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ชื่อรายงานการวิจัย Register Reminder : แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน 

ผู้วิจัย นายพิษณุชัย  ชูชื่น 
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนด้านข้อมูลข่าวสารและส่ง
ข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ คือ ส่วนที่เป็น ของผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถใช้งาน Register Reminder 
แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน และส่วนที่เป็นของผู้ดูแลระบบ โดยการท างานของ
แอพพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและข่าวสารเกี่ยวกับนิสิตบนกูเกิล
คลาวด์เมจเสจทั้งนิสิตและบุคคลากรได้ลงทะเบียนกับกองงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาในการให้บริการของงาน
ทะเบียนและวัดผล เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของงานทะเบียนและ
วัดผล จ าแนกตามเพศและคณะ โดยท าการศึกษาด้วยวิธีการส ารวจความพึงพอใจในการบริการ จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ระหว่าง เดือนตุลาคม 
2561 – ตุลาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วย t – test และ ANOVA ผลการวิจัยเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้ง
เตือนงานทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสบ
ความส าเร็จท าให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพในระดับดีมาก และเป็นที่พึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จาก 
บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น
การให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการคุณภาพการบริการ และด้านการสนทนาเรื่อง
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น รองลงมาได้แก่ ด้านความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้าน
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และด้านทัศนคติ บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การ
ตัดสินใจในการใช้งาน” และข้อ ๓ ที่ว่า “รูปแบบระบบใหม่ของแอพพลิเคชั่นสามารถ ประยุกต์ใช้กับ
ระบบดั้งเดิมได้” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ระบบของแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๖ ที่ว่า “เทคโนโลยีมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อการใช้งาน” 
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บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่น
การให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่าน
รู้สึกว่าเป็นตนเองขณะใช้บริการ” และข้อ ๖ ที่ว่า “ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน 
ครอบคลุม เช่น การแก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูล” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านรับรู้ถึงความ
สะดวกสบายในบริการผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านคิดว่า
ข้อดีของแอพพลิเคชั่นท าให้ง่ายต่อ การท างาน” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้าน
คุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ความหลากหลายของ
แอพพลิเคชั่นท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ” และข้อ ๕ ที่ว่า “การบริการผ่านสมาร์ทโฟนท าให้
ผู้ใช้มั่นใจว่า จะได้รับบริการในเวลารวดเร็ว” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “การเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการการจึงท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “ผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือน
งานทะเบียน” ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “มีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ”และข้อ ๕ ที่ว่า “ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้
บริการ” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางในการเดิน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสมอย่างไร” บุคลากรใน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการ
ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อ ๕ 
ที่ว่า “ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการ
ตรวจสอบการท างานเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น”  รองลงมาได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นกับคนในองค์กร” 
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Abstract 
 

Developing applications, providing registration notification services for news, and 
sending registration notification information from Google Cloud Mage to smartphone 
devices on the Android operating system Android is a part of the user, which is where users 
can use the Register Reminder, an application that provides registration notifications. And 
the part belonging to the system administrator By working with the application, providing 
news and sending information about the university and news about students on Google 
Cloud Mage, both students and personnel are registered with the Registration Division of 
university 

The purpose of this research To study the satisfaction of Students in the service 
of registration and evaluation work To compare the satisfaction of students in the service 
of registration and evaluation work Classified by gender and group By conducting a study 
using service satisfaction surveys From a sample of 20 people registered in the semester 1 
- 2 academic year 2018 between October 2018 - October 2019, the research 
instrument Satisfaction questionnaire Data were analyzed by using computer program using 
statistics, percentage, mean, standard deviation. Compare the differences with t-test and 
ANOVA. Findings about Register Reminder: An application that provides registration alerts. 
Buddhachinaraj Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University Successful, 
resulting in a high quality website And satisfiedwiththe personnel of Buddhachinaraj 
Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University At a very high level As can be 
seen from Personnel at Buddhachinaraj Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University With the application of the notification service, registration "is at the highest level. 
Sorted by average from highest to lowest The aspect with the highest mean was In service 
quality And in conversation about application technology Followed by Satisfaction And the 
areas with the least mean are The acceptance of the use of technology And attitude 
Personnel at Buddhachinaraj Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
on "Registration Service Application Application" for Technology Adoption Is at the highest 
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level Item number in order in order from highest to lowest, found that the item with the 
highest average value is 1 that "The operating system of the application affects Usage 
decision "and Article 3:" The new system model of the application can Can be applied to 
the original system "followed by item 2 that says" application systems are not complicated 
or complicated "and the least mean is item 6:" Technology is modern and convenient and 
fast For use "personnel in Buddhist Chinnarat Buddhist College 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University has the "registration service notification 
application" in the highest level of attitude. When considering each item in an order of 
average order, from highest to lowest, it was found that the item with the highest mean 
was item 2 that "You feel yourself while using the service" and Article 6 that says "You 
think the app The application offers complete services such as problem solving or 
information inquiry "followed by item 1 that says" You are aware of the convenience of 
service via smartphone "and the average value They include a minimum of 5 "Do you think 
the advantages of application functionality, making it easier to work" personnel in collegiate 
chapter Buddha. Mahachulalongkornrajavidyalaya University towards "Application service 
for notification of registration" regarding service quality Overall is at the highest level. When 
considering each item in an order of average order, from highest to lowest, it is found that 
the item with the highest mean is item 2 that says "The variety of applications makes you 
Deciding to use the service "and Article 5 that says" Service through a smartphone ensures 
that users Will receive services in a short time. "Followed by Article 1 that says" Increasing 
the quality of service, therefore allowing you Decide to use the application Via smartphone 
"and the least average item is item 4 that says" Overall service results are good. "Personnel 
at Buddhachinaraj Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University on 
"Registration Service Application Application" for Satisfaction. Overall is at the highest level. 
When considering each item in the order of average order from highest to lowest, it was 
found that the item with the highest average value is item 1 that says "There is security of 
personal information. Of users "and item 5 that says" the system has protection against 
access to services ", followed by item 4 that says" applications help reduce walking 
distance "and items with a small average The most is item 3 that says, "How is the help 
system or manual suitable?" Personnel at Buddhachinaraj Buddhist College 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University towards "Application service for notification of 
registration" in conversation about application technology. Overall is at the highest level. 
When considering each item in order, in order of average from highest to lowest, it was 
found that the item with the highest average value is item 2 that says "You have a 
discussion about information technology application" and item 5. That: "He used to have 
conversations and exchanged information with neighbors about criticisms And checking the 
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performance of application technology ", followed by item 3 that says" You have 
discussions and exchanges 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์เรื่อง “Register Reminder : แอพพลิเคชั่นการ
ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน : Application for Register Reminder Service” นี้ ส าเร็จเสร็จสิ้น
ได้ด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายดังนี้ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ให้โอกาสแก่ผู้วิจัยจากวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราชได้ท าวิจัยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและเป็นผลงานทางวิชาการ 

ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีเมตตาตรวจงานวิจัยคอย
เสนอแนะแก้ไขเพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด ตลอดถึงอ านวยความสะดวกทุกอย่างแก่คณะผู้วิจัย 

ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตรวจงานวิจัยทุกท่านที่เมตตาเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยให้แก่คณะผู้วิจัย ซึ่งจะท าให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 

ส่วนดีที่เกิดจากงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยขอถวายบูชาพระรัตนตรัย คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ 
มารดาบิดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 

 
 

นายพิษณุชัย  ชูชื่น 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
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๑.๑ ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

ในปัจจุบันความวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท าให้การเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ทั่วโลกอย่างไร้
ขอบเขต ปริมาณข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลก และสังคมของ
ประเทศมีจ านวนมหาศาลในแต่ละวัน และการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
กระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ หมายถึง 
การหยุดยั้งอยู่กับที่ ดังนั้น จึงมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีเกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ 
ตลอดชีวิต   

สภาพปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ความรู้ถูกสื่อสารแลกเปลี่ยน
กันได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดสังคมการเรียนรู้ (Learning Society) คือ สังคมที่เห็นคุณค่าของการ
ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อบุคคลในปัจจุบัน แต่ระบบการศึกษายิ่งพัฒนามากขึ้นก็ยิ่ง 
แยกตัวออกจากงานและวิถีชีวิตจริง การศึกษายิ่งสูงขึ้นยิ่งเรียนรู้เชิงนามธรรมยิ่งขึ้น  

