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บทคัดย่อ 

 
การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นคลังข้อมูลเครื ่องดนตรีหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที ่ 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกู
เกิลเอพีไอ 2)วัดคุณภาพการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 ด้วยกูเกิลเอ
พีไอและ 3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกู
เกิลเอพีไอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กำลังพลหมวดดุริยางค์ที่มณฑลทหารบกท่ี 16 จำนวน 30 คน ได้มาด้วย
วิธีการแบบเจาะจง(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวด
ดุริยางค์มณฑลทหารบกท่ี 16 แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ   
สามารถนำไปใช้งานได้จริงซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.06,S.D.=0.60) และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจที่ระดับพอใจ
มาก(�̅�=4.19,S.D.=0.65) 

 
คำสำคัญ : กูเกิลเอพีไอ,หมวดดุรยิางค์,มณฑลทหารบกที่ 16  

 
ABSTRACT 

 
This research study aims to 1) develop data storage application instruments system for band 

platoon (16th Military circle) through Google API 2) measure the quality of the latter system 3) study 
consumer satisfaction of the application system. Obtained through purposive sampling, the sample 
group used in this research includes a total of 30 individuals in the musical instruments division of the 
16th Military circle. Tools used in this research include: data storage application instruments system for 
band platoon (16th Military circle), quality assessment form, and consumer satisfaction questionnaire.  

The results have shown that data storage application instruments system for band platoon 
(16th Military circle) through Google API is efficient for practical use, with high quality level of 
(�̅�=4.06,S.D.=0.60) and consumer satisfaction at the level of high satisfactory (�̅�=4.19,S.D.=0.65) 
 
Keywords : Google API Band platoon 16th Militaly circle  
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บทนำ 
มณฑลทหารบกที่ 16 เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทาง

ทหารซึ่งหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่16 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดมณฑลทหารบกที่16 ตั้งอยู่ที่ ค่ายภาณุรงัษี 
เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 77000 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ ราชบุรี 
สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภารกิจของหมวดดุริยางค์คือบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจให้แก่ประชาชนในห้วงเวลาไม่
ปกติของบ้านเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงานของกองทัพบก ที่มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและสร้างความบันเทิง 
เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่ประชาชน การปฏิบัติภารกิจอันหลากหลายของกำลังพลในสายงานนี้ต้องใช้เครื่องมือดนตรี
ที่เป็นสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ จะมีการรับเบิกจากหน่วยต้นสังกัดสำหรับเครื่องมือดนตรีใหม่และมีการจำหน่ายคืน
หน่วยต้นสังกัดสำหรับเครื่องมือดนตรีเก่าออกจากบัญชีควบคุมของคลังในหมวดดุริยางค์ การบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานจึงเป็นเรื่องทีส่ำคัญโดยเฉพาะการบริหารสิ่งอุปกรณ์ภายในคลัง  

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นกำลังพลในสังกัดหน่วยงานของหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่  16 ได้มีการเล็งเห็นถึง
ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบันเพราะกำลังพลส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือดนตรีส่วนตัว   
การปฏิบัติภารกิจของหมวดดุริยางค์ทุกครั้งจะต้องมีการเบิกยืม-ส่งคืน เครื่องมือดนตรี สิ่งอุปกรณ์ของหมวดดุริยางค์อยู่
บ่อยครั้ง ที่ผ่านมากระบวนการเบิกยืม-ส่งคืน เครื่องมือดนตรีภายในคลังจะเป็นการเบิกยืม-ส่งคืน แบบแมนนวล ไม่มี
ระบบ บันทึกการยืม-คืนอุปกรณ์ ตารางบันทึกอุปกรณ์ มีการบันทึกด้วยมือลงในสมุด ไม่มีการจัดเป็นหมวดหมู่อย่าง
ชัดเจน การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที ล่าช้าเวลาตรวจหาและไม่สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา (เนตรลักษณ์, 2559) 

