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คํานํา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขอใชหองประชุม อาคารสิริคุณากร ของ

งานบริหารงานกลาง กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือ

เพื ่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการขอใช ห องประช ุม ของอาคารส ิร ิค ุณากร ส ําน ักงานอธ ิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และศึกษารูปแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการ 

ซ่ึงคณะผูวิจัยขอนําเสนอผลการดาเนินงานท้ังหมดออกเปน 5 บท ไมวาจะเปนบทนา แนวคิด/ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิเคราะห และการอภิปรายผลนั้น คาดวาจะเปนประโยชนตอทุกทาน 

อยางไรก็ตามทางผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทาน ไมวาจะเปน ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบริหารกอง

บริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีทาใหการวิจัยเรื่อง  

การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขอใชหองประชุม อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน สําเร็จลงไดดวยดี หากผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 

 

          คณะผูวิจัย 
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ภาสพันธ  จิโนทา และผองศร บุญสามารถ. 2563. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขอใชหอง

ประชุม อาคารสิริคุณากร . วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการขอใชหองประชุม ของอาคารสิริคุณากร สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และศึกษารูปแบบการใชงานสารสนเทศในการใหบริการ หองประชุม อาคารสิริ

คุณากร สํานักงานอธิการบดี โดย ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการการจองหองประชุม อาคาร

สิริคุณากร ประกอบดวย ขอมูล/สถิติการใหบริการ/การรับบริการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี ่ยวของเพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาตอยอดจากการระดม สมองจากผูใหบริการและผูรับบริการเกี่ยวกับการใหบริการหองประชุม 

ระดมสมองผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การจองหองประชุมอาคารสิริคุณากร เพื่อวิเคราะหความตองการ

เบื ้องตนในการตรวจสอบระบบ และขอเสนอแนะเพื ่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ และพัฒนา

โปรแกรม จัดระบบขอมูลใหอยูในระบบเดียวกัน โดยใชแผนผังกางปลาหรือผังสาเหตุและผลประกอบ โดยสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 1.ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล พบวาบุคลากรสวนใหญที่ใชบริการ หองประชุม อาคารสิริคุณากร 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน สวนใหญคิดเปน เพศหญิง รอยละ 77.8 โดยมีอายุสวนใหญในชวงอายุ 

31-40 ป รอยละ 46.3 

 2.รูปแบบของระบบบริหารจัดการหอง พบวาผูใชสวนใหญพึงพอใจ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปน รอย

ละ 82.22  

3.รูปแบบที่ไดมีหรือเพิ่ม ในระบบบริหารจัดการหอง พบวา ระบบยืนยันการใชหองประชุม(check in) 

เพื่อยืนยันการใชหองประชุมและลดปญหาการจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานานโดยไมเขาใชจริง นั้นไดมี

ขอเสนอจากผูใชบริการและผนวกกับผลของแบบสอบถาม ผลคือสงผลถึงความไมสะดวกหรือสรางความสับสน

ใหแกผูขอใชบริการ ในระหวางการพัฒนาจึงไดนําระบบสวนนี้ออก 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญ 

  

  สําน ักงานอธ ิการบด ี มหาว ิทยาล ัยขอนแกน เป นส วนงานหนึ ่ งส ังก ัดมหาว ิทยาล ัยขอนแกน                  

(ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558) มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ไดแก การบริหารงานกลาง การคลังและพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตร การพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ อาคารและสถานที่ การสื่อสารองคกร การตรวจสอบภายใน  

กฎหมาย การกีฬา การตางประเทศ  การจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม การบริการหอพัก

นักศึกษา การบริหารงานวิจัย การปองกันและรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตองมี

กองตาง ๆ รองรับภาระงานดังกลาว มีการบังคับบัญชาโดยผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผู ชวย

อธิการบดี และผูอํานวยการกองที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบริหารจัดการภาระงานตามบทบาทหนาที่สําเร็จลุลวงไป

ดวยดี มีประสิทธิภาพ ยอมมีการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจ ในการบริหารงานจะตองมีหองประชุม อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ ซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งในการอํานวยความสะดวกตอการประชุมของคณะกรรมการตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการอุทธรณและรองทุกข กรรมการจรรยาบรรณ กรรมการประจําสาํนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน  

          อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี เปนอาคารขนาดใหญ มีท้ังหมาด 7 ชั้น ประกอบดวย 

 ชั้นใตดิน เปนท่ีตั้งของระบบชิลเลอร (chiller) ซ่ึงเปนเครื่องทําความเย็น ขนาดใหญท่ีมีหนาท่ีในการผลิต

ความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ ภายในอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี และอีกสวนเปนที่จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ

สํานักงาน ของกองคลัง เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเบิกใช 

ชั้นที่ 1 เปนสวนสํานักงาน โดยมีหนวยงานประกอบดวย กองบริหารงานกลาง กองคลัง กองทรัพยากร

บุคคล (เฉพาะสวน One Stop Service) และ กองสื่อสารองคกร (เฉพาะสวนงานตัดตอวีดีโอ/วีดีทัศน) 
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ชั้นท่ี 2 เปนสวนหองประชุม หองสัมมนา หองจัดเลี้ยง/นันทนาการ และหองรับรองพิเศษชั้นท่ี 3 เปนสวน

สํานักงาน โดยมีหนวยงานประกอบดวย กองทรัพยากรบุคคล กองตรวจสอบภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชั้นที่ 4 เปนสวนสํานักงาน โดยมีหนวยงานประกอบดวย กองยุทธศาสตร กองกฎหมาย สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย สํานักงาน KKUFMIS และ คลินิกวิชาการ (กองบริหารงานกลาง) 

ชั้นท่ี 5 เปนสวนสํานักงานผูบริหาร ประกอบดวย 1) ฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ฝายทรัพยากรบุคคล 

2) ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 3) การฝายศึกษา 4) ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 5) ฝายนวัตกรรมและ

วิสาหกิจ 6) ฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 7) ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 8) ฝาย

รักษาความปลอดภัย 9) ฝายกิจการพิเศษ และ 10) สํานักงานผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

ชั้นท่ี 6 เปนสวนสํานักงานผูบริหาร ประกอบดวย 1) อธิการบดี 2) ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 3) ฝายบริหาร 

และ 4) ฝายการตางประเทศ                                   

 จากการวิเคราะหการบริหารจัดการสินทรัพยสวนกลางของอาคารสิริคุณากรพบวา มีปญหาอุปสรรคใน

การใหบริการตาง ๆ ดังนี้ (ผองศรี บุญสามารถ, 2562 การวิเคราะหการบริหารจัดการสินทรัพยสวนกลางของ

อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 โดยมีขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุง พัฒนาระบบการขอใชหองประชุมอาคารสิริคุณากรเดิม ที่สํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบเขียนโปรแกรมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2551 (ปติ โงวธนสุวรรณ และคณะ) ที่เขียน

ข้ึนใชในการจองหองเพ่ือการเรียนการสอน การประชุม การอบรม สัมมนาในความตองการพ้ืนฐาน ไมไดเจาะจงใน

รายละเอียดของความตองการที ่หลากหลายของแตละหนวยงาน/อาคาร ซ ึ ่งป จจุบ ันมีหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนใชบริการโปรแกรมนี้เพียง 15 หนวยงาน อันเนื่องมาจากขอจํากัดในความตองการของแตละ

อาคาร/หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยของสํานักงานอธิการบดีท่ีมี 43 หนวยงานไดขอใชโปรแกรมนี้เพียงอาคารเดียว

คือ อาคารสิริคุณากรเทานั้น (https://www2.kku.ac.th/ecluster)  ใหสามารถสนองความตองการท่ีหลากหลาย

ของผูใชบริการ เชน การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การลงนามความรวมมือระหวางคณะ/หนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือมหาวิทยาลัยขอนแกนกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางประเทศ 

การจัดแสดงสินคา การบริการทางการศึกษา การบริการทางการแพทย การจัดงานรื่นเริง/สันทนาการประจําปของ

มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน การจัดงานดานวัฒนธรรมองคกร  ซึ่งแตละงานมีรูปแบบที่แตกตางกัน มีความ

ตองการของผูใชบริการที่หลากหลาย ทําใหเกิดความตองการของผูใชบริการในการขอใหหองและพื้นที่อาคารสิริ

คุณากร จึงมีปญหาในการบริหารจัดการท้ังผูใชบริการและผูใหบริการ เชน 

1. ผูใชบริการเมื่อไดรับอนุมัติใหใชหองประชุมแลว อาจมีการเลื่อนหรือยกเลิกการประชุม แตไมทําการ

ยกเลิกตามระบบและผูใชบริการตองการใหมีการแจงเตือน ใหมีการยืนยันการใชหอง/ยกเลิกการใชหองกอนการใช

จริง 1 วัน หรือไมแจงเจาหนาที ่ดูแลรับผิดชอบ ทําใหบุคคลอื ่นเสียโอกาสและการสูญเสียทรัพยากรดาน

สาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีจัดเตรียมไวรองรับ เชน ระบบปรับอากาศ ไฟฟา เปนตน 

https://www2.kku.ac.th/ecluster
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2. โปรแกรมเดิมไมมีระบบในสวนตอประสานกับผูใช (User interface) มีความไมสะดวกตอผูใช ท่ี

ตองการเขาถึงรายการขอใชหองประชุมของตนเองเนื่องจากคาเริ ่มตนของระบบจะแสดงขอมูลการขอใชหอง

ประชุมของผูใชรายอื่นปะปนกัน สงผลใหผูใชเกิดความยุงยากในการเขาจัดการขอมูล เชน การยกเลิกการขอใช

หองประชุม การติดตามสถานะ การขอใชหองประชุม การติดตามขอมูลหมายเลขโทรศัพทเจาหนาที่ผูใหบริการ 

เปนตน 

3. โปรแกรมเดิม กําหนดขั้นตอนการเขาใชคือ มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานอธิการบดี การจองหอง

ประชุม โดยการเขาถึงขอมูลจะตองทําการ login กอนเพื่อจะเขาถึงขอมูลรายการขอใชหองประชุม สงผลใหการ

ปฏิบัติงานที่ตองใชขอมูลการขอใชหองประชุม ไมสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก เชน งานรักษาความปลอดภัย

ประจําอาคารสิริคุณากร มีความจําเปนจะตองรับทราบขอมูลการใหบริการภายในอาคารสิริคุณากรเพ่ือคัดกรองผูท่ี