การจัดการความรู้จึงได้พัฒนาระบบขึ้น  เป็นศาสตร์สาหรับการเรียนรู้สมัยใหม่ คือ เป็น
การเรียนรู้ที่อยู่กับงานและชีวิตจริง เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมการปฏิบัติจริงชีวิตจริง การศึกษาใน
ระบบผูกพันกับความรู้ในกระดาษ ซึ่งแตกต่างกับหลักการของการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในคน ได้แก่ ความรู้ในสมอง การคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทักษะในการ
ปฏิบัติ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็เน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีความผูกพันกับงานและการ
ด ารงชีวิต การจัดการความรู้จึงเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน แต่ทั้งนี้
การศึกษาช่วยให้การจัดการความรู้ในคนออกมาใช้งานและยกระดับการเรียนรู้ได้สูงขึ้นช่วยลดปัญหา 
“การศึกษาเพ่ือคนส่วนน้อย” และปัญหาการเป็นผู้ไม่มีความรู้ เพราะการจัดการความรู้มีหลักการ
ส าคัญ คือ “ทุกคนที่ท างานหรือด ารงชีวิตมีความรู้อยู่ในคนทุกคน” การจัดการความรู้จะน าทักษะจาก
การปฏิบัติมาใช้ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการของ Dewey ที่ว่า ความรู้ทุกประเภท
ล้วนเกิดจากการกระท า (Learning by Doing) การจัดหลักสูตรการศึกษาปัจจุบันมักเอาความรู้
ส าเร็จรูปที่เกิดจากความต้องการของคนใดคนหนึ่งมาจัดให้นักเรียน จึงเป็นการเอาความรู้ของคนอ่ืน

                                                           
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, “กระทรวงศิจิพัลฯ ชวนประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่าน

แอปพลิเคชั่น ตอกย้ าการเป็นรัฐบาลดิจิทัล”, ( ๕๖ ), <http://www.mdes.go.th/view/1/iimenna/ 2890/, 
( ๖ มกราคม 256๐. 

  คันธรส ช านาญกิจ และจาริณี อิ้วชาวนา , “เจตคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, วำรสำรคำร
พัฒนำงำนประจ ำสูงำนวิจัย, 2, (มกราคม  ๕๕๘): หน้า 13-53. 

http://www.mdes.go.th/view/1/iimenna/%202890/


  

สังคมอ่ืนมาให้เด็กนักเรียน จึงเป็นความรู้ที่ห่างไกลไม่มีความหมายและไม่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน  

งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
ให้บริการงานทะเบียนแก่นักศึกษาตั้งแต่เข้าสู่สภาพการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนด รวบรวมและ
ประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตลอดจนบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศทางด้านการศึกษาแก่นิสิตและอาจารย์ผู้สอน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเพจ Facebook ของงานทะเบียน
และวัดผล รวมทั้งการใช้สารสนเทศการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์เพื่อให้บริการนักศึกษา
ด้านการลงทะเบียน การตรวจสอบสถานะภาพและผลการเรียน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน 
งานทะเบียนและวัดผลจึงมีความส าคัญในการให้บริการด้านการศึกษา  

จากการให้บริการดังกล่าว กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ค้นพบปัญหาในการให้บริการนิสิต มีปัญหาลงทะเบียน
ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาปฏิทินการศึกษา การยื่นค าร้องขอทะเบียนล่าช้า ไม่ทราบระยะเวลาการ
เพิกถอนรายวิชา ระยะเวลาประเมินอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลาการเปิดภาคการเรียนการสอนและการ
ปิดภาคการเรียนการสอน รวมทั้งระยะเวลาการจัดสอบปลายภาค จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบมา
จากการที่นิสิตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา เนื่องจากข้อจ ากัดของการแจ้งข่าวผ่าน
เว็บไซต์ และเพจ Facebook นิสิตต้องเข้ามาเปิดอ่านข้อมูลเอง จึงอาจพลาดข่าวสารที่ส าคัญ หรือไม่
ทันต่อเหตุการณ์ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้ส าหรับการ
แจ้งข่าวสารงานทะเบียนและวัดผลภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือแจ้งข่าวให้นิสิตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เนื่องจากสามารถแจ้งข่าวสารถึงผู้ใช้งานได้โดย
ไม่จ ากัดจ านวนและไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาศัยการท างานของกูเกิลคลาวด์เมจเสจ ท าให้แอพพลิเคชั่น
สามารถแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของนิสิตได้ นิสิตสามารถรับข้อความผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนที่ต้องการรับข่าวสาร เมื่อมีข่าวสารแจ้งไปยังผู้รับ ระบบจะท าการแจ้งเตือนทันทีโดยไม่
ต้องรอการร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารไม่พลาดข่าวสารที่ส าคัญ  

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นในตัวตนของทุกคน นอกจากนี้ยังพบว่า มีข้อคิดเห็นของ วิจารณ์ พานิช (2546) กล่าวไว้ว่า
ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบันในความเห็นของผู้เขียน อยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้
ศักยภาพของตน หรือกล่าวให้ชัดยิ่งขึ้น ศักยภาพของคนมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลสูงส่งต่อสังคมได้ 

                                                           
  จริยา  ปันทวังกูร, “แนวทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วำรสำรวิชำกำรธรรมทรรศน์, 151, (เมษายน  ๕๕๘): หน้า 
55-63. 



  

มหาวิทยาลัยในปัจจุบันท าได้แต่งานง่ายๆ ไม่สามารถท างานยากๆ ที่มีผลเชิงสร้างสรรค์สูงส่งต่อสังคม
ได้ ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพที่จะท าได้ เพราะมีคนดีและคนมีสมองดีฉลาดเฉลียวอยู่ เป็น
จานวนมาก ต้นเหตุของความอ่อนแอดังกล่าวที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กร หรือพฤติกรรมใน
การท างานของชาวมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเป็นปัจเจกสูงท างานแบบตัวใครตัวมันหน่วยงานใคร 
หน่วยงานมัน ขาดการใช้พลังทวีคูณ (Synergy) ในการทางานเป็นการทางานภายใต้วิธีคิด หรือ
กระบวนทัศน์แบบเน้นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear Relationship) ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์เก่าใน
กระบวนทัศน์ใหม่ของการท างานหรือบริหารงาน เน้นมุมมองแบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน (Complex 
Adaptive System) ที่ใช้ทั้งพลังสร้างสรรค์เชิงปัจเจก และพลังสร้างสรรค์รวมหมู่ในยุคโลกไร้
พรมแดน ระบบข้อมูลข่าวสารจากส่วนต่างๆ ของโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการขยายพรมแดน ความรู้ลักษณะการ ถ่ายทอดความรู้และการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของระบบ
ข่าวสาร กล่าวคือ ผู้สอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ และสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองมากกว่าเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งกลไกการปลูกฝังระบบการเรียนรู้
และการใฝ่ รู้ตลอดชีวิตนี้ จะส่งผลต่อพัฒนาการชีวิตของมนุษย์ทุกด้านในปัจจุบันการบริหารงานของ
องค์กรหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มีความชัดเจนในการนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหาร และ
ผู้บังคับบัญชา จากการมอบหมายงานแบบเบ็ดเสร็จให้แก่สมาชิกขององค์กรหน่วยงานและสถาบันรับ
ไปดาเนินการมาเป็นการสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามีความใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองเพ่ือนาองค์กร หน่วยงานและสถาบันของตนเองไปสู่ความส าเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้  

การจัดการความรู้ลงบนระบบ Web Application นับเป็นอีกนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ต่อผู้เรียน การเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาก็เป็นสิ่งตอบโจทย์การยุคสมัยในปัจจุบัน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง นับตั้งแต่การคิดค้นอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ เทคโนโลยี Web Application 
(เว็บแอพพลิเคชัน) สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ Web Application จะ
ถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 
สามารถใช้โปรแกรมประเภท Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือ
โปรแกรมฟรีได้แก่ Firefox, Google Chrome ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถ
ของ Brower ที่หลากหลาย ทาให้ไม่จ ากัดว่าเครื่องที่ใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร อย่าง
อุปกรณ์ Touchpad หรือ Smartphone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ ลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ใช้งานอีก
ด้วย เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา ได้แก่ Touchpad หรือ 
Smartphone มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นการสื่อสารแบบจอสัมผัส 
(Touch-Screen Media) ท าให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องแบกน้ าหนักของเครื่องมือสื่อสาร
เหมือนเดิม เมื่อมีเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุก

                                                           
  จันทร์จิรา  ขุนวงศ์, “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่”, กำรค้นคว้ำแบบอิสระปริญญำมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ๕๕๖). 