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ในคลังเครื่องมือดนตรีของหมวดดุริยางค์มณฑล
ทหารบกท่ี 16 จะเป็นการช่วยลดการจดบันทึกลงสมุดอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและสูญหายของเครื่องมือดนตรี (เกตุ
แก้ว, 2556) ผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยี กูเกิลเอพีไอ มาประยุกต์ใช้ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของเครื่องมือดนตรีเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของเครื่องมือดนตรีทำให้เจ้าหน้าที่คลังดนตรีของหน่วยงาน ทำงานได้ง่ายขึ้น 
สะดวกต่อการตรวจสอบ รวดเร็วในการค้นหา ประหยัดการดาษ ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลที่จดลงในสมุด 
(ขวัญสนิท, 2560) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพื่อพัฒนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกูเกิล 
เอพีไอ 

2.เพื่อวัดคุณภาพการพัฒนาแอพพลิเคช่ันคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 ด้วยกูเกิล
เอพีไอ 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 ด้วย
กูเกิลเอพีไอ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร  คือ กำลังพลหมวดดุริยางค์ที ่ใช้แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื ่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑล
ทหารบกท่ี 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กำลังพลหมวดดุริยางค์ที่ใช้แอพพลิเคช่ันคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวด
ดุริยางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง (purposive sampling) 

2. ขอบเขตระบบ 
 1) ตรวจสอบสถานะการใช้งานของแอพพลิเคชั่นเพื่อ เบิกยืม - ส่งคืน เครื่องดนตรีในระหว่างที่มีกำลังพลเบิก
เครื่องดนตรีไปใช้งานได้ 
 2) เจ้าหน้าที่คลังสามรถจัดการข้อมูลในคลังเครื่องมือดนตรีและอุปกรณ์เพื่อการดูแลรักษาเครื่องมือดนตรี
ทั้งหมด  
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3) มีการกำหนดสิทธ์ิผู้ใช้ระบบ 
4) สามารถรายงานผลในรูปแบบ ตารางข้อมูล กราฟ PDF 
5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ และ ต้องได้รับการอนุมัติสิทธิ์จากผู้ดูแล

ระบบ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1.แอพพลิเคช่ันคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกท่ี 16  

ภาพประกอบท่ี 1 แผนภาพรวมของระบบ 
 จากภาพประกอบท่ี 1 ระบบทำงานต้นเริ่มจากการใหเ้จ้าหน้าท่ีลงช่ือเข้าสู่ระบบ เลือกทำรายการเบิกที่ต้องการ 
กรอกข้อมูลลงใน Google form เก็บข้อมูลของผู้เบิกยมื - ส่งคืน กรอกข้อมูลและรายงานข้อมลูของผู้เบิกยืม - ส่งคืนลง
ใน Google sheet 
 1.2.แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 ได้จากการนำแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย IOC ของข้อคำถามเพื่อวัดคุณภาพ
และความพึงพอใจของระบบ  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ ( Item-Objective 
Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีไม่น้อยกว่า 3 คน  (สุรพงษ์  คงสัตย์ และธีรชาติ  ธรรมวงค์, 2558) พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นที่มีต่อข้อคำถามว่ามีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจกับปญัหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ ์แยกไว้เป็นหมวดหมู่ และหาแนวทางในการจัดสรรณระบบคลังดนตรีให้สามารถใช้งานได้
อย่างราบลื่นผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ นำมาสร้าง
เป็นแบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจและนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้องจากนั้นนำไปเก็บข้อมูลโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
  1) นัดกลุ่มทดลอง เพื่อขอความร่วมมือในการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2) ประสานงานกับกลุ่มทดลอง เพื่อนำระบบไปดำเนินการทดลอง 
  3) ดำเนินการทดลองระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมินและกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถาม
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ และนำผลไปทำการวิเคราะห์ผลต่อไป 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากผลการประเมินคุณภาพและผลจากการประเมินจากแบบสอบถามความพึง
พอใจของกำลังพลหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 