เขามาบริเวณอาคารสิริคุณากร อยางถูกตองและปลอดภัย 

4. โปรแกรมเดิมไมมีระบบการประมวลผล/สถิติการขอใชรายบุคคล ไมมีขอเสนอหลังการใชหองประชุม 

ไมระบุสาเหตุของการยกเลิกการใชหรือเลื่อนการประชุม 

          5. โปรแกรมเดิมไมมีระบบรองรบัการแสดงผลบนอุปกรณสมารทโฟน    

      จากขอมูลสถิติการขอใชหองประชุมอาคารสิริคุณากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอแกน ยอนหลัง   ป 

(พ.ศ.2557-2561 ) จะเห็นไดวามีการใหบริการการใชในแตละปเปนจํานวนมากโดยเปนการขอใช หองกาลพฤกษ 

6 สูงท่ีสุด ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนการใชประชุมของอาคารสิริคุณากร ป 2557-2561 

ชื่อหอง 
จํานวนการใชหอง (ครั้ง) 

2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

1. กาลพฤกษ 2 192 152 185 126 168 823 

2. กาลพฤกษ 4 262 211 218 233 253 1,177 

3. กาลพฤกษ 5 274 234 284 291 296 1,379 

4. กาลพฤกษ 6 306 280 308 330 303 1,527 

5. กาลพฤกษ 7 292 210 247 282 280 1,311 

6. กาลพฤกษ 8 172 166 178 185 212 913 

7. สิริคุณากร 3 280 285 261 285 287 1,398 

8. สิริคุณากร 4 163 163 141 139 151 757 

9. สารสิน 295 304 246 297 241 1,384 

10.นําเสนอขอมูลสารสนเทศ 185 118 89 125 124 641 
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11.รับรองพิเศษศาลา        

ชอกาลพฤกษ 

10 35 45 53 48 191 

              รวม 2,431 2,154 2,201 2,346 2,363 11,501 

             

             ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาและปรับกระบวนการ ในการใหบริการใหดีมีคุณภาพยิ่งขึ ้น รองรับการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีทํางานประจําในอาคารสิริคุณากรใหสามารถสนองตอบความตองการท่ีหลากหลายของ

ผูใชบริการ คณะผูศึกษา จึงไดดําเนินการศึกษา “การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขอใชหอง

ประชุม อาคารสิริคุณากร”  

  

2. วัตถุประสงค 

         2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการขอใชหองประชุม ของอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3. ผลท่ีจะไดรับ  

        3.1. ไดโปรแกรมการใชหองประชุมของอาคารสิริคุณากร  สํานักงานอธิการบดี ใหม 

        3.2 เพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการการขอใชหองประชุมของอาคารสิริคุณากร  

สํานักงานอธิการบดี   

        3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขอใชหองประชุมของอาคารสิริคุณากร  สํานักงานอธิการบดี 

 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

        4.1 ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

        4.2 ผูใชบริการ สามารถตรวจสอบการสถานะ การบริหารจัดการหองประชุมอาคารสิริคุณากรท่ีเปนปจจุบัน  

 

 5. ระยะเวลาและสถานท่ีทําวิจัย  

                   ระยะเวลาของการศึกษา วันท่ี 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน  2563 รวม ระยะเวลาท้ังสิ้น  6 เดือน   ณ 

อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี  

 

6. กลุมเปาหมายในการศึกษา  
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                 6.1. ผูใหบริการหองประชุม อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวน 3 คน 

           ประกอบไปดวย  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา และ ชางเทคนิค              

                  6.2 ผูรับบริการหองประชุม อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี 

             -หนวยงานภายในอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

             -หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน คณะ/วทิยาลัย/สํานกั/ศูนย 

             -หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน สวนราชการของจังหวัด บริษัท และหางราน 

 

7. วิธีการดําเนินการวิจัย  

        7.1.ศึกษาเอกสารขอมูลจาก   

            1) ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการการจองหองประชุม อาคารสิริคุณากร ประกอบดวย 

ขอมูล/สถิติการใหบริการ/การรับบริการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเก่ียวของเพ่ือออกแบบและพัฒนาตอยอดจาก

การระดม 

สมองจากผูใหบริการและผูรับบริการเก่ียวกับการใหบริการหองประชุม  

            2) ระดมสมองผูเก่ียวของกับการบริหารจัดการ การจองหองประชุมอาคารสิริคุณากร เพ่ือวิเคราะหความตองการ 

เบื้องตนในการตรวจสอบระบบ และขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรงุรูปแบบการบริหารจัดการ และพัฒนา

โปรแกรม  

จัดระบบขอมูลใหอยูในระบบเดียวกัน โดยใชแผนผังกางปลาหรือผังสาเหตุและผลประกอบดวย  

                          Man  หมายถึง ผูใหบริการ ซ่ึงเปนบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานกลาง ท่ีไดรับมอบหมายในการ 

ใหบริการการใชหองประชุม และ ผูใชบริการ ซ่ึงเปนบุคลากรของหนวยงานภายในอาคารสิริคุณากร คณะ/

หนวยงานใน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึง บุคคลภายนอก หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             Machine หมายถึง จํานวนหองท่ีใหบริการภายในอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี 

             Material หมายถึง พัสดุ อุปกรณ ท่ีไวบริการในหองประชุมภายในอาคารสิริคุณากร เชน โตะ เกาอ้ี  

โพเดียม ไมค เครื่องฉายโปรเจตเตอร จอมอนิเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องเสียง ลําโพง ฯลฯ เปนตน 

            Method หมายถึง ข้ันตอนในการเขาใชหองประชุม โดยการใช Digital Work Flow 

            Environment หมายถึง สภาพแวดลอมในการประชุม เชน ขนาดของหอง ไฟฟาสองสวาง ระบบปรับอากาศ 

 รวมถึงบรรยากาศของการทํางาน 

           3) ออกแบบโปรแกรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใชหองประชุม อาคารสิริคุณากร  ระบบการจองหองประชุม 

อาคารสิริคุณากรใหม  
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           4) นําเสนอและทดสอบโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากรท่ีพัฒนาใหม ตอผูเก่ียวของและ

ผูบริหาร 

           5) ปรับปรงุและพัฒนาโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากรใหม 

           6) นําเสนอผลการศึกษาตอผูบริหารในการใชงานโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากรใหม 

 

8. นิยามศัพท 

      การขอใชหอง หมายถึงการขอจอง/ใชหองของอาคารสิริคุณากรเพ่ือใชในการ การประชุม การสัมมนา 

การศึกษาดูงาน การลงนามความรวมมือระหวางคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

มหาวิทยาลัยขอนแกนกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางประเทศ การจัดแสดงสินคา การบริการทาง

การศึกษา การบริการทางการแพทย การจัดงานรื่นเริง/สันทนาการประจําปของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานการ

จัดงานดานวัฒนธรรมองคกร ท่ีอยูในความรับผิดชอบดูแลของงานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง ประกอบไป

ดวยหองตาง ๆ รวม 12 หอง ไดแก  

1) หองกาลพฤกษ 2    

2) หองกาลพฤกษ 4  

3) หองกาลพฤกษ 5  

4) หองกาลพฤกษ 6  

5) หองกาลพฤกษ 7  

6) หองกาลพฤกษ 8  

7) หองสิริคุณากร 3  

8) หองสิริคุณากร 4  

9) หองสารสิน  

10) หองรับรองพิเศษ 1 

11) หองรับรองพิเศษ 2  

12) หองรับรองพิเศษศาลาชอกาลพฤกษ 

 

ระบบการขอใชหองประชุมเดิม หมายถึง ระบบการจอง/ขอใชหองประชุมท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ผูรับผิดชอบเขียนโปรแกรมข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2551 เพ่ือใชในการเรียนการสอน การประชุม การอบรม สัมมนาในความ

ตองการพ้ืนฐาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 ระบบการขอใชหองประชุมใหม  หมายถึง ระบบการจอง/ใชหองประชุม ของอาคารสิริคุณากร ท่ีงานบริการกลาง 

กองบริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพัฒนาตอยอดจากระบบการขอใชหองประชุมเดิมเพ่ือการใหบริการ

ออนไลน 

ผูใหบริการ  หมายถึงผูควบคุมดูแลการขอใชหองประชุมประกอบไปดวย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสต

ทัศนศึกษาและชางเทคนิค สังกัดงานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง 

 

ผูรับบริการ  หมายถึง หนวยงานท่ีขอใชหองประชุมของอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 

1) หนวยงานภายในอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                2) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/ศูนย                                                           

                3) หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน สวนราชการของจังหวัด บริษัท และหางราน 

การติดตามประเมินผล หมายถึง การประมวลผล/สถิติการขอจอง/ใชหองประชุมรายบุคคล/หนวยงาน 

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการหลังการใชหองประชุม สาเหตุของการยกเลิกการใชหรือเลื่อนการประชุม 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหเรื่อง กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชหองประชุม อาคารสิริคุณากรดวยระบบดิจิทัล 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะผูศึกษาไดศึกษากระบวนการจองหองประชุมของ ผูรับบริการ 

รวมถึงผูใหบริการ ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการวิเคราะห

โดยเสนอตามลําดับหัวขอดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการติดตามและประเมินผล 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

3. ทฤษฎีแผนผังกางปลา 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5. กรอบแนวคิดในการวเิคราะห 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 

1.1 ความหมายของการประเมินผล  มีผูรู ใหความหมายไวหลายหลากดังนี้ 

                  สมพร แสงชัย (2520) ไดใหความหมายของการประเมินผล ในขณะโครงการกําลังดําเนินการอยูวา

มักจะเก่ียวของกับ การติดตามผล (Monitoring) การตรวจและติดตามผล (Follow-up) การรายงานผล

(Reporting) สวนการประเมินผลภายหลังท่ีโครงการสําเร็จไปแลว เรียกวา การประเมินผล (Evaluation) โดย

ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

                    การติดตามผล ( Monitoring) เปนการรายงานความกาวหนาและปญหาของการปฏิบัติงานโดย

ฝายบริหาร ซ่ึงมักจะประกอบดวย   การตรวจงาน (Inspection) การกําหนดมาตรฐาน(Standardization) บาง

ชนิดและการอนุมัติหลักการปฏิบัติงาน บุคลากร งบประมาณหรือการซ้ือของ การติดตามผลยังใชการรายงานผล

