100.00

จากตาราง 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนักงานวิชาการ (ร้อยละ 77.80) และเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 50.80) โดยจ�ำแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.80) เป็นเพศหญิง
รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 49.20)
9.2 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ สรุปได้ ดังนี้
9.2.1 ด้านระบบฐานข้อมูลอาคารหรือสถานที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ 1) บันทึกรายการอาคารหรือสถานที่ และ 2)
แก้ไขรายการอาคารหรือสถานที่ ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ สืบค้นรายการอาคารหรือสถาน
ที่ ซึ่งเป็นข้อที่มีความต้องการสูงสุด
9.2.2 ด้านระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ในระปานกลาง 1 ข้อ คือ แก้ไขรายการผู้ใช้งานระบบ และข้อที่มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก 1 ข้อ คือ บันทึกรายการผู้ใช้งานระบบ ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ สืบค้นรายการ
ผู้ใช้งานระบบ ซึ่งเป็นข้อที่มีความต้องการสูงสุด
9.2.3 ด้านระบบบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ในระปานกลาง 1 ข้อ คือ บันทึกรายการหมวดหมู่ และข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ คือ แก้ไขรายการหมวดหมู่ ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ สืบค้นรายการหมวดหมู่ ซึ่ง
เป็นข้อที่มีความต้องการสูงสุด
9.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ สรุปได้ ดังนี้
9.3.1 ด้านเนือ้ หาของระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 1 ข้อ คือ ความสมบูรณ์ของระบบงานตามระเบียบ
งานอาคารสถานที่ ส่วนข้อทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 2 ข้อ คือ 1) ความถูกต้องของระบบงานตามระเบียบงานอาคาร
สถานที่ และ 2) ความมุง่ หมายของการพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับระบบงาน
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3.2 ด้านการพัฒนาโปรแกรมและออกแบบระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 1 ข้อ คือ โครงสร้างฐานข้อมูล
ครอบคลุมถูกต้อง ส่วนข้อทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 3 ข้อ คือ 1) การออกแบบการใช้สตี วั อักษร อ่านง่าย ชัดเจน
2) ล�ำดับการท�ำงานในเมนูหลักถูกต้องตามขัน้ ตอน และ 3) การก�ำหนดรายการเมนูยอ่ ยมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
3.3 ด้านการจัดการข้อมูลและการแสดงผล พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รวมทัง้ หมด 4 ข้อ คือ 1) การพิมพ์บนั ทึกรายการผล ถูกต้องเหมาะ
สม 2) การบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลถูกต้องเหมาะสม 3) การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล ถูกต้องเหมาะสม และ 4) การรายงานผล
ทางจอภาพ ถูกต้องเหมาะสม
3.4 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ คือ 1) การพิมพ์บนั ทึกท�ำได้งา่ ย และ 2) การรายงานผลทางจอภาพท�ำได้
ง่าย ส่วนข้อทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 6 ข้อ คือ 1) โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานและเลิกใช้งานได้งา่ ย 2) รูปแบบ
เมนูเข้าใจง่าย 3.เมนูยอ่ ยในส่วนต่าง ๆ เข้าใจง่าย 4) การบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลท�ำได้งา่ ย 5) การค้นหาข้อมูลท�ำได้งา่ ย และ
6) การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลท�ำได้งา่ ย