 
ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 1.ผลของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ  
  1.1 หน้าจอเข้าสู ่ระบบของการเข้าสู ่แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑล
ทหารบกท่ี 16  

 
ภาพประกอบท่ี 2 หน้า login เข้าสู่ระบบ 

จากภาพประกอบท่ี 2 หน้า login เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดรุิยางค์ มณฑล
ทหารบกท่ี 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ 

1.2 หน้าจอหลักของการใช้งานระบบแอพพลิเคชั่นและเว็บไซด์คลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดรุิยางค์
มณฑลทหารบกท่ี 16 
 

ภาพประกอบท่ี 3 หน้าจอหลักของระบบแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดรุิยางค์ 
 มณฑลทหารบกท่ี16 และ เว็บไซด์ที่ใช้ร่วมกัน 

จากภาพประกอบท่ี 3 หน้าจอหลกั ประกอบไปด้วยเมนู เบิกยืม-ส่งคืน เบิกสิ่งอุปกรณ์  
1.3หน้าจอเบิกยืม-ส่งคืน ของระบบแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุรยิางค์ มณฑลทหารบกท่ี 16 

ภาพประกอบท่ี 4 หน้าจอเบิกยืม-ส่งคืน ของระบบแอพพลิเคชั่นคลงัข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดรุิยางค์ 
 มณฑลทหารบกท่ี 16 และ เว็บไซด์ที่ใช้ร่วมกัน 
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จากภาพประกอบท่ี 4 หลังจากเลือกที่เมนูเบิกยืม-ส่งคืน จะเข้ามาสู่หน้ามีให้เลือกว่าจะเบิกยืมเครื่องมือ ส่งคืน
เครื่องมือ และหน้าแรกถ้าจะกลับสู่หน้าจอหลักในส่วนของเว็บไซด์ เลื่อน cursor ไปที่                        จะมีเมนู เบิก
ยืมเครื่องมือ ส่งคืนเครื่องมือ แสดงออกมาให้เลือก 
 1.4หน้าจอแบบฟอร์มกรอกข้อมูล เบิกยืม-ส่งคืน เบิกสิ่งอุปกรณ์และรายงานผล 

ภาพประกอบที่ 5 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล เบิกยืม-ส่งคืน เบิกสิ่งอุปกรณ์และรายงานผล 
 จากภาพประกอบที่ 5 การกรอกข้อมูล เบิกยืม-ส่งคืน เบิกสิ่งอุปกรณ์ จะใช้แบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมด โดยใช้ 
Google form ในการสร้างฟอร์มขึ้นมา การรายงานผลข้อมูลหลังจากเข้าไปหน้าจอกรอกแบบฟอร์มแล้วจะใช้ Google 
sheet ในการบันทึกและรายงานผล โดยจะมีการบันทึกข้อมูล เวลา ยศชื่อ-สกุล เครื่องมือ หมายเลขเครื่องมือ สภาพ
เครื่องมือก่อน-หลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการเบิกยืม-ส่งคืน เครื่องมือดนตรีและสิ่งอุปกรณ์ 
 1.5ชุดคำสั่งที่ผู้ดูแลระบบใช้รักษาความปลอดภัย เข้าถึง และ จดัการข้อมูล 

 
ภาพประกอบท่ี 6 ชุดคำสั่งภาษา Python ทีผู่้ดูแลระบบใช้รักษาความปลอดภัย เข้าถึง และ จดัการขอ้มูล 