ของผูใตบังคับบัญชาเปนเครื่องมือในการเขาตรวจสอบควบคุม 

                    การรายงานผล (Reporting) เปนการรายงานความกาวหนา และปญหาของการปฏิบัติงานเปน

ระยะๆ ตอผูบังคับบัญชา โดยผูปฏิบัติงานเปนผูรายงาน ท้ังนี้เพ่ือเปนขอมูลในการติดตามผลตลอดจนการบริหาร

โครงการตอไป 

                    การตรวจและติดตามผล (Follow-up) เปนการติดตามผลงานโดยผูบริหารในระดับสูง เพ่ือ

ประเมินดูความกาวหนาและปญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจดําเนินขณะท่ีโครงการยังดําเนินอยู  หรือภายหลังท่ี
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โครงการสําเร็จไปแลวก็ได มักเปนการตรวจในลักษณะแคบไมครอบคลุมทุก ๆ เรื่อง เหมือนการประเมินผล เชน 

อาจเนนท่ีการติดตามผลการใชจายเงินของโครงการเปนตน และมีการวิเคราะหนอยกวาการประเมินผล 

                    การประเมินผล (Evaluation) เปนการศึกษาและวิเคราะหการปฏิบัติงานอยางละเอียด ถ่ีถวน มี

การตรวจวัดผลงานตลอดจนผลกระทบ เพ่ือนํามาวิเคราะห และนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ท่ีกําลังเผชิญ 

                    พงศสัณห ศรีสมทรัพย (2561)  การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบวา 

โครงการท่ีไดดําเนินงานไปบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพียงใด มีผลกระทบเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางออมอยางไร

บาง มีปญหาในการดําเนินการเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือจะนําผลการประเมินดังกลาว เปนขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

การวางแผนและบริหารโครงการในโอกาสตอไป           

                    องคการอนามัยโลก (WHO) (2547) ใหความหมายวา การประเมินผลคือวิธีการเรียนรูอยางเปน

ระบบจากประสบการณและใชบทเรียนท่ีเรียนรูมาแลวนํามาปรับปรุงกิจการตาง ๆ ในปจจุบัน และสงเสริมการ

วางแผนใหดียิ่งข้ึนโดยการคัดเลือกอยางระมัดระวัง  ซ่ึงทางเลือกตาง ๆ สําหรับนําไปปฏิบัติในอนาคต ดังนั้นการ

ประเมินผลจึงควรเปนกระบวนการตอเนื่อง 

                    กลาวไดวาการประเมินผลคือการติดตามความกาวหนาของภารกิจ/โครงการ ดวยกระบวนการ

ดําเนินงาน การกํากับควบคุมอยางเปนระบบ เพ่ือเปรียบเทียบวา ภารกิจ/โครงการท่ีไดดําเนินงานไปบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไมอยางไร มีปญหาหรือผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมอยางไร เพ่ือจะนําผลการ

ประเมินนั้น ๆ มา เปนขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ การวางแผนและบริหารภารกิจ/โครงการตอไป  และ

สามารถดําเนินการได ท้ังในขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินการ (Concurrent  Evaluation) และภายหลังท่ีโครงการ

สําเร็จไปแลว (Ex-post  Evaluation)  

          1.2 ประเภทของการประเมินผล  การประเมินผลสามารถจําแนกได 2 วิธี คือ 

                    1. การประเมินดวยวิธีการวิจัย (Evaluation Research) เปนการประเมินผลโดยอาศัยระเบียบวิธี

ของการวิจัยเขามาใชในการประเมินผล ทําใหเกิดการรวบรวมหลักฐานตาง ๆ   ในการประเมินอยางเปนระบบ 

แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีตั้งเอาไว   เพ่ือจะไดนํามาสรุปใหเห็นถึงประสิทธิผลและความสําเร็จของ

โครงการท่ีกําลังศึกษา การประเมินดวยวิธีการวิจัยจึงตองใชระยะเวลา เงินทุน และแรงงานมากกวาการประเมิน

แบบอ่ืน ๆ แตผลท่ีไดจากการประเมินจะมีความแนนอนและนาเชื่อถือมากกวาการประเมินดวยวิธีการอ่ืน ๆ 

                    2. การประเมินดวยระบบการวิเคราะห (Analytical Evaluation) เปนการดัดแปลงการ

ประเมินผลดวยวิธีการวิจัยใหงายข้ึนสะดวกข้ึนโดยมุงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของโครงการ    และใชการวิเคราะหเชิง

ระบบเปนเครื่องมือ เพ่ือพิจารณาถึงความกาวหนา และปญหาของโครงการโดยเริ่มพิจารณาตั้งแต ทรัพยากรท่ีใช 

(Input) กระบวนการดําเนินงาน (Process) และผลงานท่ีได (Output) 



10 
 

          1.3 ประโยชนของการติดตามประเมินผล 

                    การติดตามประเมินผลจะมีประโยชนอยางยิ่งเม่ือเปนการกระทําอยางตอเนื่องและเปนประจํา 

ยอมทําใหทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริง สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชแกปญหาตาง ๆ ระหวางการดําเนิน

โครงการ ท้ังการปรับเปลี่ยน กิจกรรม ข้ันตอน ใหตรงตามเปาหมาย และเหมาะสมมากข้ึน สรุปไดดังนี้  

                      1. ทําใหทราบสถานภาพและสถานการณการดําเนินงาน ตามแผนงาน /โครงการ ตลอดจน 

ปญหาและความตองการท่ีแทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขไดตรงประเด็น และทันเวลา 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาขององคกร 

                      2. ทําใหผูรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ดําเนินงานไดสอดคลองกับเปาหมาย แกปญหาไดถูก

จุด มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหา ตลอดจนคิดปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และ

พัฒนาไดตรงตามนโยบาย 

                     3. ทําใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการเปนไปอยางราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาและ

อุปสรรคอยางไดผล หรือปรับแผนใหเหมาะสมมากข้ึน 

                     4. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการอยางชัดเจน ดวยขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลตามหลักวิชาการ ทําใหไดรับการยอมรับ 

                     5) ทําใหเกิดความคุมคา ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากร ในการดําเนินงาน ตาม

แผนงาน/โครงการ 

                    6) ทําใหผูบริหารในระดับตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ สามารถวินิจฉัย และสั่งการแกไขปญหา

อุปสรรคตลอดจนขอขัดของตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และมีเหตุผล 

    

2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2545, หนา 210) คําวา “ประสิทธิภาพ” เปนคําศัพทที ่ใช อยาง 

กวางขวางไมวาจะเปนวงการบริหารธุรกิจ และรัฐกิจ ความหมายของคํานี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 กลาววา “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการทํางาน 

มีนักวิชาการอีก หลายทานไดใหคําจํากัดความของประสิทธิภาพไวดังตอไปนี้   

ฐิตินันท สุวรรณศิริ (2550, หนา 3) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพันธระหวางปจจัย ท่ีนํา 

เขา (input) และผลลัพธท่ีออกมา (output) เพ่ือใหเกิดตนทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าสุด ซ่ึงเปนการกระทําอยางหนึ่ง

ท่ีถูกตอง โดยคํานึงถึงวิธีการใชทรัพยากรใหเกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด   
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วิรัช สงวนวงศวาน (2550, หนา 279) กลาววา ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเปนเครื่องชี้วัดความ 

เจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคกร ผูบริหารท่ีเชี่ยวชาญจะเลือกการบริหารท่ีเหมาะสมกับองคกรของ ตน

และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพผูศึกษา   

วิภาดา คุปตานนท (2551, หนา 12) กลาววา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรเพ่ือ

การผลิตอยางเหมาะสม กอใหเกิดการประหยัดและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ   

พิทยา บวรวัฒนา (2552 ก, หนา 181) กลาววา “ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราสวนท่ีสะทอนให เห็นการ

เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานหนึ่งหนวยตอคาใชจายท่ีตองเสียไปสําหรับการปฏิบัติงานหนึ่งหนวย   นั้น ๆ”   

พิริยะ ผลพิรุฬห (2552, หนา 139) กลาวถึงประสิทธิภาพในเชิงการประเมินผลโครงการวา “ผลลัพธ ท่ีได

นั้นใชเวลา คาใชจาย หรืองบประมาณในการลงทุนนอยท่ีสุดหรือไม”  

สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2553, หนา 120) กลาววา ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบ ระหวาง

ผลผลิตที่ไดกับทรัพยากรที่ใชไป หรือเปรียบเทียบระหวาง Output กับ Input วาในการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคกรผลที่ไดนั้นดีแคไหน อยางไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดหลายมิติ เชน มิติทาง เศรษฐศาสตรโดย

ไมใชเพียงเรื่องเงินแตอยางเดียว แตหมายถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ดวย เชน เวลาหรือ

วัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองคกรตอวิธีการบริหาร เพื่อบรรลุ

เปาหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะทอนกลับ   

สาคร สุขศรีวงศ (2553, หนา 11) กลาววาประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใชปจจัยนําเขานอย

ที่สุด เพื่อใหไดผลผลิตในจํานวนท่ีกําหนด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง ดังนั้นประสิทธิ

ภาพจึงเกิดจากความสามารถของผู จัดการหรือผู บริการในการทําสิ ่งตาง ๆ เพื ่อใหไดผลผลิตที ่สูงกวา เม่ือ

เปรียบเทียบกับปจจัยนําเขา ดังนั้นประสิทธิภาพจึงมีความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา และ ผลผลิต เพ่ือใหตนทุน

ของทรัพยากรตํ่าสุด   

วรารัตน เขียวไพรี (2553, หนา 14-15) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การวัดความสัมพันธ 

ระหวางตนทุนท่ีเปนปจจัยนําเขา (ทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร คน) ผานกระบวนการ แผนสภาพเปรียบเทียบกับ มูลคา

ของสินคาและบริการที่เปนผลผลิต หากพบวามูลคาของผลผลิตสูงกวาตนทุน สรุปไดวา การบริหารงาน ที่มี

ประสิทธิภาพสามารถวัดไดในรูปแบบของอัตราสวนดังนี้   

มูลคาของผลผลิต x 100     

มูลคาของปจจัยนําเขา   

พัณศา คดีพิศาล (2553, หนา 15) กลาววา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนินงาน เพื่อให

