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การพัฒนาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 
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1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และ    
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อาคาร 1) และ 2) หาคุณภาพของระบบห้องเรียนและห้องประชุม
ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  
จำนวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดว้ย 
1) ระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง (อาคาร 1) และ 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ท่ีสามารถนำไปใช้งานได ้และ 2) คุณภาพ
ของระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.49 

 
คำสำคัญ: ระบบการจองห้องออนไลน์  การจองห้องเรียน 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to 1) develop online classroom and meeting room reservation system. 
Faculty of Science and Technology of Muban Chom Bueng Rajabhat University (Building 1) and 2) to 
find the quality of the classroom and online meeting room system. Faculty of Science and Technology 
Village Muban Chom Bueng Rajabhat University (Building 1) The population used in this research is 
experts in computer technology and measurement and evaluation. The samples used in this research 
were computer technology experts and measurement and evaluation. With at least 3 years of work 
experience, 3 persons were obtained by means of Purposive Sampling. The tools used in this research 
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consisted of 1) online classroom and meeting room reservation systems. Faculty of Science and 
Technology Village Muban Chom Bueng Rajabhat University (Building 1) and 2) Quality Assessment Form 
for Online Classroom and Meeting Room Booking System Faculty of Science and Technology Village 
Muban Chom Bueng Rajabhat University (Building 1) The statistics used for data analysis were mean 
and standard deviation. 

The results of the research found that 1) a functional online classroom and meeting room 
booking system and 2) overall quality of online classroom and meeting room booking system was very 
good The mean is 4.69 and the standard deviation is 0.49. 

 

Keywords: Online room reservation system  Classroom reservation 

บทนำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ที่
ได้มีการบันทึกรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น หรือดำเนินการด้วยวิธีใด ๆ ไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงกล่าวได้
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เช่นด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนความรู้ที ่นำมาใช้ในกระบวนการการ
ดำเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่าง ๆ ตั ้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการเผยแพร่และการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้
ประโยชน์ได้นั ่นเอง การกำหนดเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการตรวจสอบการดำเนินงาน ช่วยใน 

การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ครรชิต, 2540) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการจองห้องเรียนและห้องประชุม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งการใหบ้ริการด้วยรูป
แบบเดิมคือเขียนแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสาร ซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิเช่น ไม่สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้ 
ผู้ใช้บริการที่ต้องมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ผู้ให้บริการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการด้วยระบบมือซึ่ง มี
ความยุ่งยากในการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในการจองห้อง เช่น ด้านจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมในการใช้ห้อง 
การขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม และการจองห้องที่เกิดการซ้ำซ้อนกัน ซึ่งการสรุปข้อมูลการจองห้องเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ในแต่ละครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาเอกสารเพื่อนำข้อมูลมาสรุปผลซึ่งเอกสารบางส่วนสูญหายจึงทำให้ยากต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปผล ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการรอว่าจะได้รับอนุญาตหรือมีห้องว่างให้บริการหรือไม่ หลายครั้งท่ี 
บุคลากรและนักศึกษาต้องผิดหวังเพราะห้องไม่ว่างหรือบางท่านต้องยกเลิกกิจกรรมที่วางแผนไว้เนื่องจากความล่าช้าของ
กระบวนการจองห้องเรียนและห้องประชุมของคณะทั้งสิ้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู ้พัฒนาจึงมีแนวคิดที ่จะพัฒนสาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 1) เพื่อช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระเบียบ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการที่จะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูปฏิทินวันที่มีการ
จองห้องเรียนและห้องประชุม และสามารถค้นหาห้องเรียนหรือห้องประชุมที่ต้องการได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ 
และแก้ไข ข้อมูลในการจองห้องเรียนและห้องประชุม และยังสามารถสรุปผลรายละเอียดของการจองห้องเรียนและห้อง
ประชุมได้ ทำใหก้ารทำงานเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องเรียน และห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 

ประเมินผล  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ
ประเมินผล ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ การพัฒนาโปรแกรม ด้านการวัดและประเมินผลอย่างน้อย 3 ปี  
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ศิริชัย และคณะ, 2535) 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
    ระบบการจองห้องออนไลน์มีความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลผู้จองห้อง และแสดงปฎิทิน

การจองห้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อาคาร 1) ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถ
ใช้ในการบริหารจัดการห้องของคณะคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 
เพื่อใช้ให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นต้น และส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูปฏิทิน
วันท่ีมีการจองห้องของระบบได้ และสามารถค้นหาห้องได้ 

3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 ระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(อาคาร 1) 

1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 

 2.  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 ระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

(อาคาร 1) มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
    2.1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อาคาร 1) และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

 2.1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจอง 
ห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 