10. อภิปรายผล
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านเนือ้ หาของระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสม
มากทีส่ ดุ ซึง่ มีระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ 2 ข้อ คือ 1) ความมุง่ หมายของการพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับระบบงาน และ 2)
ความถูกต้องของระบบงานตามระเบียบงานอาคารสถานที่ และมีระดับเหมาะสมมาก 1 ข้อ คือ ความสมบูรณ์ของระบบงาน
ตามระเบียบงานอาคารสถานที่ ซึง่ ความถูกต้องของ ระบบงานตามระเบียบงานอาคารสถานที่ ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ผลการศึกษาค้นคว้าสอดคล้องกับ คมสันต์ ถานกางสุย่ (2545 : 82) ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด ความมุ่งหมายของการพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับระบบงานและการพัฒนาด้านโครงสร้างฐานข้อมูล
ครอบคลุมถูกต้อง ในด้านการพัฒนาโปรแกรมและออกแบบระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ โดยรวมก็อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ โดยมีความเหมาสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 3 ข้อ ข้อทีม่ ี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ การออกแบบการใช้สตี วั อักษร อ่านง่าย ชัดเจน ล�ำดับการท�ำงานในเมนูหลักถูกต้องตามขัน้ ตอน
และการก�ำหนดรายการเมนูยอ่ ยมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ตามล�ำดับ ซึง่ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก 1 ข้อ คือ โครงสร้าง
ฐานข้อมูลครอบคลุมถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี (2547 : 60) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนนักศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นโปรแกรมทีม่ คี วามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ โปรแกรมสามารถ
เรียกใช้และเลิกใช้งานได้งา่ ย การออกแบบ การใช้สตี วั อักษร อ่านง่าย ชัดเจน และความมุง่ หมายของการพัฒนาโปรแกรม
สอดคล้องกับระบบงาน นอกจากนีผ้ ลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวยังสอดคล้อง ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ซึง่ อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ เป็นส่วนใหญ่ คือ โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานและเลิกใช้งานได้งา่ ย รูปแบบเมนูและเมนูยอ่ ยในส่วนต่าง ๆ
เข้าใจง่าย การบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาข้อมูลท�ำได้งา่ ย และการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลและส่วนการรายงานผล
ทางจอภาพ และการพิมพ์บนั ทึกท�ำได้งา่ ย อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก ส่วนในด้านการจัดการข้อมูลและการแสดงผล ก็อยู่
ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ ทุกข้อ คือ การบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล การรายงานผลทางจอภาพ
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บันทึกรายการผลมีความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ พันธ์ศักดิ์ ปินไชย (2545) ที่ได้วิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อและการจัดจ�ำหน่าย :
กรณีศึกษา บริษัทนพดลพานิช จ�ำกัด พบว่า ระบบสารสนเทศที่ได้สามารถผลิตสารสนเทศได้ตามต้องการ ผลการท�ำงาน
ของระบบถูกต้องและน่าพึงพอใจ การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมโดยพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ
ลีนุกซ์ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้โปรแกรม PHP ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น ท�ำให้สามารถใช้งานได้
ง่ายและข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นย�ำ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นิลาวรรณ วงศ์ศลิ ปมรกต (2546) ได้วจิ ยั เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศเรือ่ ง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โรงเรียนศรีธนาพาณิชการเทคโนโลยี เชียงใหม่ โดยการวิจัยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL
ส่วนภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพ็จใช้ภาษา PHP และ HTML ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถประสานงานการแจ้งซ่อม
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับช่างเทคนิคได้ดี
ความพึงพอใจส�ำหรับบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
มีต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากยังไม่มีการน�ำระบบ
บริหารจัดการสถานที่ออนไลน์เข้ามาใช้บริการแก่บุคลากรมาก่อน อดีตที่ผ่านมาเป็นการใช้บริการกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรงเท่านั้นจึงท�ำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก เช่น ขนาดของห้อง สถานที่ ความจุ วัสดุครุภัณฑ์ หรือลักษณะ
ภายใน เป็นต้น เมื่อน�ำระบบฐานข้อมูลมาใช้แล้วจะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้า
สอดคล้องกับ เบอร์เน็ท (Barrett, 2000 : 3002-A) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
พบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีประโยชน์ในการน�ำมาเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเชื่อ
ถือได้ ท�ำให้การปฏิบตั งิ านในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึน้ และระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการช่วยในการลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการติดต่อสื่อสาร ท�ำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความคล่องตัว ชัดเจน และรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะท�ำงานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นย�ำ ชัดเจน และรวดเร็ว ส่วนความพึง
พอใจต่อระบบฐานข้อมูลอาคารหรือสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อระบบบันทึกราย
การอาคารหรือสถานที่ และระบบแก้ไขรายการอาคารหรือสถานที่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งมาจาก กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการทราบข้อมูลสือ่ ดิจทิ ลั ทีม่ ใี ช้บริการทีเ่ ป็นหมวดหมูช่ ดั เจน ส่วนระบบฐานข้อมูลผูใ้ ช้งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เนื่องมาจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากได้ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้บริการได้ทุกที่และทุกเวลา สามารถใช้บริการได้
โดยไม่ตอ้ งอยูท่ ที่ ำ� งานเท่านัน้ ส่วนระบบบริหารจัดการ กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เช่นเดียวกัน เนื่องจาก สามารถบริหารจัดการได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีการบริหารจัดการง่ายสามารถ
ก�ำหนดหมวดหมูข่ องสือ่ ดิจทิ ลั ได้อย่างชัดเจน ซึง่ นอกจากนีแ้ ล้วการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ขนึ้ มาใช้ในองค์กร
ยังเป็นการเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรอีกทางหนึง่ ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอล (Eales, 2004
: Abstract) ที่ได้ท�ำการสนับสนุนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการความรู้โดยศึกษาทางด้านความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยดีย์คินแห่งออสเตรเลีย เพื่อน�ำผลการวิจัยมาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในการ
สนับสนุนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อใช้ในการท�ำงานการเรียน
รู้และการรับสารสนเทศและเป็นบรรทัดฐานที่ส�ำคัญเพื่อเตรียมการจัดการความรู้ในอนาคต

11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ ฃ
1) เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้กับอุปกรณ์
ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบที่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพส�ำหรับผู้ใช้บริการที่มีจ�ำนวนมากและสามารถใช้บริการได้
จากทุกที่และทุกเวลา
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2) เพื่อให้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการเพิม่ ขึน้ ของข้อมูลประเภทสือ่ ดิจทิ ลั ในอนาคต เช่น ภาพประกอบลักษณะ
ของห้องหรือสถานที่ หรือสื่อเคลื่อนไหวแนะน�ำการใช้งานครุภัณฑ์ เป็นต้น
3) เพื่อให้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ดูแล
ระบบจ�ำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ทันสมัยและมีความน่าสนใจ
11.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้
1) ควรมีการศึกษาคูม่ อื การใช้โปรแกรมให้เข้าใจถึงขัน้ ตอนการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องเสียก่อน เพือ่ ป้องกันการ
ผิดพลาดในขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
2) หากต้องการน�ำโปรแกรมระบบงานนีไ้ ปใช้ในหน่วยงานอืน่ จ�ำเป็นต้อง ท�ำการเปลีย่ นแปลงข้อมูลเกีย่ วกับหน่วย
งานและหมวดหมู่ให้ถูกต้องสอดคล้องกับหน่วยงานที่ต้องการน�ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
11.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาในด้านการจัดการระบบบริหารจัดการสถานทีอ่ อนไลน์ ในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินทราเน็ต และระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อให้สามารถเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโปแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับระบบงานของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบงาน

12. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในด้านการให้ขอ้ มูล และสถานที่
ในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้
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