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยใหไดผลผลิตออกมาดีและมากที่สุด ในขณะที่ใชทรัพยากรในการ
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ดําเนินกิจกรรมนอยที่สุด โดยการทํางานนั้นตองมีกลยุทธระบบการทํางานในรูปแบบตาง ๆ ที่สมาชิกในทีมมี

ความเห็นรวมกันและมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน   

Ryan & Smith (1954, p.276) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human efficiency) ไววา เปน

ความสัมพันธในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้นมองจากแงมุมของการทํางานแต

ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีใหกับงาน เชน กําลังงานกับผลลัพธท่ีไดจากงานนั้น   

Good (1973, p.193) ใหความหมายของประสิทธิภาพวา คือ ความสามารถท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ ตาม

ความปรารถนาโดยใชเวลาและความพยายามเล็กนอยก็สามารถใหผลงานสําเร็จไดอยางสมบูรณ   

จากที ่กลาวมาเกี ่ยวกับความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลท่ีมีความสามารถและความพรอม ความพยายามทุมเทอยางเต็มใจ

ในการปฏิบัติงานของตนอยางคลองแคลวดวยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลา รวดเร็ว 

ถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดนั้นจะตองเกิดจากความขยัน หม่ัน

เพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใสในงานพรอมดวยจิตใจที่ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร ทั้งนี้         อันจะทําให

งานประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรท่ีกําหนดไว 

   

3. ทฤษฎีแผนผังกางปลา 

แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) หรือเรียกเปนทางการวาแผนผังสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับ สาเหตุ

ท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาท่ี

เหลือแตกาง หรืออาจเรียกวา แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ตามชื่อของ ศาสตราจารย คาโฮรุ  อิชิกาวา  

แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว ผูคนพบและพัฒนาแผนผังดังกลาว และสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญี่ปุน (JIS) 

ไดใหความหมายไววา  "เปนแผนผังท่ีใชแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุ หลาย ๆ สาเหตุท่ีเปนไป

ไดท่ีสงผลกระทบใหเกิดปญหาหนึ่งปญหา" ประกอบดวย 

ก. การใชแผนผังสาเหตุและผลในการวิเคราะหปญหา 

1. ใชเม่ือตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา 

2. ใชเม่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืน ๆ ไมใชเฉพาะปญหา

ในพ้ืนท่ีหรือในภาระงานท่ีตนรับผิดชอบเทานั้น 

3. ใชเม่ือตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง จะชวยใหทุก ๆ คนใหความสนใจในปญหาซ่ึงแสดงไว

ท่ีหัวปลา    
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ข.  วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา 

               เทคนิคสําคัญของการสรางแผนผังกางปลา คือการระดมสมองของกลุม หรือทีมงานท่ีคนพบและจะ

แกไขปญหารวมกัน มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

                   1. กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 

                   2. กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้น ๆ 

                   3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย 

                   4. หาสาเหตหุลักของปญหา  

                   5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 

                   6. ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 

           ค.  โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล 

                      โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

                      1. สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) จะแสดงอยูท่ีหัวปลา 

                      2. สวนสาเหตุ (Causes) จะแสดงอยูท่ีกางปลาและสามารถแยกยอยเปนก่ิงกานตาง ๆ 

                            2.1 ปจจัย (Factors) ท่ีสงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) การกําหนดกลุมปจจัยท่ีดีตอง

สามารถทําใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตาง ๆ ไดอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล สวนมากจะใชหลักการ 

4M 1E เปนหลักในการกําหนดปจจัยตาง ๆ เพ่ือจะนําไปสูการแยกแยะสาเหตุ โดย 4M 1E หมายถึง  

                            Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 

                            Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 

                            Material วัตถุดิบหรืออะไหลอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ 

                            Method กระบวนการทํางาน 

                            Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน 

                           2.2 สาเหตุหลัก และสาเหตุยอย โดยสาเหตุของปญหาจะเขียนไวในกางปลาแตละกาง  โดย

กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน 
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แผนภูมิภาพท่ี 1 แสดงสวนประกอบของแผนผังกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง. การกําหนดหัวขอปญหาท่ีหัวปลา 

                 การกําหนดหัวขอปญหาควรชัดเจนและมีความเปนไปได เชน หนี้เงินยืมสวนกลางของมหาวิทยาลัย

คงคางนาน อัตราการลาออกของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก อัตราการสูญเสียกระดาษของสํานักงาน  

อัตราการเบิกคาอาหารของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี โดยมากจะกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ  และใช

เทคนิคการระดมความคิด เพ่ือใหไดกางปลาท่ีละเอียดสวยงาม โดยใชการถามวา ทําไม และทําไม ไปเรื่อย ๆ เชน 

การดูแลสินทรัพยสวนกลางทําไมขาดประสิทธิภาพ  ขาดเพราะ ผูดูแลหรือผูใหบริการไมสนใจดูแล ทําไมไมสนใจ 

เพราะขาดจิตบริการ ทําไมขาด...ทําไม... ซ่ึงมีขอดีและขอเสียคือ 

ขอดี 

               1. ไมตองเสียเวลาแยกความคิดตาง ๆ ท่ีกระจัดกระจายของแตละสมาชิก แผนภูมิกางปลาจะชวย

รวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม 

               2. ทําใหทราบสาเหตุหลักและสาเหตุยอยของปญหา และทําใหทราบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ซ่ึงจะ

ทําใหเราสามารถแกปญหาไดถูกวิธี 

     ขอเสีย 

               1. ความคิดไมอิสระเนื่องจากมีแผนภูมิกางปลาเปนตัวกําหนดซ่ึงความคิดของสมาชิก 

ในทีมจะมารวมอยูท่ีแผนภูมิกางปลา 

                2. ตองอาศัยผูท่ีมีความสามารถสูง จึงจะสามารถใชแผนภูมิกางปลาในการระดมความคิด 

Man 

Method 

Machine 

Environment 

Material 

  ปญหา 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําระบบแจงเตือนอัตโนมัติ PSU Authentication 

โดยระบบจะตรวจสอบการใชงาน Application ตาง ๆ วามีการใชงานท่ีผิดปกติหรือไม เชน มีการใช Account 

เดียวมาจากหลายสถานท่ีในเวลาเดียวกันเปนตน โดยการแจงเตือนไปยังผูใช และ มีรายงานใหผูดูแลระบบทราบ

ผานทาง Web Site และ E-Mail ทําใหสามารถปองกันเหตุท่ีเกิดจากการใชงานท่ีผิดปกติ          ตาง ๆ ไดอยาง

ทันทวงที โดยไมตองรอใหเกิดเหตุกอน ( รายงานประจําป 2556 – 2557 ในหนา 7) 

อรรถพล บัววัฒน (2554) ไดศึกษาเรื่อง ระบบติดตามระยะเวลาโครงการผานระบบออนไลน โดยมี

วัตถุประสงค คือ การนําเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่นมาชวยในการสรางเครื่องมือ เพ่ือชวยใหการบริหารจัดการ

โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลจากการพัฒนา คือ ระบบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหสมาชิกภายในโครงการมีการ

ติดตอสื่อสารกันไดงายข้ึน สามารถวางแผนตารางเวลาในการดําเนินโครงการไดชัดเจนข้ึนมีรูปแบบแสดงผลเปน

ชวงของกราฟระยะเวลาทําใหงายตอการเปรียบเทียบและมีความเปนศูนยกลาง ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้เปนระบบเว็บ

แอปพลิเคชั่นจึงทําใหสมาชิกของโครงการสามารถใชงานระบบไดทุกท่ีท่ีมีอินเทอรเน็ต ทําใหมีความยืดหยุนตอการ

ทํางานนอกสถานท่ีซ่ึงระบบท่ีจัดทําข้ึนนี้จะชวยสนับสนุนใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ชาลี ประจักษวงศ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ระบบติดตามงาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่นในระบบอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชกับระบบการสั่งหรือติดตามงาน เพ่ือใหมีความถูกตองและติดตาม

งานไดทันกับสถานการณ โดยพัฒนาข้ึนในรูปแบบของ Webapplication ระบบอํานวยความสะดวกแก ผูใชให

สามารถใชงานไดโดยงาย รวดเร็ว และตรวจสอบความถูกตองได สามารถใชงานในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีสามารถ

เชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตได การติดตามผล การปฏิบัติงาน รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานได 

และสามารถตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานกระทําถึงสถานะใดอยู ระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยอาศัยและใชโปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนเว็บภาษา C# ใน ASP.net เปนเครื่องมือในการพัฒนา และอาศัย

ระบบฐานขอมูลจาก Microsoft SQL Server 2008 จากผลการทดลอง พบวา ระบบสามารถชวยลดปญหาจาก

ระบบงานแบบเดิมลงได 

 สุทรรศน สุคําภา (2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการหองประชุม วิทยาลัยนครราชสีมา 

พบวา สามารถพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application โดยสามารถตรวจสอบขอมูล เพ่ิม ลบ แกไข และออก

รายงานทําใหการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ สามารถอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร สามารถตรวจสอบความ

พรอมใชงานของหองประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขนิษฐา  โสดามรรค และคณะ (2562) ไดศึกษาเรื่อง ระบบแจงเตือนเงินยืมทดรองจายสวนกลาง 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการแจงเตือนทุกข้ันตอน ท่ีเก่ียวของ
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กับการยืม การคืนเงินยืมทดรองจาย  เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการแจงเตือน การยืมและคืนเงินยืมทด

รองจาย  เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operations Research) จากขอมูลทุติยภูมิ ของระบบKKUFMIS และ

จากการระดมสมองผูเก่ียวของกับการยืมเงินทดรองจาย ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารและผูมีสวน

เก่ียวของในการปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรองจาย 70 คน คือผูมีสวนเก่ียวของในการยืม / คืน เงินยืมทดรองจาย

สังกัดสวนกลางและคณะหนวยงาน 66 คน ผูบริหารและทีมวิจัย 10 คน ผูดูแลระบบ KKUFMIS 4 คน โดยศึกษา

จากประชากรท้ังหมด ไมมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชคือ การระดมความคิดเห็นผูเก่ียวของกับ

เงินยืมทดรองจาย พบวา ระบบการแจงเตือนเดิม มีเพียง 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ีกองคลังโอนเงินยืมใหกับผูยืม 