  

เวลา และในหลายๆ โอกาสมากยิ่งขึ้น ประเภทของโมบายแอพพลิเคชัน (Mobile application) ที่มี
มากมายบนสมาร์ทโฟน และ สมาร์ตแท็บเล็ต ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถท าการสื่อสารไร้สายรูปแบบต่างๆ 
ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น ผู้ใช้สามารถส่งอีเมล์ ค้นหาสถานที่ ถ่ายรูป เล่นเกม ดูดวง ตรวจการจราจร 
และพูดคุยในเครือข่ายสังคมออนไลน์สลับกลับไปมาได้อย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์การใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารไร้สายผ่าน เครื่องมือสื่อสารแบบพกพาเหล่านี้ เป็นที่มาของการวิจัย ที่จะจัดการความรู้
ผ่านทางระบบ Web Application ให้ตอบสนองของผู้ใช้และสังคมปัจจุบันจากท่ีมาและความส าคัญที่
กล่าวข้างต้นจะเห็นว่า คุณสมบัติที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสร้างเว็บแอพพลิเคชันการจัดการความรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะ
การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งแต่มีการน ามาใช้ในการศึกษาของ
ประเทศไทยน้อย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน มาใช้เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเพ่ือการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 . .  เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกู
เกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 . .  เพ่ือทดลองใช้แอพพลิเคชั่นการแจ้งเตือนงานทะเบียนกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 . .  เ พ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการรับข้อมูลแจ้งเตือนงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑.๓ ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ศึกษาข้อมูลปัญหาการรับรู้ข่าวสารงานทะเบียนและวัดผลและความต้องการใน

การใช้งานแอพพลิเคชั่นจากนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
สร้างแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน มีการทดลองการใช้งาน ประเมินผลโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้  

๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง / ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง นิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด ภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑.๓.๓ ขอบเขตเวลำ  
ปีงบประมาณ  ๕๖  (  ตุลาคม  ๕๖๐– ๐ กันยายน  ๕๖ ) 
๑.๓.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
นิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ งหมด ภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 



๕ 

๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๕.๑ Register Reminder หมายถึง การแจ้งเตือนความจ าเกี่ยวกับงานทะเบียน 
๑.๕.๒ แอพพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบ

มาส าหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละ
ระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมายเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน ซึ่ง
จะมีให้ดาวน์โหลด 

๑.๕.๓ กำรให้บริกำร หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการมาใช้บริการงาน
ทะเบียน 

๑.๕.๔ งำนทะเบียน หมายถึง การให้บริการนิสิต เกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าไปดู
เวลาปฏิทินการศึกษา การยื่นค าร้องขอทะเบียนล่าช้า ระยะเวลาการเพิกถอนรายวิชา ระยะเวลา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลาการเปิดภาคการเรียนการสอนและการปิดภาคการเรียนการสอน 
รวมทั้งระยะเวลาการจัดสอบปลายภาค และติดตามผลการศึกษา 
 
๑.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 .๖. . ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ที่ต้องการ 
ได้  

 .๖.  ช่วยให้สามารถรับข้อความได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการร้องขอผ่านเครือข่าย  
 .๖.  ช่วยให้มีช่องทางในการส่งข้อความเพ่ือติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ 

ต้องการได้อีกช่องทางหนึ่ง  
 .๖.  ช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อที่เร่งด่วนจากการที่สามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามีข้อความใหม่ 

 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 
ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
 ๒.๒ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับงานทะเบียน 
 ๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
 ๒.๕ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
 ๒.๗ แนวคิดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๙ แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 ๒.10 ข้อมูลพื้นที่การวิจัย 
 ๒.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.12กรอบแนวความคิด 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 

กูเกิลแอนดรอยด์ แอนดรอยด์ (Android) นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับ
ซ้อน (Stack) ซึ่งจะรวมเอาระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวร์ (Middle Ware) และโปรแกรมประยุกต์ที่
ส าคัญเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้ท างานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
การท างานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบใจกลางลีนุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งใช้แอนดรอยด์เอ
สดีเค (Software Development Kit) นั้นเป็นเครื่องมือส าหรับในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยจะใช้ภาษาจาวา (Java) ในการพัฒนาและเขียนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านทางคลังจาวา (Java Library) ที่ทางกูเกิลพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ โปรแกรมต่าๆ ที่ประมวลผลบนกู
เกิลแอนดรอยด์สามารถเขียนได้ด้วยภาษาซี (C Language) และภาษาอ่ืนๆ แอนดรอยด์เริ่มพัฒนา
โดยบริษัทแอนดรอยด์และต่อมาได้ผนวกเข้ากับบริษัทกูเกิลในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทชั้นน ามากกว่า ๓๓ บริษัทเพ่ือพัฒนาระบบแอนดรอยด์ทั้งบริษัทผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรเคลื่อนที่ชั้นน ามากมาย บริษัทซอฟต์แวร์และ
บริษัทเอกชนต่างๆ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า โอเอชเอ (OHA : Open Handset Alliance) ทั้งนี้ในกลุ่มโอเอช
เอ ได้ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open System) หรือ รหัส
เปิด (Open Source) โดยมีลิขสิทธิ์ตามอาปาเช่รุ่นที่สอง (Apache Version ๒)  
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ประเภทของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
เนื่องจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด จึงอนุญาตให้นักพัฒนา

หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรหัสต้นฉบับ (Source Code) ได้ ซึ่งท าให้มีผู้พัฒนาจากหลายๆ ฝ่าย
น ารหัสต้นฉบับมาปรับแต่งและพัฒนาสร้างโปรแกรมประยุกต์บนระบบแอนดรอยด์ในแบบฉบับของ
ตนเองมากขึ้น โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบแอนดรอยด์ออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ๓ ประเภท
ดังต่อไปนี้  

๑. เอโอเอสพี (AOSP : Android Open Source Project) เป็นระบบแอนดรอยด์
ประเภทแรกท่ีทางบริษัทกูเกิลเปิดให้สามารถน ารหัสต้นฉบับ (Source Code) ไปติดตั้งและใช้งานใน
อุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

๒. โอเอชเอ็ม (OHM : Open Handset Mobile) เป็นแอนดรอยด์ที่ได้รับการพัฒนา
ร่วมกับกลุ่มโอเอชเอ (OHA : Open Handset Alliance) ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะพัฒนาระบบแอน
ดรอยด์ในแบบฉบับของตนเอง โดยมีรูปแบบการแสดงผล และฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมไป
ถึงอาจจะมีความเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการใช้งานเป็นของแต่ละบริษัทอยากได้ และโปรแกรม
แอนดรอยด์ประเภทนี้ก็จะได้รับสิทธิ์บริการเสริมต่างๆ จาก กูเกิลหรือที่เรียกว่า จีเอสเอ็ม (GMS : 
Google Mobile Service) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ท าให้ระบบแอนดรอยด์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นั่นเอง  