 2.1.3 ออกแบบและสร้างต้นแบบร่างระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทำงานของระบบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
 2.1.4 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
ออกแบบต้นแบบร่างระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(อาคาร 1)  และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบการจอง
ห้องเรียนและห้องประชุม

ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 

 

0 

ผู้ใช้ 

ผู้ดูแลระบบ 

-  ปฏิทินการจองห้องเรียนและหอ้งประชุม 

- ค้นหาห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน ์

 

-  ปฏิทินการจองห้องเรียนและหอ้งประชุม 

- ค้นหาห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน ์

- username/password 

- ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

- ข้อมูลหมวดหมู่ห้อง 

- ข้อมูลอุปกรณ ์

- ข้อมูลบุคคลที่จองห้อง 

- ข้อมูลห้องเรียนและห้องประชุม 

- ข้อมูลการจองห้องเรียนและห้องประชุม 

- ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

- ข้อมูลหมวดหมู่ห้อง 

- ข้อมูลอุปกรณ ์

- ข้อมูลบุคคลที่จองห้อง 

- ข้อมูลห้องเรียนและห้องประชุม 

- ข้อมูลการจองห้องเรียนและห้องประชุม 
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 2.1.5 พัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏั  
หมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) 

 2.1.6 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ 

การจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1)  และปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ 
                  2.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
ของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1)   

2.2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อาคาร 1) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

            5   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดีมาก  
            4   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดี   
            3 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปานกลาง   
            2 หมายถึง      มีคุณภาพระดับพอใช้   
            1 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปรับปรุง  
 2.2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 2.2.4 นำแบบประเมินท่ีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ที่
ใช้พิจารณา คือ ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่าผลการประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) ข้อคำถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .87 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2.2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และ 
ผลการประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

  4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
  3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
  2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
  1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 
  1.00  - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  

 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารซึ่งมีข้ันตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้   
3.1 นำระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง (อาคาร 1) ที่พัฒนา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
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3.2 ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
       4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของระบบการ
จองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  (อาคาร 1) ซึ่งสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง (อาคาร 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบการจองห้องออนไลน์  
 

 
ภาพที่ 3 แสดหน้าปฏิทินการจองห้อง 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าบทบาทหน้าท่ีการทำงานของผู้ใช้งาน 

 

  
ภาพที่ 5 แสดงหน้าข้อมูลของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าข้อมูลของหมวดหมู่ห้อง 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าข้อมูลรายการอุปกรณ ์

 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้ารายการอุกรณ์ที่ถูกยืม 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าข้อมูลของผู้ที่เข้ามาทำการจองห้อง 
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าข้อมูลของห้อง 

 

 
ภาพที ่11 แสดงหน้าข้อมูลของการจองห้อง 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าการค้นหาหอ้ง 
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ภาพที่ 13 แสดงหน้าการเปลี่ยนรหัส 

 
2. ผลการหาคุณภาพของระบบ 
ผู้วิจัยได้นำระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

(อาคาร 1) ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) ในภาพรวมรวม อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.70, S.D. = 0.47) 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1.ด้านความสามารถของระบบ 

1.1 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีได้ 4.67 0.58 ด ี
1.2 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งานได้ 5.00 0.00 ดีมาก 

1.3 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ห้องได้ 4.67 0.58 ดีมาก 

1.4 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคนจองห้องได้ 4.67 0.58 ดีมาก 

1.5 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องได้ 4.67 0.48 ดีมาก 

1.6 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองห้องได้ 5.00 0.00 ดีมาก 

1.7 ระบบสามารถแสดงปฏิทินการจองห้องได้ 4.33 0.58 ด ี

1.8 ระบบสามารถค้นหาห้องได้ 4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความสามารถของระบบ 4.71 0.46 ดีมาก 

2.ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ 

2.1 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีได้อยา่ง
ถูกต้อง 

5.00 0.00 ดีมาก 

2.2 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม  
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1078 

  

ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ 
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

2.3 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ห้องได้อยา่ง
ถูกต้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.4 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคนจองห้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.67 0.48 ดีมาก 

2.5 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องได้อย่างถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

2.6 ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองห้องได้อยา่ง
ถูกต้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.7 ระบบสามารถแสดงปฏิทินการจองห้องได้อย่างถูกต้อง 5.00 1.00 ดีมาก 

2.8 ระบบสามารถค้นหาห้องได้อย่างถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความถูกต้องในการทำงานของระบบ 4.67 0.56 ดีมาก 

3.ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 

3.1 ระบบสามารถใช้งานได้ง่ายไมซ่ับซ้อน 4.67 0.58 ดีมาก 

3.2 ระบบมีการจดัรูปแบบท่ีเข้าใจและสะดวกต่อการใช้ 4.33 0.58 ด ี

3.3 ระบบมีความเหมาะสมในการใช้สัญลักษ์ในการสื่อ
ความหมาย 

4.67 0.58 ดีมาก 

3.4 ระบบมีความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดขนาดของ
ตัวอักษร 