ครั้งท่ี 2 กอนวันครบกําหนดสงใชเงินยืม 7 วัน ครั้งท่ี 3 หลังครบกําหนดสงใชเงินยืม 1 วัน ไดพัฒนาระบบแจง

เตือนฯ เพ่ิมจากเดิม อีก 8 ครั้ง คือ หลังครบกําหนด 7 วัน และ 15 วัน  เม่ือไดรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน เม่ือ

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เม่ือไดรับเอกสารใบสําคัญ เม่ือยกเลิกเอกสารใบสําคัญ เม่ือสวนกลางสงเบิกเอกสารใบสําคัญ

คืนเงินยืมทดรองจาย และ เม่ือสวนกลางมีการสงคืนแกไขเอกสารการเบิกจายคืนเงินยืมทดรองจายท่ีเปนใบสําคัญ 

รวมเปนการแจงเตือนท้ังสิ้น 11 ครั้งและยังสามารถใชไดกับเงินยืมทดรองจายของสวนกลางกองคลัง คณะ/

หนวยงาน เพ่ือผูยืมจะไดทราบสถานะเงินยืมท่ีเปนปจจุบันและดําเนินการคืนเงินยืมสงผลใหลดปริมาณหนี้คงคาง 

ลดระยะเวลาการคางชําระหนี้ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดานการบริหารหนี้เงิน

ยืมทดรองจาย ลดความเสี่ยงท่ีผูบริหาร  เจาหนาท่ีผูเก่ียวของจะถูกฟองรอง ดวยเหตุวา การหักเงินเดือนไมชอบ

ดวยกฎหมาย  เพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน สามารถนําเงินไปใชหาผลประโยชนตอบแทนได 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชหองประชุมอาคารสิริคุณากรดวยระบบดิจิทัล ไดดังนี้ 

 

แผนภูมิภาพท่ี 2 แสดงโปรแกรม การขอใชหองประชุม ของอาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแกนในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ 

การขอรับบริการหองประชุม 

ไมอนุมัติ 
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5. กรอบแนวคิด 

             แผนภูมิภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิด การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหองประชุม  

                                   อาคารสิริคุณากรในอนาคต 

 

  

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

    

  

1. ปญหาและความ

ตองการของผูใชบริการ 

2. การระดมความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาอุปสรรคผู

ใหบริการและผูใชบริการ 

ในการใชหองประชุม 

3. แผนผังกางปลา 

 

โปรแกรมการขอใชหอง

ประชุมอาคารสิริคุณากร 

(เดิม) 

ระบบการจองหอง

ประชุมอาคารสิริ

คุณากร ใหม 



18 
 

บทท่ี 3 

หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห 

 

การศึกษา เรื ่อง    “การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใชหองประชุม อาคารสิริ

คุณากร” สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน   เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการการจองหองประชุม อาคารสิริคุณากร ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเก่ียวของเพ่ือออกแบบและ

พัฒนาตอยอดจากการระดมสมองจากผูใหบริการและผูรับบริการเกี่ยวกับการใหบริการหองประชุม การจองหอง

ประชุมอาคารสิริคุณากร เพื่อวิเคราะหความตองการเบื้องตนในการตรวจสอบระบบ และขอเสนอแนะ เพื่อนํามา

ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ และพัฒนาโปรแกรม จัดระบบขอมูลใหอยูในระบบเดียวกัน ปรากฏผลใน

แผนผังกางปลาหรือผังสาเหตุและผล  ออกแบบโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากรใหม  

นําเสนอและทดสอบโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากร ตอผูเกี่ยวของและผูบริหาร ปรับปรุง

และพัฒนาโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากรใหม พรอมนําเสนอผลการศึกษาตอผูบริหารในการ

ใชงานโปรแกรมระบบการจองหองประชุมอาคารสิริคุณากรใหม โดยมีวิธีดังนี ้

1.กําหนดสวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) 

โดยกําหนดปญหาหรือผลลัพธจาก 2 กลุม ไดแก 1.กลุมผูใหบริการหองประชุม 2.กลุมผูรับบริการหองประชุม 

 

1. กลุมผูใหบริการหองประชุม จากการประชุมระดมความคิดเห็นตอการใหบริการหองประชุม  

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมกาลพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร เปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูปญหาและอุปสรรคในการใหบริการและรวมกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานพรอมท้ังเสนอประเด็นในของ

ปญหาในการบริการท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยมีความคิดเห็นและแนวทางตอการพัฒนาระบบการขอใหหองประชุม

ใหม ของอาคารสิริคุณากร ดังนี้ 

ในสวนของผูขอใชบริการมีความตองการใหออกแบบและพัฒนาระบบ 

1. แยกขอมูลหองประชุมของอาคารสิริคุณากร ออกจากระบบการขอใชหองประชุมเดิม 

2. แสดงขอมูลการขอใชหองประชุมทุกหองเปนรูปแบบของปฏิทิน 

3. แสดงขอมูลการขอใชหองประชุมประจําวัน โดยไมตองทําการยืนยันตัวตนในระบบ 

4. แสดงขาวสารประชาสัมพันธในหนาแรกของระบบการขอใชหองประชุมใหม 
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5. แสดงขอมูลประวัติการขอใชของผูรับบริการ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถทบทวนการขอใชบริการ

หองประชุม 

6. แสดงขอมูลติดตอของผูใชบริการรายอ่ืน 

7. เพ่ิมชองทางในการขอใชหองประชุมอาคารสิริคุณกรแบบดวนได แตยังคงการขอใชลวงหนา 3 

วันไวเชนเดิมแบบระบบขอใชหองประชุมเกา 

8. ปรับรูปแบบการขอใชหองประชุม โดยใชรูปแบบ ยืนยันการใชหองประชุม (check in) เพ่ือเปน

ขอมูลใหแกผูใหบริการใชในการติดตอกลับเพ่ือยืนยันการใชหองประชุม รวมไปถึงลดปญหาใน

การขอใชหองประชุมลวงหนาและไมมาใชบริการในวันท่ีขอใช 

ในสวนของผูใหบริการมีความตองการใหออกแบบและพัฒนาระบบ 

1. แสดงขอมูลการขอใชหองประชุมท้ังหมดในรูปแบบตาราง 

2. แสดงขอมูลการใชหองประชุมประจําวัน 

3. สามารถเพ่ิมขาวสาร 

4. สามารถกําหนดปดหองประชุมเพ่ือการซอมได 

5. การรายงานผลโดยจะตองแสดงขอมูล ดังนี้  

5.1. จํานวนการขอใชหองประชุม โดยแยกรายการตามหองประชุม 

5.2. จํานวนการขอใชแยกแตละหนวยงาน 

5.3. จํานวนสถานะการใชบริการ การยกเลิก และการขอใชดวน 

 

1.2 กลุมผูใชบริการหองประชุม  

1.อางอิงจาก การวิเคราะหการบริหารจัดการทรัพยสินสวนกลางของอาคารสิริคุณกร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ผองศรี บุญสามารถ ,2562 หนาท่ี 25 ,26 ขอ 4.2. การพัฒนาการบริหารสินทรัพย

สวนกลางของอาคารสิริคุณากร 

2. กลุมผูใชหองประชุมจากระบบเดิม https://www2.kku.ac.th/ecluster 

  

https://www2.kku.ac.th/ecluster
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2.สวนสาเหตุ (causes) โดยแยกแยะสาเหตุ หลักการ 4m 1e 

1. Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร กําหนดคือ ผูใหบริการ และ ผูใชบริการ 

1.1. ผูใหบริการ หมายถึงผูควบคุมดูแลการขอใชหองประชุมประกอบไปดวย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงาน

โสตทัศนศึกษาและชางเทคนิค สังกัดงานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง รวมไปถึงผูใหบริการในการดูแลความ

ปลอดภัยภายในอาคารสิริคุณากร  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เจาหนาท่ีชางประจําอาคารสิริคุณากร ท่ีมีหนาท่ี

ดูแลการเปดปดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟา ระบบนํ้าประปา หรือ กลุมแมบานรับผิดชอบทําความสะอาด เปนตน  

สาเหตุหรือปญหา กลุมผูใหบริการ มีความจําเปนในการเขาถึงขอมูลจากการขอใชหองประชุม

เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดประชุมในแตละครั้ง รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยใหแก

ผูใชบริการ การไมทราบถึงขอมูลทําใหเกิดการบริการท่ีผิดพลาด เชน 

  

1. การเตรียมหองประชุมแลวผูใชบริการไมเขาใช สงผลใหมีการเปดอุปกรณ ไฟฟา แอร เครื่อง

ฉายโปรเจ็คเตอร ท้ิงไว  เกิดความเสื่อมของอุปกรณโดยทันที  

2.การมีประชุมสําคัญโดยมีบุคคลภายนอก หากทางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมทราบถึง

ขอมูล สงผลใหไมไดเตรียมกําลังพลในการตรวจตราผูเขารวมประชุมจากภายนอก รวมไปถึง การ

ท่ีเลื่อนการประชุม เจาหนาท่ีอาจสูญเสียกําลังพลในการดูแลรักษาความปลอดภัย 

เปนตน 

1.2. ผูใชบริการ หมายถึงผูใชบริการระบบขอใชหองประชุม ซึ่งเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ผู

รวมประชุม ซึ่งเปนบุคลากรของหนวยงานภายในอาคารสิริคุณากร คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รวมถึง บุคคลภายนอก หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเขามาใชบริการ  

สาเหตุหรือปญหา กลุมผูใชบริการ มีความจําเปนในการเขาถึงขอมูลการขอใชหองประชุมและ

เปนกลุมที่จะไดรับการบริการจากผูใหบริการ โดยกลุมผูใชบริการจะตองทราบถึงขั้นตอนการขอ

ใชหองประชุมและการใชหองประชุม อุปกรณ หรือขอบเขตในการใหบริการ เชน 

1.การเคลื่อนยายโตะเกาอ้ี จากหองประชุมอื่น ทําใหเกาอี้หรือโตะในหองที่ถูกยายไปหองอื่น ไม

เพียงพอ จะสงผลตอผูใชบริการกลุมอ่ืนโดยทันที แตจะสามารถยายไดก็ตอเม่ือไมมีการใชบริการ

อีกหองเจาหนาท่ีจึงจะอนุญาติใหเคลื่อนยายได 
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2.การประชุมออนไลน มีความซับซอนทางเทคนิคโดยเฉพาะสัญญาณเสียง ที่สงและรับเขา