๓. คุกกิ้ง (Cooking) หรือ การปรับแต่ง (Customize) ซึ่งในแบบระบบแอนดรอยด์ที่
นักพัฒนาได้น าเอารหัสต้นฉบับ (Source Code) จากแหล่งต่างๆ มาปรับแต่งให้อยู่ในแบบฉบับของ
ตนเอง ซึ่งการพัฒนานั้นจะต้องปล่อยสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ (Unlock) เสียก่อนจึงจะสามารถ
ติดตั้งได้ ทั้งนี้ระบบแอนดรอยด์ประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นประเภทที่มีความสามารถสูงที่สุด เนื่องจากจะ
ได้รับการปรับแต่งขีดความสามารถต่างๆ ให้มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นั้นๆ จากผู้ใช้งานจริง แต่
อย่างไรก็ตามการที่ระบบแอนดรอยด์ของแต่ละผู้ผลิตจะได้รับบริการจากกูเกิลแม่ข่ายเคลื่อนที่ (GMS 
: Google Mobile Server) นั้น ผู้ผลิตจะต้องทดสอบระบบและขออนุญาตกับทางของกูเกิลเสียก่อน
จึงจะสามารถน าเครื่องออกสู่ตลาดได้ 
 
๒.๒ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์  

ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์นั้นมีคลัง (Library) ส าหรับใช้งาน
มากมายที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนา คลังส าหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จะมี
โครงสร้างเป็นมาตรฐาน ภายในคลังนั้นจะมีรหัสที่น ากลับมาใช้ได้ (Reusable) อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
จะท าให้นักพัฒนาประหยัดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้อยากมาก เนื่องจากไม่มี
ความจ าเป็นต้องเขียนรหัสเดิมซ้ าๆ อีก เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใหม่หรือโปรแกรมประยุกต์
ที่มีฟังก์ชันการท างานที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นคลังนี้จะท าหน้าที่หลักคือ การน ากลับมาใช้หรือพัฒนาต่อ
ยอดการท างานหลักให้ดีขึ้นนั้นเอง ขอยกตัวอย่างเฉพาะคลังที่น่าสนใจ ดังนี้  

๑. เครื่องจักรเสมือนดาล์วิก (Dalvik Virtual Machine) เป็นส่วนของการสร้างเครื่อง
จ าลองแบบเสมือนที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือ  
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๒. เบราว์เซอร์ประสาน (Integrated Browser) เป็นการผนวกเข้ากับเว็บเบราว์เซอร์เข้า
ไว้กับแอนดรอยด์ทั้งนี้มีพ้ืนฐานมาจากซอฟต์แวร์เว็บคิต (WebKit)  

๓. ส่วนสนับสนุนการท างานแบบกราฟิก ๒ มิติ และ ๓ มิติ ด้วยเครื่องมือโอเพ่นจีแอล 
(OpenGL)  

๔. ส่วนสนับสนุนการท างานส าหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล  
๕. ส่วนสนับสนุนการทางานแบบสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย  
๖. ส่วนรองรับการท างานบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจีเอสเอ็ม (GSM : Global 

System for Mobile Communications)  
๗. ส่วนรองรับการท างานกับบลูทูธ เอดจ์ (EDGE : Enhanced Data rates for GSM  

Evolution) สามจี และ วายฟาย  
๘. ส่วนสนับสนุนการท างานของระบบกล้องถ่ายรูป ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก หรือจี

พีเอส (GPS : Global Positioning System) เข็มทิศดิจิตอล และการวัดความเอียงของเครื่อง  
๙. ส่วนสนับสนุนฟังก์ชันต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม

จ าลองเครื่อง(Emulator) เครื่องมือแก้จุดบกพร่อง (Debugging Tools) หน่วยข้อมูลโปรไฟล์ของ
หน่วยความจ าและประสิทธิภาพการท างาน(Memory and Performance Profiling) และ ส่วนเสริม
ส าหรับเครื่องมือพัฒนา 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแพลตฟอร์ม (Platform) ที่

จะใช้ ควบคุมการท างานบนอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา 
โดยมี กูเกิล อิงก์ ที-โมบาย เอชทีซี ควอลคอมม์ โมโตโรลา และบริษัทชั้นน าอีกมากมายร่วมพัฒนา
โปรเจ็กต์ แอน ดรอยด์ ผ่านกลุ่มพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเปิด (Open Handset Alliance) ซึ่ง
เป็นกลุ่มพันธมิตร ชั้นน าระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งแอนดรอยด์
ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการไลบรารี (Library) เฟรมเวิร์ค (Framework) และซอฟต์แวร์ 
(Software) อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ที่จะต้องใช้ในส่วนของการพัฒนา ซึ่งเทียบเท่ากับ Windows Moble, 
Palm OS, Symbian, OpenMokoและ Maemoของโนเกีย โดยใช้องค์ประกอบที่เป็นโอเพนซอร์สห
ลายอย่าง เช่น Linux Kernel,SSL, OpenGL, FreeType, SQLite, WebKitและเขียนไลบรารี เฟรม
เวิร์คของตัวเองเพ่ิมเติม ซึ่งทั้งหมดจะ โอเพนซอร์ส 

๑. องค์ประกอบของแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นมีอยู่ ๔ ประเภท ดังนี้ 
๑.๑ Activity (User Interface) คือ สิ่งที่ใช้ในการแสดงผลออกมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้

เห็น และได้ใช้งาน โดยในแต่ละแอพพลิเคชั่นนั้น อาจจะมี activity เดียว หรือหลายๆ activity ก็ได้ 
หรือ อาจจะไม่มี Activity เลยก็ได้ และสิ่งที่อยู่ใน Activity นั้นจะเรียกว่า view ซึ่งก็มีอยู่ในหลาย
รูปแบบ เช่น buttons, text fields, scroll bars, menu items, check boxes และอ่ืนๆ 

๑.๒ Service (Service Provider) คือ สิ่งที่ไม่มีส่วนของการแสดงผลแต่ถูกเรียกว่ารัน
อยู่ ในลักษณะของ Background Process โดย Service นั้นอาจจะมีการกระท าอะไรบางอย่าง เช่น 
ติดต่อ รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย หรือค านวณค่าต่างๆ แล้วก็ท าการส่งผลลัพธ์นั้นไปแสดงยัง Activity   
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๑.๓ Broadcast receiver (Data Provider) คือ ตัวที่ใช้ส าหรับคอยรับ และ
ตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อแบตเตอรี่ต่ า ผู้ใช้ท าการเปลี่ยนภาษา มีการโทรออก 
มีข้อความเข้า และอ่ืนๆ ถึงแม้ Broadcast receiver จะไม่มีส่วนของการแสดงผล แต่มันก็สามารถที่
จะเรียก Activity ขึ้นมาแสดงผลให้ผู้ใช้ได้ หรืออาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Notification Manager ซึ่งจะ
เป็นตัวที่แจ้งเตือนใน รูปแบบของ การสั่น  การแสดงไฟกระพริบที่หน้าจอหรือการส่งเสียงออกมา 
โดยจะมี Icon ที่แสดงอยู่บน Status Bar เพ่ือให้ผู้ใช้กดเข้าไปเปิดดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    

๑.๔ Content Provider (System Event Listener) คือ กลุ่มของข้อมูลที่สร้างขึ้น
จาก แอพพลิเคชั่น เพ่ือให้แอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ได้น าไปใช้ โดยการจัดเก็บข้อมูลของ Content 
provider นั้นจะ อยู่ในลักษณะของไฟล์ฐานข้อมูล SQLite และอ่ืนๆ โดยการจัดเก็บข้อมูลของ 
Content provider นั้นจะ อยู่ในลักษณะของ ไฟล์  ฐานข้อมูล SQLite และอ่ืนๆ ตัวอย่าง 
แอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน Content Provider ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือโปรแกรม Contacts ที่แสดงรายชื่อ
ใน Contacts ของเรานั่นเอง 

๒. สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ 
๒.๑ แอพพลิเคชั่น (Applications) อุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งแอนดรอยด์ นั้นจะมาพร้อม 

โปรแกรมหลักที่ไว้ใช้งานทั่วไป เช่น โปรแกรมรับส่งอีเมลSMS ปฏิทิน แผนที่ Browser (ใช้ WebKit
เป็น Engine) เครื่องมือจัดการสมุดโทรศัพท์ และโปรแกรมหลักอ่ืนๆ 

๒.๒ แอพพลิเคชั่น เฟรมเวิร์ค (Application Framework) นักพัฒนาสามารถพัฒนา 
โปรแกรมบน Android โดยใช้ภาษา Java ผ่านทาง API (Application Programming Interface) 
โดย สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บน Android ดังนี้  