 จากภาพประกอบท่ี 6 เป็นชุดคำสั่งภาษา Python ที่ผู้วิจัยใช้ในการดูแลระบบ โดยจะมีคำสั่งเรียกใช้ gspread 
ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที ่จะทำให้ผู ้ว ิจัยใช้ Google sheet ในการรายงานผล ซึ่งก่อนจะทำในขั ้นตอนนี ้ได้จำเป็นต้องขอ 
Authentic Credentials จากทาง Google developers Console ก่อน เนื่องจากผู้วิจัยใช้ Google API มาช่วยในการ
ดูแลข้อมูล 
 2.ผลของการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกู
เกิลเอพีไอ  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกู
เกิลเอพีไอ โดยผู้เชี่ยวชาญ    

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของแอพพลเิคชั่น 
   1.1 ความสามารถของระบบในส่วนการยมืเครื่องดนตร ี 4.00 0.00 มาก 
   1.2 ความสามารถในส่วนการคนืเครื่องดนตร ี 4.00 0.00 มาก 
   1.3 ความสามารถของระบบในส่วนการรายงานผล 3.33 0.58 ปานกลาง 
   1.4 แอพพลิเคช่ันท่ีสร้างมามคีวามครอบคลุมในการใช้งานจริง 4.00 0.00 มาก 
   1.5 ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น 3.67 0.58 มาก 

รวม 3.80 0.41 มาก 
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ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 

2.ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
   2.1 ระบบใช้งานง่าย 4.33 0.58 มาก 
   2.2 ระบบเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ ใช้งานได้อย่างสะดวก 4.00 0.00 มาก 
   2.3 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสื่อความหมาย 4.33 0.58 มาก 
   2.4 ความเหมาะสมในการจัดวางส่วนประกอบและเมน ู 4.00 0.00 มาก 
    2.5 ระบบมีความเร็วในการประมวลผล 4.00 1.00 มาก 

รวม 4.13 0.52 มาก 
3.ด้านความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น 
   3.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.00 1.00 มาก 
   3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน  4.00 0.00 มาก 
    3.3 ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.67 0.58 มากที่สุด 
   3.4 ระบบมีการกำหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 4.00 1.00 มาก 

รวม 4.17 0.58 มาก 
4. ด้านความสวยงาม 
    4.1 ความเหมาะสมในการใช้ ขนาด สีตัวอักษร 4.00 1.00 มาก 
    4.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ รูปภาพประกอบ 4.00 1.00 มาก 
    4.3 ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนู
ต่างๆ ของระบบ 

4.33 0.58 มาก 

    4.4 ความเหมาะสมในการจัดวางส่วนประกอบและเมน ู 4.33 0.58 มาก 
รวม 4.17 0.72 มาก 

รวมทุกด้าน 4.06 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 1 จากการประเมินคุณภาพของระบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
ภาพรวมของระบบฯ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06, S.D. = 0.60) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ด้านความสามารถของระบบแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( �̅� = 3.80 , S.D. = 0.41)  
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถของระบบในส่วนการยืมเครื่องดนตรี     (�̅� = 4.00 , S.D. = 
0.00) ความสามารถในส่วนการคืนเครื่องดนตรี (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) แอพพลิเคชั่นที่สร้างมามีความครอบคลุมใน
การใช้งานจร ิง (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) ความน่าเช ื ่อถ ือของแอพพลิเคชั ่น  ( �̅� = 3.67 , S.D. = 0.58) และ
ความสามารถของระบบในส่วนการรายงานผล (�̅� = 3.33 , S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
  ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13 , S.D. = 0.52) เรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่  ระบบใช้งานง่าย (�̅� = 4.33 , S.D. = 0.58) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสื่อความหมาย 
(�̅� = 4.33 , S.D. = 0.58) ระบบเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ ใช้งานได้อย่างสะดวก (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) ความเหมาะสมใน
การจัดวางส่วนประกอบและเมนู (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) และระบบมีความเร็วในการประมวลผล  (�̅� = 4.00 , S.D. 
= 0.00) 
  ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17 , S.D. = 0.72) 
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่  ระบบมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน  (�̅� = 4.67 , S.D. = 0.58) ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบ (�̅� = 4.00 , S.D. = 1.00) ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) 
ระบบมีการกำหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) 
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  ด้านความสวยงามภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17 , S.D. = 0.72) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย ได้แก่ ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ ของระบบ ( �̅� = 4.33 , S.D. = 0.58) 
ความเหมาะสมในการจัดวางส่วนประกอบและเมนู (�̅� = 4.33 , S.D. = 0.58) ความเหมาะสมในการใช้ ขนาด สีตัวอักษร 
(�̅� = 4.00 , S.D. = 1.00) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ รูปภาพประกอบ (�̅� = 4.00 , S.D. = 1.00) 
 3.ผลของการประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 
ด้วยกูเกิลเอพีไอ  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 
ด้วยกูเกิลเอพีไอ โดยผู้เชี่ยวชาญ    