ระหวาง หองประชุมกับทางออนไลน หากเจาหนาท่ีไมทราบขอมูลแลวผูใชบริการเริ่มการประชุม

ออนไลนเอง จะสงผลใหสัญญาณเสียงขัดของ จึงจะตองใหเจาหนาที่ผูใหบริการทดสอบระบบ

เสียงกอนเริ่มการประชุม 

3.การเขาใชดวนหรือเขาใชโดยพละการ จะสงผลถึงกลุมผูใชบริการกลุมอื่นทันทีรวมไปถึงสราง

ความสับสน ตอผูใหบริการดวย เปนตน 

2. Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก กําหนดคือ ระบบขอใชหองประชุมเกา  

2.1. ระบบขอใชหองประชุมเกา (https://www2.kku.ac.th/ecluster) พัฒนาเมื่อป พ.ศ. 2551 โดยคุณปติ 

โงวธนสุวรรณ และคณะ เปนผูรับผิดชอบในการพัฒนา โดยใชภาษาในการพัฒนาระบบคือภาษา PHP เปนยังคง

เปนภาษาท่ียังคงนิยมใชในถึงปจจุบัน  

สาเหตุหรือปญหา ระบบออกแบบและพัฒนาเพื่อใชในการบริหารจัดการหองเพื่อการเรียนการ

สอน การประชุม การอบรม ตามความตองการพื้นฐาน แตในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมาก

ขึ้น รวมไปถึงปจจุบันเทคโนโลยีสมาทโฟน ทําใหมีการใชระบบบนอุปกรณที่หลากหลาย ระบบ

ขอใชหองประชุมเกา ไมไดออกแบบเพ่ือรองรับการแสดงขอมูลบนอุปกรณที่หลากหลายได รวม

ไปถึงความตองการขอมูลของผูใหบริการที่มีความตองการที่มากขึ้นเพื่อใชในการพัฒนาการ

บริการ 

3. Material วัตถุดิบหรืออะไหลอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ กําหนดคือ หองประชุมอาคารสิริคุณากรภายใต

การดูแลของงานบริการกลาง พัสดุ อุปกรณ ที่ไวบริการในหองประชุมภายในอาคารสิริคุณากร เชน โตะ เกาอี้ โพ

เดียม ไมค เครื่องฉายโปรเจคเตอร จอมอนิเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องเสียง ลําโพง ฯลฯ เปนตน  

สาเหตุหรือปญหา หองประชุมและพัสดุอุปกรณ อาจมีการชํารุดหรือไมสอดคลองกับอุปกรณท่ี

ผูใชบริการนํามาตอพวง บอยครั้งที่ไมสามารถตอบสนองแกผูใชบริการได ทําใหเกิดปญหาและ

ความไมสะดวกในการใชบริการ ผูใชบริการควรจะตองทราบถึงปญหาและวิธีการใชงานของ

อุปกรณตางๆ เพ่ือการใชงานท่ีสะดวกและลดความเสียหายของอุปกรณท่ีใหบริการ 

4. Method กระบวนการทํางาน กําหนดคือ ข้ันตอนในการขอใชหองประชุม  

สาเหตุหรือปญหา กระบวนการขอใชหองประชุม มีการขอใชอยู 2 รูปแบบคือ  

https://www2.kku.ac.th/ecluster
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1.การขอใชผานหนังสือขอใชหองประชุม ถึง ผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง โดยปรกติจะเปน

การขอใชหองประชุมนอกเวลาราชการหรือวันหยุด แตบางครั้งมีการทําหนังสือขอใชหองประชุม 

โดยเวลาการขอใช ซอนทับกับผูใชบริการที่ขอใชบนระบบ เมื่อถึงเวลาใชบริการทําใหเกิดความ

สับสนระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ 

2.การขอใชผานระบบขอใชหองประชุม ผูใหบริการจะใหบริการเฉพาะวันทําการเทานั้น หาก

ตองการขอใชหองประชุมในวันหยุด จะตองทําหนังสือขอใชหองประชุม ถึงผูอํานวยการกอง

บริหารงานกลางเทานั้น เพราะจําเปนจะตองประสานเจาหนาท่ีสวนอ่ืน เชนเจาหนาท่ีดูแลอาคาร 

เพื่อทําการเปดแอร แมบาน เพื่อเขาทําความสะอาด ในวันหยุด แตบางครั้งผูใชบริการขอใชหอง

ประชุมในวันหยุด ผานระบบขอใชหองประชุม โดยไมทําหนังสือถึงผูอํานวยการกลางบริหารงาน

กลาง จึงทําใหไมไดรับการบริการจากผูใหบริการ โดยสาเหตุอาจเกิดจาก หนังสือขอใชหอง

ประชุมลาชา เปนตน 

  

 5.Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน กําหนดคือ สภาพแวดลอมในการประชุม 

เชนขนาดของหอง ไฟฟาสองสวาง ระบบปรับอากาศรวมถึงบรรยากาศของการทํางาน 

  

สาเหตุหรือปญหา การเปดปดระบบปรับอากาศ เนื่องจากระบบปรับอากาศของ อาคารสิริ

คุณากรเปนที่ตั้งของระบบชิลเลอร (chiller) ซึ่งเปนเครื่องทําความเย็น ขนาดใหญที่มีหนาที่ใน

การผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ ภายในอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี  จะตองมี

เจาหนาที่เฉพาะดูแลและควบคุมอุณหภูมิ ภายในอาคาร การเปดกอนเวลาทําการจะสงผลตอ

คาใชจายไฟฟา ท้ังอาคารสิริคุณากร 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินงาน 

กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชหองประชุม อาคารสิริคุณากรดวยระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ออกแบบและพ ัฒนาโปรแกรมการขอใช ห องประช ุม ของอาคารส ิร ิค ุณากร ส ําน ักงานอธ ิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยดําเนินตามขอเสนอของผูใชบริการใหเปน ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เปนที่ยอมรับของผูใชบริการ จากการสํารวจโดยแบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการหอง ไดผลใน

การสํารวจดังนี้ 

 1.ขอมูลคุณลักษณะสวนบคุคล 

 2.รูปแบบของระบบบริหารจัดการหอง 

 3.รูปแบบท่ีไดมีหรือเพ่ิม ในระบบบริหารจัดการหอง 

 4.ระบบใหมสะดวกและงายตอการบริการ และ ขอเสนอแนะตอระบบบริหารจัดการหอง 

 

1.ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 

 จากการว ิเคราะหข อม ูลส วนบ ุคคลของบ ุคลากรขอใช บร ิการหองประช ุม อาคารส ิร ิค ุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกลุมเปาหมายคือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เขาใชบริการระบบ พบวาผูขอใช

บริการสวนใหญ เปนหญิง คิดเปนรอยละ 77.8 และมีกลุมผูใชสวนใหญ ชวงอายุท่ี 31-40 ป คิดเปนรอยละ 46.3 

จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตาม ตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 รอยละของบุคลากรท่ีใชระบบ 

1. เพศ รอยละ 

หญิง 77.8 

ชาย 22.2 

รวม 100.0 (54) 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) รอยละของบุคลากรท่ีใชระบบ 

2.อายุ รอยละ 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 23 ป 0 

ระหวาง 24-30 16.7 

ระหวาง 31-40 46.3 

ระหวาง 41-50 24 

มากกวาหรือเทากับ 51 ป 13 

รวม 100.0 (54) 

 

2.รูปแบบของระบบบริหารจัดการหอง 

 การพัฒนาระบบ สวนรูปแบบของระบบบริหารจัดการหอง ที่จะตองมีหรือมีในระบบเดิม และผลจากการ

วิเคราะหความพึงพอใจของผูใชสวนใหญท่ีพึงพอใจระดับ 5 (มากท่ีสุด) และมีรอยละมากกวา 50 มีในหัวขอ ขอมูล

สารสนเทศพ้ืนฐานของหองประชุมท่ีใหบริการ และภาพประกอบในการใหบริการ พึงพอใจระดับ 5 (มากท่ีสุด)รอย

ละ 55.6 ในหัวขอ ความสามารถจอง ,ยกเลิก ,ติดตามผล ไดสะดวก มีความพึงพอใจระดับ 5 (มากที่สุด)รอยละ 

53.7 และประเด็นรูปแบบของระบบบริหารจัดการทั้ง 5 หัวขอ  รวมแลวมีความพึงพอใจในระดับ 4 (มาก) ถึง 

ระดับ 5 (มากท่ีสุด) คิดเปน รอยละ 82.22 (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 รอยละความพึงพอใจรูปแบบของระบบบริหารจัดการหอง 

ขอ รูปแบบของระบบบริหารจัดการหอง รอยละความพึงพอใจ 

1  
(นอยที่สุด) 

2 3 4 5  
(มากที่สุด) 

1. ระบบบริหารจัดการหอง สามารถเขาถึงได

งาย เชน ผานมือถือ 

0 0 14.8 50 35.2 

2. ระบบบริหารจัดการหอง มีร ูปแบบที ่มี

ความเรียบงาย สะดวก 

0 3.7 16.7 35.2 44.4 

3. ระบบบร ิหารจ ั ดการห  อง  ม ี ข  อ มู ล

สารสนเทศพื ้นฐานของหองประช ุมท่ี

ให บร ิการ และภาพประกอบในการ

ใหบริการ 

0 0 9.3 35.2 55.6 
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4. ระบบบริหารจ ัดการหอง ม ีข าวสารท่ี

สําคัญเก่ียวของกับหองประชุม 

0 7.4 20.4 33.3 38.9 

5. ระบบบริหารจัดการหอง สามารถจอง 

ยกเลิก และติดตามผล ไดสะดวก 

0 5.6 11.1 29.6 53.7 

 

3.รูปแบบท่ีไดมีหรือเพ่ิม ในระบบบริหารจัดการหอง 

 การพัฒนาระบบไดเพิ่มระบบ ที่ไมมีจากระบบเดิม จากการวิเคราะห ทั้ง 8 หัวขอนั้นไดรับความพึงพอใจ

ระดับ 5 (มากที่สุด) และมีรอยละมากกวา 50 ถึง 7 หัวขอ จึงพิจารณาในหัวขอ ระบบ ยืนยันการใชหองประชุม

(checkin) เพ่ือยืนยันการใชหองประชุมและลดปญหาการจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานานโดยไมเขาใชจริง ท่ี

มีรอยละ ของระดับ 5 (มากที่สุด) นอยกวารอยละ 50 (ตารางที่ 4.3) นั้นอาจสงผลถึงความไมสะดวกหรือสราง

ความสับสนใหแกผูขอใชบริการ ในระหวางการพัฒนาจึงไดนําระบบสวนนี้ออก 

ขอ รูปแบบท่ีไดมีหรือเพ่ิม ในระบบบริหาร

จัดการหอง 

รอยละความพึงพอใจ 

1  
(นอย

ที่สุด) 

2 3 4 5  
(มากที่สุด) 

1. แจงขอมูลผาน e-mail 0 5.6 14.8 27.8 51.9 

2. แสดงขอมูลการใชหองประชุม ประจําวัน 0 1.9 7.4 27.8 63 

3. รายการประวัติท่ีเคยขอใชหองประชุม 0 1.9 7.4 27.8 63 

4. การจองดวน ในกรณี จองลวงหนานอยกวา 

3 วัน 

0 1.9 13 35.2 50 

5. ขอมูลติดตอผูใชขอหองประชุม ทานอ่ืน 0 1.9 7.4 37 53.7 

6. ระบบ ยืนยันการใชหองประชุม(check in) 

เพื่อยืนยันการใชหองประชุมและลดปญหา

การจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานาน

โดยไมเขาใชจริง 

1.9 3.7 14.8 33.3 46.3 

7. เมนู ยกเลิกการขอใช หองประชุม เพ่ือปลอย

หองประชุมให ผูใชทานอ่ืนเขาขอใชได 

0 1.9 7.4 29.6 61.1 

8. ขาวสารประกาศ เชนการซอมบํารุง หอง

ประชุม 

0 1.9 9.3 37 51.9 
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4.ระบบใหมสะดวกและงายตอการบริการ และ ขอเสนอแนะตอระบบบริหารจัดการหอง 

 ความพึงพอใจ ถึงระบบใหมสะดวกและงายตอการบริการ ในระดับ 4 (มาก) และระดับ 5 (มากท่ีสุด) รวม

เปนรอยละ 87.1 และจากขอเสนอแนะตอระบบบริหารจัดการหอง ไดรับขอเสนอที่เปนประโยชนในการพัฒนา

หรือขอเสนอในการปรับปรุงแกไข ระบบบางสวน 

  



27 
 

การพัฒนาและการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองการใชงานของผูขอใชบริการ 

ในชวงการพัฒนาไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอโดยตรง จากผูขอใชบริการเปนจํานวนมากที่แสดงถึง

ขอแนะนําและความตองการ ทําใหการพัฒนาระบบมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามความตองการของผูใชระบบ 

โดยการขอใชและการตัดสินใจของเจาหนาท่ีตาม Flowchart ท่ี 1 และ ท่ี 2 ตามลําดับ 

1.Flowchart การขอใชโดยผูใช 

Flowchart รายละเอียด 

 ผูใชงานตองกรอก username password ผานระบบ 

SSO ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิสูจนตัวตน เปน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ผูใชงานจะตองกรอกขอมูล การขอใชบริการ มีขอมูล

สําคัญคือวันและเวลา ระบบจะชวยประมวลผลคนหา

หองประชุมท่ีพรอมและไมพรอมใหบริการ 

 ระบบประมวลผลและเตรียมขอมูลสถานะ กอนการ

บันทึก 

 ระบบ บันทึกขอมูลและแสดงผลเพ่ือยืนยันการบันทึก

ขอมูล 

  

 

  

เริ่มตน้ 

กรอกขอ้มลู 
ประมวลผล 

สถานท่ี 

บนัทึกขอ้มลู แสดงผล 

ประมวลผลสถานะ 
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ไม่ 

ใช ่

2.Flowchart เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ 

Flowchart รายละเอียด 

 เจาหนาท่ีผูดูแลระบบจะตองกรอก username 

password ผานระบบ SSO ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิสูจนตัวตน เปนบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และระบบจะตอง

ตรวจสอบ จากฐานขอมูล เปนเจาหนาท่ี หรือไม 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลการขอใชบริการ เพ่ือ

พิจารณา อนุมัติ/ปฏิเสธ การขอใชหองประชุม 

 เจาหนาท่ีพิจารณา บันทึกสถานะ ในการขอใชบริการ 

  

 

  

เริ่มตน้ 

ฐานขอ้มลู

เจา้หนา้ท่ี 
Admin? 

แสดงผล ฐานขอ้มลู

การขอใช ้

เจา้หนา้ท่ี

พิจารณา 

ฐานขอ้มลู

การขอใช ้



29 
 

ระบบยืนยันการใชหองประชุม กอนวันใชบริการ 

จากการพัฒนาระบบโดยเพิ่มเงื่อนไขในการจองเวลาใหผูจองยืนยันการจอง กอนวันใชงานจริง อีกครั้ง 

โดยทดสอบในชวงวันเวลา ตุลาคม 2563 ถึง ชวงเดือน ธันวาคม 2563 นั้นไดเสียงสะทอนในการใชบริการกลับมา 

ถึงความไมสะดวก และสรางความสับสนแกผูใชบริการ จึงทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองใหม โดยลดขั้นตอน

การยืนยันออก ใหถือวาผูใชบริการยืนยันการเขาใชทันทีที่ทําการจองเรียบรอยและใหเจาหนาที่ดูแลหองประชุม 

ทําการติดตอประสานงานในแตละวันรวมไปถึงพัฒนาเครื่องมือเฉพาะในการตรวจสอบการเขาใช ใหกับเจาหนาท่ี

ดูแลหองประชุม ตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 เครื่องมือในการติดตามท่ีพัฒนาเพ่ิมใหกับเจาหนาท่ีในการตรวจสอบ การเขาใชงานจริง 

 

ผลท่ีได สามารถรวบรวมขอมูลการใชบริการและการไมเขาใชบริการ ไดใกลเคียงกับความเปนจริง และลดปญหา

การใชบริการ ยังสามารถเพ่ิมการบริการในการขอใช ดวนโดยท่ีไมไดทําการจองมากอนหรือมีความตองการกอนวัน

ใชงานจริง นอยกวา 1 วัน  
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ระบบจองดวน 

 จากเสียงสะทอนของผูใชบริการ การพัฒนาระบบสวนจองดวน เพื่อทําการขอใชบริการที่มีความตองการ

ใชลวงหนา กอนใชบริการ จริง 1-2 วัน รวมไปถึงการตองการใชในวันนั้นๆ ผลจากเสียงสะทอนจากผูใชบริการ 

แสดงถ ึงความพ ึงพอใจ และสะดวกมากข ึ ้น โดยพ ิจารณาถ ึงขนาดความจ ุของหองประช ุม ไม  เ กิน  

30 คน หรืออุปกรณโสตทัศนที่มีความซับซอนนอย แตยังคงรูปแบบการขอใชลวงหนา กอน 2 วันในบางหอง โดย

แสดงสัญลักษณ ปุม จองหอง ตามรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงหองประชุมท่ีสามารถทําการจองดวนได 

 

ผลท่ีได สามารถแสดงขอมูลหองท่ีมีความตองการดวนได จากขอมูลท่ีปรากฏ จากรายงานประจําวัน ตาม

รูปท่ี 3 ทําใหเจาหนาท่ีตื่นตัวเขาถึงในการใหบริการไดมากข้ึน และลดความขัดแยงระหวางผูใชบริการ ผูใชสะดวก

มากข้ึนลดการติดตอสอบถาม วา สามารถเขาใชดวนไดหรือไม 



31 
 

 
รูปท่ี 3 ตารางใชงานประจําวันและสถานะ ขอใชบริการดวน 

 

ระบบแสดงประวัติการขอใชแบบตาราง 

 โดยระบบแสดงประวัติการขอใช โดยแสดงรายการท่ีผูขอใชบริการไดทําการจองไว ตามรูปท่ี 4 ผลท่ีได 

ลดความสับสนใหกับผูขอใชบริการในการติดตามขอมูล หรือผูใชบริการสามารถยกเลิกการจองได ทันทีจากตาราง 

ไมตองทําการติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือให เจาหนาท่ียกเลิกให แบบระบบเดิม 

 
รูปท่ี 4 ประวัติการขอใช 
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ระบบแสดงขอมูลการขอใชหองประชุมทุกหองเปนรูปแบบของปฏิทิน 

 จากระบบเดิมการแสดงขอมูล เปนรูปแบบปฏิทินแตจะตองใหผูใชระบบทําการเลือกหองเพ่ือดูขอมูล ได

พัฒนาตอยอดในการแสดงขอมูลโดยนําขอมูลของหองท่ีใหบริการรวมไวใน ปฏิทินเดียวกัน ตามรูปท่ี 5 ผลท่ีได

ขอมูลแสดงถึงความหนาแนนของ การขอใชหองประชุมในแตละวัน สามารถเขาถึงขอมูลในแตละหอง วาทานใดทํา

การจอง 

 
รูปท่ี 5 ปฏิทินแสดงขอมูลหองประชุมท่ีมีการขอใชบริการ 

 

แสดงขอมูลการขอใชหองประชุมประจําวัน โดยไมตองทําการยืนยันตัวตนในระบบ 

 จากระบบเดิมผูตองการสืบขอมูลการขอใชบริการไมสามารถ สํารวจขอมูลได เพราะเนื่องจากจะตองเป

ยืนยันตัวตนในระบบกอน เปนปญหาตอผูใชบริการสวนอ่ืน จึงไดทําการพัฒนาใหแสดงขอมูลการขอใชบริการหอง

ประชุมประจําวันและปฏิทินแสดงขอมูลการขอใชบริการ ในหนาแรกของระบบ โดยไมตองทําการยืนยันตัวตนใน

ระบบกอน ตามรูปท่ี 6 ผลท่ีไดเปนประโยชนกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและเจาหนาท่ีชางประจําอาคาร ใน

การสืบขอมูลการใชหองประชุมประจําวัน ทําใหเจาหนาท่ีสามารถเตรียมการรับรองท่ีเก่ียวกับหองประชุมได ไมวา

จะเปนการใหบริการกับผูใชบริการจากภายนอก การเตรียมการตอนรับการประชุมท่ีสําคัญ เจาหนาท่ีชางประจํา

อาคาร สามารถเตรียมการเครื่องปรับอากาศกอนเวลาประชุมได 
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รูปท่ี 6 ตารางประจําวันและปฏิทินแสดงการขอใชหองประชุม 

 