๒.๒.๑ Views ประกอบด้วย UI ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เช่น 
Lists, Grids, Text Boxes, Buttons รวมไปถึง Event และเว็บเบราว์เซอร์ 

๒.๒.๒ Content Provider โปรแกรมที่พัฒนาบนแอนดรอยด์จะสามารถส่ง
ข้อมูลถึงกัน ผ่านทาง Content Provider เช่น เราสามารถพัฒนาโปรแกรมเพ่ือไปดึงข้อมูลรายชื่อที่
อยู่ใน Contacts ได้ 

๒.๒.๓ Resource Manager เป็นตัวจัดการเรื่องรูปภาพ, Localized strings 
และ ข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Code ของโปรแกรม 

๒.๒.๔ Activity Manager นักพัฒนาสามารถสร้าง Custom Alert และส่งไป
แสดงผล ที่ Status Bar โดยผ่าน Activity Manage 

๒.๓ ชุดพัฒนา (Libraries)  แอนดรอยด์ยังประกอบด้วยชุดพัฒนาของ C/C++ อ่ืนๆ 
ที่ สามารถใช้งานผ่านทาง API ของเฟรมเวิร์คที่ Android ได้จัดไว้ให้ (API เป็นภาษา Java) 

๒.๓.๑ System C Library ไลบรารีมาตรฐานของ C (C system library) 
ปรับปรุง พิเศษส าหรับอุปกรณ์ที่รันบน Linux  

๒.๓.๒ Media Library โดย Android สนับสนุนการใช้งานไฟล์ฟอร์แมตต่างๆ 
เช่น MPEG๔, H.๒๖๔, MP๓, AAC, AMR, JPG และ JPG 

๒.๓.๓ Surface Manager เป็นตัวจัดการระบบแสดงผล และควบคุมบนจอภาพ 
 



๑๐ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับงานทะเบียน 
งานทะเบียนหมายถึงกระบวนการเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาสถานภาพ

ทางการศึกษาการจบการศึกษาทะเบียนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทะเบียนรายวิชา
งานทะเบียนเป็นงานที่ส่งเสริมงานด้านวิชาการและจัดเป็นงานที่ท าให้ระบบการจัดการเรียนการสอน
สามารถด าเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดีในสถานศึกษาหลายแห่งจัดงานฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้านบริการ
การศึกษาแต่ก็มีหลายแห่งที่ถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการเพราะงานทะเบียนจะมีงานตั้งแต่การเริ่ม
รับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาจนส าเร็จการศึกษางานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงานที่มี
กระบวนการท างานที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิชาการ๑ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษานั้นสถานศึกษาบางแห่งมีเจ้าหน้าที่

เฉพาะที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้หัวหน้างานทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาการตรวจหลักฐานต่างๆ 
๓. ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา 
๔. ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชาลงทะเบียนภายหลังการขอพักการเรียนและแจ้ง

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕. ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
๖. ท าบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา 
๗. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบที่ต้องการสอบแก้ตัวสอบซ่อมเสริม

สอบปรับพ้ืนฐานการพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

๘. รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา
เห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน 

๙. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียนเช่นการออกระเบียบแสดงผล
การเรียนใบรับรองผลการเรียน 

๑๐. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร 
๑๑. รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทะเบียนเช่นการลาออกการพักการเรียนการโอนย้ายการเรียนภาคฤดูร้อนการขอเปลี่ยนชื่อตัวชื่อ – 
สกุลวันเดือนปีเกิด 

๑๒. ส่งแผนส ารวจและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑๓. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและ
เอกสารอื่นๆตามความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

                                                           
๑ นฤชา   ดุจจานุทั ศน์ , “ความรู้ เ รื่ อ งงานทะเบี ยนนัก เ รี ยน” ,  ๒๕๕๒ .  <https://www. 

gotoknow.org/posts/352021>, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑ 

๑๔.พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือท าลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่าหมด
ความจ าเป็นที่จะต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว 

๑๕. ดูแลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๖.เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับขั้น 
ขอบเขตและลักษณะทะเบียน 
งานของฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็นงานที่อยู่ในงานบริหารด้านวิชาการแก่นักเรียน

นักศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรงานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบเขตตั้งแต่
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาและอ านวยความสะดวกในระหว่างศึกษาอยู่
ตลอดจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยเหตุนี้งานทะเบียนจึงครอบคลุมงานต่อไปนี้ 

๑.การด าเนินการเก่ียวกับการรับนักเรียนนักศึกษาการตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร 
๒.การด าเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียนนักศึกษาการลงทะเบียนการเพ่ิมและ

ลดวิชาเรียน 
๓.การจัดท าหลักฐานของนักเรียนนักศึกษาเช่นทะเบียนประวัติบัตรประจ าตัว 
๔.ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา 
๕.รับผลทะเบียนและบันทึกผลการเรียน 
๖.การให้บริการเก่ียวกับการออกหลักฐานในการเรียน 
๗.การรับค าร้องของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเช่นการลาออกการ

พักการเรียนการโอนย้ายการเรียนภาคฤดูร้อนตลอดจนการขอเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุลและวันเดือนปี
เกิด 

สรุปงานฝ่ายทะเบียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการบริการการศึกษาโดยมี
ขอบเขตงานตั้งแต่การรับนักเรียนนักศึกษาการท าประวัตินักเรียนนักศึกษาการลงทะเบียนเรียนการ
จัดท าเอกสารหลักฐานการเรียนการออกเอกสารหลักฐานการเรียนการเทียบโอนผลการเรียนการ
ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการเรียนการจัดท ารายงานผลการเรียนเพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่ก าลัง
ศึกษาและส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
 
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ  

ความหมายของการให้บริการ 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของคนหลายกลุ่ม 

การให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว มีแนวคิดการให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้  



๑๒ 

จากการศึกษาความหมายของค าว่า ให้บริการได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึง
กันดังต่อไปนี้ การใหบ้ริการ สรุปได้ดังนี้๒ 

๑. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็น
การจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้นๆ  

๒. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอมิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ  

๓. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

๔. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ  

๕. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป  

สมิต สัชฌุกร (๒๕๔๒, หน้า ๑๓) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่
กระทาหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วย
ความพยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความ
ช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอ านวยความสะดวก การสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการการให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัญคือ เป็น
การช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ๓ 

เลื่อมใส ใจแจ้ง (๒๕๔๖, หน้า ๓๑ - ๓๔) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่
ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ชนะใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระท าได้ทั้ง
ก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับใน
องค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการ
เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่างๆ ในโอกาสหน้าต่อไป๔ 

นอกจากนี้เขาได้เสนอแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์สู่การบริการเป็นเลิศของท้องถิ่นใน
การพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นที่จะต้อง มี

                                                           
๒ สุนันทา  ทวีผล, “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านให้ค้าปรึกษาแนะน าปัญหา

ด้านกฎหมายของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๓  (สคช.)”, ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 

๓ สมิต  สัชฌุกร, การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘. 
๔ เลื่อมใส  ใจแจ้ง, สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 

๒๕๔๖), หน้า ๓๑ – ๓๔. 