5.00 0.00 ดีมาก 

3.5 ระบบมีความเหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบบน
จอภาพ 

4.33 0.58 ด ี

ภาพรวมดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.60 0.51 ดีมาก 

4.ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 

4.1 ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.67 0.58 ดีมาก 

4.2 ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผล 4.67 0.58 ดีมาก 

4.3 ระบบการจองห้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 5.00 0.00 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.78 0.44 ดีมาก 

5.ด้านการรักษาความปลอดภัย 

5.1 ระบบมีการตรวจสอบสิทธ์ิในการเข้าถึง 5.00 0.00 ดีมาก 

5.2 ระบบมีการควบคมุการใช้งานตามสิทธ์ิของผู้ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นการรักษาความปลอดภัย 4.83 0.41 ดีมาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.69 0.49 ดีมาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อาคาร 1) คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.69, S.D. = 0.49) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.83, S.D. = 0.41) ด้าน

ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.78, S.D. = 0.44) ด้านความสามารถของระบบ 

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.71, S.D. = 0.46) ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี

มาก (�̅� = 4.67, S.D. = 0.56) ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.60,S.D. = 
0.46) ตามลำดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(อาคาร 1) มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  1. ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.1 
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบทบาทหน้าที่ได้ 1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานได้ 1.3 สามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ห้องได้ 1.4 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคนจองห้องได้ 1.5 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องได้ 
1.6 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองห้องได้ 2) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 2.1 สามารถดูปฏิทิน
วันท่ีมีการจองห้องของระบบได้ 2.3 สามารถค้นหาห้องได้ 

2. คุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม

บึง(อาคาร 1) คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.70, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

รักษาความปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.80, S.D. = 0.41) ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ มี

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.73, S.D. = 0.46) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 

4.67, S.D. = 0.49) ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.60, S.D. = 0.63) 

ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.60, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(อาคาร 1) มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.1 
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบทบาทหน้าที่ได้ 1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานได้ 1.3 สามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ห้องได้ 1.4 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคนจองห้องได้ 1.5 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องได้ 
1.6 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการจองห้องได้ 2) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 2.1 สามารถดูปฏิทิน
วันที่มีการจองห้องของระบบได้ 2.3 สามารถค้นหาห้องได้ ซึ่งระบบการจองห้องออนไลน์สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการวางแผนก่อนดำเนินงาน การวิเคราะห์ระบบที่มีขั้นตอนท่ีเชื่อถือได้ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถจัดการระบบการจองห้องออนไลน์ได้สะดวกยิ่งข้ึน 

2. คุณภาพของระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม

บึง (อาคาร 1) คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.70, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

รักษาความปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.80, S.D. = 0.41) ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ มี
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คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.73, S.D. = 0.46) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 

4.67, S.D. = 0.49) ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.60, S.D. = 0.63) 

ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.60, S.D. = 0.51) ตามลำดับ เนื่องจาก
ระบบมีคุณภาพจึงสามารถช่วยให้การจัดการข้อมูลสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานและลดการผิดพลาดระหว่างการ
ทำงานลงไปได้มากกว่าระบบการจองแบบเดิม ทำให้ระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อาคาร 1) เป็นที่ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบการจองเป็นอย่างมาก  และ
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยอาศัยหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC)(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) จึงทำให้ได้ระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนากร หมื่นหลุบกุง, อรรถพล วิรัตนและสุรศักดิ์ ตาน้อย (2559) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ระบบจองห้อง
ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลงานวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาระบบ
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนลงทะเบียน ส่วนตรวจสอบ ส่วนแก้ไข การจอง และส่วนรายงานผล 2) กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรวม อยู่ในระดับมาก  และงานวิจัยของ คัชรินทร์ 
ทองฟัก (2560) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา และความต้องการระบบการจองห้อง ประชุมออนไลน์ 2) ออกแบบ
และพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และ 3) ประเมินความพึง พอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ผลงานวิจัย 
พบว่า ระบบสามารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองห้อง ประชุม ได้แก่ ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลอุปกรณ์ 
ข้อมูลประเภทการจอง ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุมประจำเดือน ทั้งนี้
ระบบช่วยอ านวยความ สะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้ งาน
ของห้องประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบจองห้องที่สนับสนุนสมาร์ทโฟนในทุกระบบปฏิบัติการ 
2. ควรเพิ่มความสามารถด้านรายงานสถิติการเข้าจองห้อง ให ้Export ไฟล์เป็น PDF หรือ ไฟล์ Excel ได้ 

โดยเลือกช่วงปีท่ีต้องการ 
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