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของแอพพลเิคชั่น 
   1.1 ระบบการยืนเครื่องดนตรี สะดวกและรวดเร็วต่อการบันทึก
ข้อมูล 

4.00 0.00 มาก 

   1.2 ระบบการคืนเครื่องดนตรี สะดวกและรวดเร็วต่อการบันทึก
ข้อมูล 

4.00 0.00 มาก 

   1.3 การเบิกสิ่งอุปกรณ์ สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการบันทึกข้อมลู 4.00 0.00 มาก 
   1.4 แอพพลิเคช่ันครอบคลมุการใช้งานจริง 4.67 0.58 มากที่สุด 
   1.5 การรายงานผล สะดวกต่อการค้นหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.46 มาก 
2.ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
   2.1 ใช้งานง่าย มีความเข้าใจในการใช้ระบบ 4.00 0.00 มาก 
   2.2 แอพพลิเคช่ันติดตั้งง่าย ไมซ่ับซ้อน 3.67 0.58 มาก 
   2.3 ใช้ข้อความสื่อความหมายเข้าใจง่าย เป็นภาษาที่ผู้ใช้งานมี
ความคุ้นเคย 

3.67 0.58 มาก 

   2.4 มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร สะดวกต่อการ
ค้นหาและรายงานผล 

3.67 0.00 มาก 

    2.5 เปิดแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีความล่าช้า 4.00 0.00 มาก 
รวม 3.80 0.56 มาก 

3.ด้านความปลอดภัยระบบของแอพพลิเคชั่น 
   3.1 การตอบสนองรวดเร็วต่อการบันทึกข้อมูล 3.67 0.58 มาก 
   3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 3.67 0.58 มาก 
   3.3 แอพพลิเคช่ันมีส่วนการลงช่ือเข้าสู่ระบบ 3.67 0.58 มาก 
   3.4 มีการกำหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงข้อมูล 4.33 0.58 มาก 

รวม 3.83 0.58 มาก 
4. ด้านความสวยงาม 
    4.1 ฟอนต์ ขนาด สีตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.2 ภาพประกอบมีความเหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.3 สีสันสวยงาม สบายตา 4.67 0.58 มากที่สุด 
    4.4 การจัดวางองค์รประกอบของข้อความ และรูปภาพมีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.92 0.29 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.19 0.65 มาก 
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 จากตารางที่ 2  จากการประเมินความพึงพอใจของระบบฯ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ท่าน  ผู้วิจัย
สรุปได้ว่า ภาพรวมของระบบฯอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.19, S.D. = 0.65) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละดา้น 
ดังนี ้

  ด้านความสามารถของระบบแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  (�̅� = 4.27 , S.D. = 0.46)  
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ แอพพลิเคชั่นครอบคลุมการใช้งานจริง (�̅� = 4.67, S.D. = 0.58) การรายงาน
ผล สะดวกต่อการค้นหา (�̅� = 4.67, S.D. = 0.58) ระบบการยืนเครื่องดนตรี สะดวกและรวดเร็วต่อการบันทึกข้อมูล 
 (�̅� = 4.00, S.D. = 0.58) ระบบการคืนเครื่องดนตรี สะดวกและรวดเร็วต่อการบันทึกข้อมูล (�̅� = 4.00, S.D. = 0.58) 
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการบันทึกข้อมูล (�̅� = 4.00, S.D. = 0.58)  

 ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.80 , S.D. = 0.56) เรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ใช้งานง่าย มีความเข้าใจในการใช้ระบบ (�̅� = 4.00, S.D. = 0.00) เปิดแอพพลิเคชั่นได้
อย่างรวดเร็ว ไม่มีความล่าช้า (�̅� = 4.00, S.D. = 0.00) แอพพลิเคชั่นติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน  (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) 
ใช้ข้อความสื่อความหมายเข้าใจง่าย เป็นภาษาที่ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคย (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
ลดพื้นท่ีจัดเก็บเอกสาร สะดวกต่อการค้นหาและรายงานผล (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) 

 ด้านความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.83 , S.D. = 0.58) เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่  มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล  (�̅� = 4.33 , S.D. = 0.58)  การตอบสนองรวดเร็วต่อการ
บันทึกข้อม ูล (�̅� = 3.67 , S.D. = 0.58) ข้อม ูลม ีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน (�̅� = 3.67 , S.D. = 0.58) 
แอพพลิเคชั่นมีส่วนการลงช่ือเข้าสู่ระบบ (�̅� = 3.67 , S.D. = 0.58)  

ด้านความสวยงามภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  (�̅� = 4.92 , S.D. = 0.29) เรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ฟอนต์ ขนาด สีตัวอักษรมีความเหมาะสม (�̅� = 5.00 , S.D. = 0.00) ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจน (�̅� = 5.00 , S.D. = 0.00) การจัดวางองค์ประกอบของข้อความ และรูปภาพมีความ
เหมาะสม (�̅� = 5.00 , S.D. = 0.00) สีสันสวยงาม สบายตา (�̅� = 4.67 , S.D. = 0.58) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ ผู้ใช้ระบบสามารถ
บันทึกการเบิกยืม ส่งคืน เครื่องมือดนตรี ได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบความปลอดภยัของข้อมูลภายในคลังเครือ่งมอื
ดนตรีถ้ามีผู้ต้องการเข้าถึงข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น สามารถแสดงรายการเบิกยืม ส่งคืน ที่ค้างไว้ในระบบและตรวจสอบ
เครื่องมือดนตรีค้างส่งได้  อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่คลังสามารถดูแล ติดตามอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น 

จากการประเมินคุณภาพของระบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภาพรวมของระบบฯ อยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.06, S.D. = 0.60) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความสามารถของระบบแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 3.80 , S.D. = 0.41)   
 ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13 , S.D. = 0.52)  

  ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17 , S.D. = 0.72)      
  ด้านความสวยงามภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17 , S.D. = 0.72)  
 จากการประเมินความพึงพอใจของระบบฯ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ท่าน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ภาพรวมของ
ระบบฯอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.19, S.D. = 0.65) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังน้ี 

 ด้านความสามารถของระบบแอพพลิเคช่ันภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  (�̅� = 4.27 , S.D. = 0.46)       
  ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.80 , S.D. = 0.56)   