๑๓ 

การปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยโดยยึด
หลักบริการ ดังนี้ 

การปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนส าคัญ 
๑. เราจะต้องกระตือรือร้นที่จะบริการประชาชน  
๒. มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน (Service Mind)  
๓. เราจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะให้แก่เรา  
๔. เราจะต้องสร้างค่านิยมใหม่ว่า ความพึงพอใจของประชาชน คือความส าเร็จของเรา  

การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ  
๑. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๒. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
๓. ค านึงถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ  
๔. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน  
๕. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ  
๖. มีความริเริ่มสร้างสรรค์  
๗. ท างานเป็นทีม  
๘. ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๑๐. ยึดการบริหารจัดการที่ดี  
๑๑. มีมาตรฐานการทางานมุ่งสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ 

หลักการบริการเป็นเลิศ  
๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส  
๒. เต็มใจบริการ  
๓. ท างานฉับไว  
๔. ปราศรัยไพเราะ  
๕. เหมาะสมโอกาส  
๖. ไม่ขาดน้ าใจ  

ลักษณะท่ีดีของผู้ให้บริการ  
๑. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
๒. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน  
๓. ท าตนเป็นคนสุภาพสง่าผ่าเผย  
๔. ยิ้มอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า ดวงตา ริมฝีปาก  
๕. หลีกเลี่ยงค ากล่าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับค าท่ียังไม่แน่ใจ  
๖. แสดงให้ปรากฏว่าเต็มใจบริการ  
๗. หลีกเลี่ยงการโต้แย้งฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ต่อผู้มาติดต่อ  
๘. ยกให้ประชาชนเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ  
๙. มองคนในทางที่ดี ไม่ดูถูกคน  
๑๐. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอทั้งบุคลิก การพูดและความรู้  



๑๔ 

๑๑. หลีกเลี่ยงการพูดมาก เป็นนักฟังที่ดี  
๑๒. แสดงให้ปรากฏชัดสนใจผู้มาติดต่ออย่างจริงจัง  
๑๓. ยกย่องผู้มาติดต่อ  

เทคนิคในการต้อนรับประชาชน  
๑. ต้อนรับด้วยความคุ้นเคย เป็นกันเอง  
๒. ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติอยู่เสมอ  
๓. ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  
๔. ต้อนรับด้วยความอบอุ่น  
๕. ต้อนรับด้วยความเอาใจใส่  
๖. ต้อนรับด้วยความปฏิบัติหน้าที่ให้ทันใจ  
๗. ต้อนรับด้วยความอดทน 
๘. ต้อนรับด้วยความเพียร  
๙. ต้อนรับด้วยความจริงใจ  
๑๐. ต้อนรับด้วยการให้บริการเสมอ  

สรุปได้ว่า การให้บริการประชาชนที่ดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
การพัฒนาระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างานของพนักงานส่วนต าบลที่มีเป้าหมายที่จะ
ให้ประชาชนได้รับบริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
มุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริม และสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความ
เสมอภาคทั้งในการให้บริการและในการที่จะได้รับบริการจากพนักงานส่วนต าบลของรัฐท าให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  

หลักการที่ดีของงานบริการ  
การบริการที่ดีได้มีผู้แสดงความคิดเห็นไว้หลายๆ ด้าน  
จรัส สุวรรณมาลา กล่าวถึง ลักษณะการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะน ามาใช้

ในการก าหนดคุณภาพของบริการ ดังนี้ 
๑. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะ

บริการที่บังคับให้ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น บริการรับชาระภาษีอากรจ าเป็นต้องควบคุมให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ  

๒. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจานวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ไม่มีการรอคอยหรือเข้าคิวเพ่ือขอรับบริการ  

๓. ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได้อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น  

๔. ความสะดวก รวมเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต้องมี
ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้  



๑๕ 

๔.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่างๆ และ
สามารถเลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณา
ได้จากกระบวนการให้บริการ เช่น การจัดให้มีจุดให้ - รับบริการเพียงจุดเดียว (One - Stop Service)  

๔.๒ ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการบริการทันที โดยไม่ต้องรอคิวคอย
รับบริการนานเกินสมควร  

๔.๓ ความน่าเชื่อถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความ
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็นที่
พ่ึงพาของผู้รับบริการได้เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  

๕. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการ
ประเภทที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น การเงินการบัญชีบริการทาง
การแพทย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกล่าวนี้จะมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อมีบุคลากรและ
กระบวนการให้บริการที่ได้มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ  

๖. การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมต้นทุนการให้บริการต่ า หมายถึง การให้บริการของ
รัฐประเภทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการต้องมีค่าบริการที่เหมาะสมและต้องมีระบบ การ
จัดบริการที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการด าเนินงานต่ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดี และ
มีค่าบริการที่ไม่สูงเกินไป๕ 

ปรัชญา  เวสารัชช์ กล่าวถึง การให้บริการสรุปได้ ดังนี้  
๑. ท าให้ผู้รับบริการเต็มใจ และไม่เกิดความทุกข์ความเครียดในการมารับบริการต้องท า

ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกพอใจ หรือแปลกใจที่ไม่เลวร้ายอย่างที่คิด  
๒. อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไป หากมีผู้รับบริการมาติดต่อก็ต้อง

ให้ผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้รวมทั้งพยายามจัดบริการให้เสร็จเสียในคราว
เดียวกันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเรื่องเดิม  

๓. อย่าท าผิดพลาดจนผู้มารับบริการเดือดร้อน หัวหน้าหน่วยลงมาดูแล และพบปะด้วย
ตนเองและสร้างความพอใจด้วยการอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษให้เท่าที่สามารถท าได้  

๔. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์ โดยการจัดสถานที่ให้ร่มรื่นมีที่นั่งพัก
พนักงาน ข้าราชการ แต่งตัวเรียบร้อย สุภาพ สถานที่ดูสะอาด  

๕. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน ามี
ขั้นตอนอย่างไร มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมจะตอบค าถาม  

๖. เตรียมความสะดวกให้พร้อมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก มีค าแนะน า๖ 
สรุปได้ว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวม

ของประชาชน โดยค านึงถึงความสอดคล้องความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ความสม่ าเสมอ ความ

                                                           
๕ จรัส  สุวรรณมาลา, สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลศักยภาพและทางเลือกสู่อนาคต, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๔-๑๕. 
๖ ปรัชญา  เวสารัชช์, องค์การกับลูกจ้าง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), 

หน้า ๑๕. 



๑๖ 

เสมอภาค ความประหยัด ความสะดวก และตรงเวลาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาครั้งนี้ได้ยึด การ
ให้บริการโดยมุ่งเน้นไปท่ีพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
สาธารณะ 

วิธีบริการประทับใจ  
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการบริการประทับใจ ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้  
ปรัชญา  เวสารัชช์ ได้กล่าวเกี่ยวกับบริการประทับใจว่า ค าว่า ประทับ หมายถึง การติด 

ยึดแน่น หรือฝังประทับใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีฝังแน่นในใจของคนเรา  
บริการประทับใจจึงหมายถึง บริการที่ผู้รับเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ฝังแน่น ยากที่จะถ่าย

ถอนหรือยากที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายๆ หากบริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจ ก็ท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจในทางท่ีดี คือ เกิดความสุข ความพอใจ ความชอบพอ ความชื่นชม อยากรับบริการอีก แล้ว
ก็จะพูดชมให้ผู้อ่ืนฟัง รวมทั้งพูดปกป้องหากมีใครมาต าหนิบริการของพนักงานที่เขาประทับใจนั้น 
ทั้งนี้ก็เพราะพนักงานบริการได้สร้างภาพลักษณ์อันเป็นที่ประทับใจในทางที่ชื่นชมยกย่อง๗ 

โดยสรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการจะเกิดความประทับใจเกิด
ความพอใจ หรือความรู้สึกที่ดีต่อบริการได้นั้น ประชาชนต้องมีความสะดวกใจในการรับบริการ 
กล่าวคือ มารับบริการได้สะดวก ปราศจากข้อสงสัยหรือ สับสนในการรับบริการได้รับการปฏิบัติจาก
พนักงานผู้บริการด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย สุภาพ ได้รับความช่วยเหลือชี้แนะได้รับความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี รวมทั้งเกิดความสบายหูสบายตาเมื่อได้มาสัมผัสกับหน่วยบริการและพนักงานที่บริการ  

สิ่งที่ต้องตระหนักตั้งแต่ต้น คือความประทับใจนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนที่
ไม่เหมือนกัน อันเนื่องมาจากความต้องการ ความคาดหวัง และพ้ืนเพประสบการณ์ของมนุษย์ที่ไม่
เหมือนกันและท่ีส าคัญก็คือ ความประทับใจมิได้เกิดจากการใคร่ครวญใช้เหตุผลตามข้อเท็จจริงแต่เกิด
จากอารมณ์สิ่งที่ประชาชนได้สัมผัสจากการบริการของรัฐนั้นคือ กระบวนการการบริการและการที่
ได้รับการปฏิบัติจากพนักงานที่ให้บริการ  

๑. กระบวนการบริการ ความประทับใจที่ดีของผู้รับบริการยังขึ้นกับกระบวนการ การ
บริการที่รวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสะดวก  