แสดงขาวสารประชาสัมพันธในหนาแรกของระบบการขอใชหองประชุม 

 เปนเครื่องมือเพ่ือใหเจาหนาท่ีมีชองทางในการสื่อสารขอมูลหรือแนะนําการใชบริการใหผูขอใชบริการได

ทราบ โดยขอความจะปรากฏในหนาแรกของระบบและหนาสําหรับประวัติการขอใชตามรูปท่ี 7 ผลท่ีไดสามารถ

สื่อสารและทําความเขาใจกับผูขอใชบริการได 

 
รูปท่ี 7 ขาวประชาสัมพันธ 

รายงานผล 

การพัฒนาระบบใหม สงผลใหเพ่ิมรายละเอียดของรายงาน มากข้ึน ตามรูปท่ี 8 มีการแสดงรายงาน  

1.รายงานสถานการณจองท่ีละเอียดข้ึน  

2.รายงานสถานท่ี แยกขอมูลการใช จํานวนคน(ตามการกรอกขอมูล) จํานวนวันท่ีใชบริการ  

3.รายงานหนวยงาน แสดงรายงาน แยกหนวยงาน และสถานะการใชงานตางๆ  
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รูปท่ี 8 

รายงานผล 
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เครื่องมือหยุดบริการ 

 ในการพัฒนาในสวนการหยุดบริการเพ่ือทําการปองกันการขอใชบริการ หองประชุมนั้นๆ ในกรณี ปดเพ่ือ

บํารุง หรือใหบริการในกรณีพิเศษ โดยเปนเจาหนาท่ีผูดูแลจะเปนคนทําการจองหรือปด ตามรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 เครื่องมือหยุดบริการ 

 

แสดงผลประจําวันบนหนาจอประชาสัมพันธ 

จากคําแนะนําขอผูใชบริการ ใหแสดงตารางประจําวันของการใชหองประชุม บนจอประชาสัมพันธ เพ่ือให

ผูเขารวมประชุม ตรวจสอบหองประชุมกอนใชงาน โดยทําการติดตั้งจอประชาสัมพันธ บริเวณโถงชั้น 2 หนาหอง

ประชุม สิริคุณากรณ 3 ตามรูป 10 

 
รูปท่ี 10 แสดงผลประจําวันบนหนาจอประชาสัมพันธ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การศึกษา “กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชหองประชุม อาคารสิริคุณากรดวยระบบดิจิทัล” ได

ดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีตองการ โดยไดระบบขอใชหองประชุมอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการ ใหม เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการหองประชุมอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี 

กอใหเกิด นวัตกรรม สําหรับองคกรในการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจํา ในการขอใชหองประชุมอาคารสิริ

คุณากร เชน แสดงการขอมูลการขอใช เครื่องมือจัดการหองประชุม เครื่องมือเขาใชดวน รวมไปถึง การจัดการหอง

ประชุมโดยเจาหนาที่ เพื่อการคนหา ที่รวดเร็ว และรายงานที่ละเอียด สามารถวิเคราะห ตอไป โดยผูพัฒนาได

ระดมขอมูลจากผูเก่ียวของ และรับขอเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองการใชบริการจริง 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 1.การเปลี่ยนรูปแบบระบบการขอใชหองประชุม สรางความสับสนใหกับผูใชบริการในชวงแรก และการ

ซ้ําซอนของขอมูล ขณะเปลี่ยนถาย จากระบบเดิมสูระบบใหม ทําใหมีความผิดพลาดทางขอมูลเล็กนอย  

 2.การเพ่ิมข้ันตอนการขอใช ในการยืนยัน ขอใชหองประชุม นั้นเปนการเพ่ิมข้ันตอนและสรางความสับสน 

ใหกับผูใชมากข้ึน รวมไปถึงสงผลถึงความพึงพอใจ 

 

ขอเสนอแนะ  

 1.ทําการยกเลิกระบบ เดิม และทําการถายโอนขอมูลสูระบบใหม สรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ผู

ใหบริการ เพ่ือการแนะนําตอผูขอใชบริการ  

 2.จากการทดสอบแลวพบวา ทําการยกเลิกระบบยืนยัน การขอใชหองประชุม ปรับรูปแบบการทํางาน

เจาหนาท่ี โดยประสานงานผานโทรศัพท เพ่ิมเครื่องมือในการยกเลิกหองประชุม และ พัฒนาเครื่องมือใหเจาหนาท่ี

ปรับสถานะในการขอใช หากผูขอใชไมเขาใชงานในวันนั้นจริงๆ  
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ภาคผนวก 

คูมือจองหองประชุมอาคารสิริคุณากร บนระบบ  

https://kku.world/sirikunakorn/ 

Flowchart การขอใชโดยผูใช 

Flowchart รายละเอียด 

 ผูใชงานตองกรอก username password ผานระบบ 

SSO ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิสูจนตัวตน เปน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ผูใชงานจะตองกรอกขอมูล การขอใชบริการ มีขอมูล

สําคัญคือวันและเวลา ระบบจะชวยประมวลผลคนหา

หองประชุมท่ีพรอมและไมพรอมใหบริการ 

 ระบบประมวลผลและเตรียมขอมูลสถานะ กอนการ

บันทึก 

 ระบบ บันทึกขอมูลและแสดงผลเพ่ือยืนยันการบันทึก

ขอมูล 

  

 

เริ่มตน้ 

กรอกขอ้มลู 
ประมวลผล 

สถานท่ี 

บนัทึกขอ้มลู แสดงผล 

ประมวลผลสถานะ 

https://www.google.com/url?q=https://kku.world/sirikunakorn/&sa=D&source=editors&ust=1628921725864000&usg=AFQjCNE1xKssyNVzZ5z4zInX6Vc2_RcdnA
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หนาแรกและสวนประกอบ 

 

1. ประกาศจากเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ 

2. login sso เพ่ือเขาจองหองประชุม 

3. ตารางประจําวัน แสดงขอมูลหองประชุม 

4. ปฏิทินแสดงหองประชุมท่ี ถูกขอใช 

 

  

1 2 

3 

4 
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Login sso 

 ระบบสงวนเฉพาะเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใช username และ password @kku.ac.th 

ผานระบบกลาง sso หากเปนผูใชใหม ระบบจะขอขอมูลเพ่ิมเติม ตามรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ผูใชใหม 

  



41 
 

เขาสูระบบจองสถานท่ี 

เขาสูระบบจองสถานท่ี โดยเลือกท่ี  โดยระบบจะพาเขาสูหนาหลัก โดยมี

สวนประกอบในหนาระบบ ตามรูปท่ี 2 

 

1 
2 

3 

จอง 
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รูปท่ี 2 สวนประกอบในหนาหลัก 

สวนประกอบท่ี 1. ตารางการขอใช ของผูใชบริการ โดยในตารางจะประกอบดวย  

 
  

หัวขอ แสดงหัวขอการประชุม 

 สถานท่ี/หองประชุม แสดงวันเวลา ท่ีขอใชบริการ หองประชุมท่ีขอใชบริการ และสถานการณขอใช

บริการ 

 เครื่องมือ ประกอบดวย อัพโหลด สําหรับแนบไฟล เชนกําหนดการ หรือหนังสือขอใช , เครื่องมือ ยกเลิก 

เพ่ือทําการยกเลิกการขอใชบริการ 
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สวนประกอบท่ี 2. รายการหองประชุม โดยในรายการประกอบดวย 

 

 รูปภาพตัวอยางหองประชุม  

 

 ช่ือ หองประชุม สามารถเลือกเพ่ือตรวจสอบขอมูลปฏิทินเฉพาะหองประชุมนั้นๆ โดยขอมูลจะปรากฏเปน

ปฏิทิน สวนท่ี 3 

 จองหอง แสดงเฉพาะหองท่ีอนุญาตใหทําการจอง ดวนได  
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สวนประกอบท่ี 3. แสดงขอมูลเปนรูปแบบปฏิทิน 

 

 ของการขอใชหองประชุม โดยเริ่มตนจะแสดงขอมูลทุกหองประชุมท่ีมีการขอใชบริการ หรือเลือกจาก ชื่อ

หองประชุม ในสวนท่ี 2 ปฏิทินจะแสดงขอมูลตาม หองประชุม ท่ีเลือกไว 

สามารถเลือก ชื่อหองประชุมในปฏิทิน เพ่ือดูขอมูลการขอใช 
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เริ่มตนการขอใชหองประชุม เลือก จองสถานท่ีลวงหนา 

 

แบบจองสถานท่ี  

 

กรอกขอมูลตามลําดับ 
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แบบจองสถานท่ี หนา ท่ี 2 

 

เลือกวันท่ี ตองการใชหองประชุม โดยมีเง่ือนไขในการขอใช  

 ขอใชหองประชุม **กอนวันจริง 2 วัน และ จองติดตอกันไดไมเกิน 3 วัน เลือกเวลา เขาและเวลา 

ออก สถานท่ี จะปรากฏ (** กรณีท่ีท่ีตองการจองดวน จะตองเขาผาน เมนู จองหอง ในหนาหลัก สวนท่ี 2 ) 

 

หากของใดมีการขอใชซ้ํากับเวลา จะมีขอความ เชน !!!สิริคุณากร 3 ไมสามารถใหบริการไดในชวงเวลาท่ีตองการ !!! 
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แบบจองสถานท่ี หนาท่ี 3 และ หนาท่ี 4 

 

 

กรอกขอมูลตามลําดับ และ เลือกบันทึกขอมูลการขอใช 

เม่ือเรียบรอย ระบบจะปรากฏหนาหลัก พรอมขอมูล ในตารางขอใชบริการสถานท่ี 
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การยกเลิก เพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวม หากไมตองการใชบริการ ใหทําการยกเลิก เครื่องมือ บรรทัดเดียวกับ

รายการท่ีตองการยกเลิก  

 

 

เม่ือทําการยกเลิก แลวหองจะวางพรอมใหบริการ ตอไป 
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รายละเอียดและเครื่องมืออ่ืนๆ  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขอใช โดยเลือกท่ีหัวขอท่ีตองการ ใน

ตารางขอมูลขอใชบริการสถานท่ี 

 

แกไข ในหนารายละเอียดมีเมนู แกไข ดานทายรายละเอียด ผูใชสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูล ในการขอใชบริการ

ได 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการหอง 

Session ท่ี 1 
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Session ท่ี 2 

 



54 
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Session ท่ี 3 
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สรุปผลโดย google form 
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