ด้านความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.83 , S.D. = 0.58)  
ด้านความสวยงามภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด (�̅� = 4.92 , S.D. = 0.29)   
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อภิปรายผลการวิจัย 
 แอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ  สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบมีการจัดการข้อมูลในด้านการ ใช้งานเบิกยืม-ส่งคืนเครื่องมือ
ดนตรี และ สิ่งอุปกรณ์ภายในคลังเครื่องมือดนตรีหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกท่ี 16 และ ในส่วนของการรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงข้อมูลโดยทันทีที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบของผู้วิจัย ระบบสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องและใช้งานได้ค่อนข้างดีทําให้ดูแลอุปกรณ์สามารถตรวจสอบและติดตามการสูญหายของอุปกรณ์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ (พงษ์พิชญ์ อุดมศิริรัตน์, 2560) ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติ การวิจัย ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ กําแพงแสน นี้สามารถช่วยอํานวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยสําหรับผู้ดูแลระบบจะช่วยในเรื่องของการ
จัดการระบบฐานข้อมูลและสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ ให้แก่สมาชิกคนอื่น ได้ เพื่อ ความยืดหยุ่น และสะดวกของโปรแกรม
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ประวัติการยืมคืน ข้อมูลการยืมคืนอุปกรณ์ การจัดการข้อมูล
สมาชิกและอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถดูข้อมูล และเพิ่มเติมแก้ไขบางส่วนได้ เพื่อ
ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยในกรณีไม่สะดวกสมาชิกสามารถใช้งานได้เฉพาะการยืมคืนและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใน
บางส่วนได้ ระบบฐานข้อมูลนี้ทําเพื่อสร้างระบบจัดการอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่สะดวกในการจัดเก็บ  ค้นหา 
ป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ 

จากผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบก
ที่ 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง สอดคล้อง
กับ นิธิศ ปุณธนกรภัทร์และชัชพล มงคลิก (ปุณธนกรภัทร์, 2559)ได้ศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับคลังกล่อง
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร พบว่า ขั้นตอนการเบิกจ่ายกล่องบรรจุภัณฑ์ใช้เวลาเฉลี่ยลดลง 11.54 นาที
ต่อใบเบิก หรือคิดเป็นร้อยละ 49.48 ปริมาณกล่องบรรจุภัณฑ์ภายในคลังสินค้าลดลง 106 ,345 บาท คิดเป็นร้อยละ 
43.71 และความถูกต้องของคลังกล่องบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 32 ผู้ใช้ระบบยังมีความคิดเห็นว่ามีการเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อำพรรณ เช้าจันทร์ (เช้าจันทร์, 2560) ศึกษาวิธีการจัดการ
คลังสินค้าและระดับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ากลุ่มบริษัทซัมมิท พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้มีวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง จำนวน 200 คน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบt- test 
,F-test (One-Way ANOVA ),Pearson Product Moment Correlation แ ล ะ  Multiple Regression Analysis ผ ล
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
กลุ่มบริษัทซัมมิทภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลของการศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑล
ทหารบกที่ 16 ด้วยกูเกิลเอพีไอ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้งานได้ 
สอดคล้องกับปาราโมทย์ ตงฉิน (ปราโมทย์ ตงฉิน, 2558) ศึกษาระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาและศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูพลศึกษา และตัวแทน
นักเรียนที่ทำหน้าเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน เลือกโดยวิธีเจาะจง จำนวน 18 คน  ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าการทำงานของโปรแกรมเป็นระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วยเมนูของระบบ และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา เมื่อ
พิจารณาตามรายการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับพรพิมล (พรพิมล สีเหลือง, 2559) ที่ได้พัฒนา
ระบบยืม-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ห้องสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์และประเมินประสิทธิภาพและสอบถาม ความพึงพอใจของระบบยืม–คืนหนังสือ คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 105 คน เป็น นักศึกษาจำนวน 100 คน และอาจารย์จำนวน 5 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน ระดับดี (�̅�= 4.03, S.D. = 0.76) 
และกลุ่ม ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (�̅�= 4.21, S.D. = 0.65) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ในส่วนของการรายงานผลโดยควรมีการทำรายงานผลที่เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถส่งรายงานโดยที่ ผู้ใช้และผู้รับ
รายงานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1091 

2.มีการจัดทำรายงานผลเป็นวงรอบ เช่น ประจำเดือน ประจำปี 
3.ควรมีการจัดทำล็อกอินเข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซด์ที่ใช้ร่วมกันกับระบบแอพพลิเคช่ัน 
4.ควรมีการทำ QR code สแกนเข้าไปกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อให้ง่ายและสะดวกในขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล 
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