๒. พนักงานที่บริการ พฤติกรรมและวิธีการบริการของพนักงานที่บริการมีความส าคัญ 
มากที่สุดในการสร้างความประทับใจในการบริการประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการสัมผัสกับพนักงานที่บริการประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งยังมิได้
พัฒนาเทคโนโลยีบริการซึ่งลดโอกาสสัมผัสติดต่อโดยตรงระหว่างพนักงานที่บริการกับประชาชนเรื่อง
ที่จะท าให้ประชาชนเกิดความประทับใจที่ดี (หรืออาจเกลียดชังประทับจิต ถ้าได้บริการไม่ดี)  

เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ  
เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ ซึ่ งได้มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้ 

ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวไว้ว่า เกี่ยวกับวิธีการสร้างความประทับใจส าหรับประชาชนผู้รับบริการ 
อาจท าได้หลากหลายขึ้นอยู่กับกาลังทรัพยากรที่มีและความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดี โดยพนักงานผู้
ให้บริการเป็นเรื่องส าคัญพนักงานผู้ให้บริการต้องมีจิตส านึกที่ดี สนใจและตั้งใจพัฒนาการบริการของ

                                                           
๗ “อ้างแล้ว, ปรัชญา  เวสารัชช์, องค์การกับลูกจ้างหน้า ๑๕.” 



๑๗ 

ตนให้เกิดความประทับใจที่ดีส าหรับประชาชน แล้วจะต้องมีขบวนการวิธีปฏิบัติที่สร้างความ
ประทับใจส าหรับประชาชนผู้รับบริการ คือ  

๑. การจัดระบบ ในการให้บริการทีมีคุณภาพอาจท าได้หลายทาง  
๑.๑ การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบจากจุดวาง

บัตรคิว แต่ทั้งนี้ต้องมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา  
๑.๒ การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถว

อย่างเป็นระเบียบ  
๑.๓ การจัดหรือก าชับพนักงานผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เกิดระเบียบ  
๑.๔ การจัดช่องพิเศษในกรณีทีมีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ก็

ควรแยกเรื่องดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบและ
ชัดเจน เช่น  

๑.๔.๑ การจัดเวลาทาการ เริ่มจาก ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
๑.๔.๒ การระบุเวลาด าเนินการ หน่วยบริการที่ดีควรระบุเวลาด าเนินการให้

ชัดเจนเพื่อที่ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการด าเนินการ  
๑.๔.๓ การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกสาหรับประชาชน 

ควรเป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน  
๑.๔.๔ บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงานส่วน

ประชาชนควรได้รับความสะดวกมากที่สุด การก าหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลือน้อยที่สุด 
ประชาชนควรติดต่อที่จุดเดียวและเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  

๒. การอ านวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้เกิด
ความรู้สึกและความประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชน ได้ดังนี้  

๒.๑ ความสะดวกระหว่างรอ หน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็ว ลดเวลาที่
ผู้รับบริการให้น้อยลงที่สุด หากจ าเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้องจัดให้ประชาชนเกิด
ความสะดวกในการรอ เช่น จัดให้มีสถานที่และท่ีนั่งรอเพียงพอไม่แออัด ไม่เบียดเสียด ไม่ยัดเยียด  

๒.๒ ความสะอาดของสถานที่ ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาด
ของสถานที่ ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา  

๒.๓ ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนที่เข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่มหลาย
ประเภท โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดให้มีทางเลื่อนส าหรับรถเข็น  

๓. การใช้เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ผ่อนแรงในการท างาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ท างานได้
รวดเร็วและช่วยให้ผลงานมีความเรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ส าหรับงานบริการ เช่น  

๓.๑ แบบฟอร์มไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วยบริการ
ควรยินยอมให้ผู้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง  

๓.๒ การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการพัฒนาของเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ
บริการ เช่น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  



๑๘ 

๓.๓ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยใน
การบริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วยตัว
บุคคล๘ 

สรุป การให้บริการเพ่ือให้เกิดความประทับใจส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อนั้นมีมากมาย
หลากหมายวิธี โดยส่วนรวมแล้ว เทคนิควิธีเหล่านี้เน้นที่การจัดระบบที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่ส าคัญ คือ พนักงานผู้ให้บริการต้องมีความสนใจ และความพยายามน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม  
 
๒.๕ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่
การศึกษา ดังนี้  สมิต สัชฌุกร ให้ความหมายค าว่า การบริการตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
“Service” ซึ่งเป็นค าท่ีเราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของตน  

โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้
บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้วย
วิธีการหลากหลายในการท าให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการ
ทั้งสิ้น  

การจัดอ านวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็
เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัญ คือ เป็นการ
ช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

การบริการเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิ่งเป็น
ธุรกิจบริการตัวบริการนั้นเองคือ สินค้า การขายจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี กิจการ
ค้าจะอยู่ได้ต้องท าให้เกิดการ “ขายซ้ า” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิมและเพ่ิมลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะ
ช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ ทาให้เกิดการขายซ้ าแล้วซ้ าอีก และชักน าให้มีลูกค้าใหม่ๆ ตามมาเป็น ความ
จริงว่า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องท าพร้อมกัน ทั้ง
องค์กร” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป๙ 

สุนันทา ทวีผลกล่าวไว้ว่า ในการพิจารณาความส าคัญของบริการ อาจพิจารณาได้ใน ๒ 
ด้าน ได้แก่  

๑. ถ้ามีบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร  
๒. ถ้าบริการไม่ดีจะมีผลเสียอย่างไร  

                                                           
๘ “อ้างแล้ว, ปรัชญา  เวสารัชช์, องค์การกับลูกจ้างหน้า ๑๕.” 
๙ “อ้างแล้ว, สมิต  สัชฌุกร, การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ, หน้า ๑๒.” 



๑๙ 

บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติ อันได้แก่ ความคิด และความรู้สึก ทั้งต่อตัวผู้
ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้  

๑. มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ  
๒. มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ  
๓. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  
๔. มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน  
๕. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน  
๖. มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ  
๗. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี  
บริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้บริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ

เป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี้  
๑. มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ  
๒. มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ  
๓. มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก  
๔. มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน  
๕. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืน ไม่แนะน าให้มาใช้บริการอีก  
๖. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี๑๐ 
พฤติกรรมของผู้ท่ีจะท างานบริการได้ดี มีดังต่อไปนี้  
อัธยาศัยดี  
ผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี ทั้งด้วยสี

หน้า แววตา ท่าทาง และค าพูดการต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นเสน่ห์ที่ส าคัญมีภาษิตจีน
กล่าวไว้ว่า “ยิ้มไม่เป็น อย่าค้าขายดีกว่า” การมองด้วยแววตาที่เป็นมิตร ฉายแสงของความเต็มใจให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นลักษณะที่แสดงออกทางความคิดและความรู้สึกที่ดี ท่าทางที่กระตือรือร้น 
กุลีกุจอ เป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับค าพูดที่ดี มีน้ าเสียงไพเราะก็
จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรมของผู้บริการ  

มีมิตรไมตรี  
พนักงานผู้ให้บริการที่มีการแสดงออกให้ผู้ใช้บริการเห็นว่า มีมิตรไมตรีก็เป็นการชนะใจ

ตั้งแต่ต้น ความมีมิตรไมตรีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดการ
บริการที่ดีบวกกับการให้ความช่วยเหลือ เล็กๆ น้อยๆ ก่อให้เกิดความพอใจและความชื่นชอบของ
ผู้ใช้บริการ ถ้าพนักงานผู้ให้บริการแสดงมิตรไมตรีและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการก็จะ
เกิดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการอย่างม่ันคงและเกิดมิตรภาพที่ยืนนานเอาใจใส่สนใจงาน 

 
 

                                                           
๑๐“อ้างแล้ว, สุนันทา  ทวีผล, ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านให้ค้าปรึกษา

แนะน้าปัญหาด้านกฎหมายของส้านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย๓ (สคช.), หน้า ๑๒.” 



๒๐ 

ความมุ่งม่ันในการให้บริการ  
มีความสัมพันธ์กับความเอาใจใส่งานเป็นอย่างมาก เพราะหากขาดความเอาใจใส่สนใจ

งานแล้วก็จะเพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงาน หรือท างานไปเรื่อยๆ เฉื่อยๆ เอาดีไม่ได้การพิจารณาถึง
พฤติกรรมของผู้ให้บริการว่ามีความเอาใจใส่สนใจงานหรือไม่จะต้องดูว่ามีความจริงจังในการท างาน
มากน้อยเพียงใด บางคนอาจแสดงออกอย่างกระตือรือร้นต่อหน้าผู้บังคับบัญชา แต่พอลับตา
ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เลิกสนใจงาน หันหลังให้งานไม่คิดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสะดวกในการ
บริการผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลในเรื่องความสะอาดของสถานที่และผลิตภัณฑ์อยู่ในวิสัยที่จะท าได้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้ผลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงาน  

แต่งกายสุภาพและสะอาดเรียบร้อย  
พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกภาพดีเพ่ือให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของผู้รับบริการ 

การแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งต่อสถานที่ท างานและสถานภาพของหน่วยงานจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีจากผู้ติดต่อเก่ียวข้องด้วย หากพนักงานผู้ให้บริการแต่งกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคงไม่เป็น
ที่น่าพอใจของประชาชนผู้รับบริการและเกิดความรู้สึก สะอิดสะเอียนในการคัดเลือกผู้เข้าท างานจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการแต่งกายเป็นพิเศษ หากแต่งกายไม่สุภาพก็จะส่องแสดงถึง ความไม่ใส่ใจใน
ความถูกต้องเหมาะสม  

กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม  
ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจากผู้ซึ่งมีกิริยาสุภาพ และรังเกียจ 

ผู้ซึ่งมีกิริยาหยาบ การที่พนักงานผู้ให้การบริการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมจะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแล้ว การแสดงออกถึงความมีมารยาทรู้จักที่
สูงที่ต่ า ที่ชอบที่ควร นับเป็นสิ่งส าคัญที่พนักงานผู้ให้บริการจะต้องตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัติ
อย่างระมัดระวัง หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนจะน าความเสียหายมาสู่หน่วยงานมาก  

วาจาสุภาพ  
ไม่มีประชาชนผู้รับบริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮากพูดหยาบคายก้าวร้าวทุกคน

ล้วนต้องการค าพูดที่สุภาพฟังแล้วรื่นหู คนที่ไม่ยอมรับความจริงว่าตนพูดไม่เข้าหูคน หรือคนเขา
รังเกียจที่จะฟังจะได้รับการติฉิน โดยทั่วไปการทางานที่ต้องมีการบริการเป็นการให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้เกิดความพึงพอใจจึงต้องเป็นผู้มีวาจาสุภาพ เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะ
ติดต่อขอรับบริการ การคัดเลือกผู้เข้าท างานจึงควรจะสัมภาษณ์เพ่ือจะได้สนทนาป้อนค าถามและฟัง
ค าตอบว่าบุคคลใดมีการใช้ถ้อยค าอย่างไร วาจาสุภาพหรือไม่เพียงใด 

น  าเสียงไพเราะ  
การแสดงออกทางน้ าเสียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคนพูดมีน้ าเสียงชวนฟัง 

น้ าเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ ในขณะที่บางคนมีน้ าเสียงห้วนหรือที่
เรียกกันว่าพูดไม่มีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม่ว่าผู้ใดจะมีธรรมชาติของเสียงที่เปล่ง
ออกมาเป็นค าพูดอย่างไร การที่จะท างานบริการได้ดีก็จะต้องเป็นผู้มีน้ าเสียงไพเราะ แม้ว่าจะไม่
ไพเราะหรือเสียงหวาน เสียงดีอย่างนักร้องแต่จะต้องมีน้ าเสียงชัดเจนและชวนฟังจึงจะมีความ
เหมาะสมในการท าหน้าที่บริการ  

 



๒๑ 

ควบคุมอารมณ์ได้ดี  
พนักงานผู้ให้การบริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องพบปะ 

ผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่างๆ กัน ผู้รับบริการบางคนมีกิริยาดี มีความสุภาพและมีความ
เป็นผู้ดี แต่บางคนอาจจะมีกิริยามารยาทไม่ดี แสดงท่าทางหยิ่งยโส พูดจ าโอหัง ก้าวร้าว หรือมี
อุปนิสัยใจร้อน ต้องการบริการที่รวดเร็วทันใจ เมื่อไม่ได้ดังใจอาจพูดต าหนิหรืออาจถึงขั้นขู่ตะคอกด้วย
กิริยาหยาบคาย ในงานที่ต้องมีการบริการไม่อาจจะแสดงอารมณ์ตอบโต้ได้พนักงานผู้ให้บริการจะต้อง
ควบคุมอารมณ์ด้วยความอดทนอดกลั้น 

รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา  
พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานที่ต้องให้การบริการจะต้องสนองตอบความต้องการ

ของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้น เมื่อประชาชนผู้ใช้บริการมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใดๆ พนักงาน ผู้
ให้บริการจะต้องแสดงความสนใจรับฟังปัญหาเป็นเบื้องต้นจะด่วนบอกปัดหรือแสดงท่าทีไม่สนใจรับรู้
ปัญหาย่อมไม่ได้ นอกจากแสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจังแล้วจะต้องมีความรู้สึกเต็มใจที่จะให้ความ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการด้วยเพราะการที่พนักงานผู้ให้บริการเพียงแต่รับ
ฟังปัญหาอย่างเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ ทั้งจะทาให้ประชาชนผู้ใช้บริการรู้สึกว่า เป็นการรับฟัง
อย่างขอไปที แต่ถ้าเม่ือใดที่มีความกระตือรือร้นด าเนินการแก้ปัญหาจะท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจ  

กระตือรือร้น  
อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างยิ่งในงานบริการหาก

พนักงานผู้ท างานบริการเป็นคนเนิบนาบเฉื่อยแฉะแล้วย่อมมีลักษณะที่ท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการหมด
ศรัทธา และไม่คาดหวังที่จะได้รับบริการของงานบริการเสียไปแล้ว ยังจะเป็นผลให้การบริการล่าช้า
และผิดเวลาหรือไม่ทันก าหนดที่ควรจะเป็น  

มีวินัย  
พนักงานผู้ให้บริการที่มีระเบียบวินัยจะท างานเป็นระบบมีความคงเส้นคงวาและมีนิสัยยึด

มั่นในค าสัญญาเมื่อหน่วยงานมีนโยบายก าหนดไว้เป็นหลักการว่าจะให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างใด
แล้วก็จะปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด ดังนั้น ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติใน
การเป็นผู้ท างานบริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเป็นเรื่องส าคัญ  

ซื่อสัตย์  
การให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วหรือใช้เล่ห์กล

ฉ้อฉล ผู้รับบริการทุกคนต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ซื่อสัตย์และรักษาค าพูด ไม่ชอบติดต่อกับคน
พูดโป้ปดมดเท็จตลบตะแลง ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์รักษาค าพูดจึงเป็นสุดยอด
ปรารถนาของผู้ใช้บริการ  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า นอกจากลักษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ดีย่อมช่วย
ให้การท างานบริการดีขึ้นอีก หากได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นนิสัยก็จะเป็นพ้ืนฐานให้งานบริการส าเร็จ
ด้วยดี และการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ทักษะต่างๆ ที่จะ
ท าให้ชนะใจลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการถือว่าได้มีความส าคัญยิ่งในปัจจุบันนี้ในการที่จะสร้างความพึง
พอใจและการกลับมารับบริการซ้ าอีกจากผู้ที่มาใช้บริการ  



๒๒ 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 ความหมายของการบริหาร 

ชุบ  กาญจนประกร กล่าวว่า "การบริหาร"หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 
คน ขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ฉะนั้น ค าว่าการบริหารงานนี้จึงใช้ก ากับ
แสดงให้เห็นลักษณะการบริหารงานแต่ละประเภทได้เสมอแล้วแต่กรณีไป แต่ถ้าเป็นการท างานโดย
บุคคลเดียว เราเรียกเป็นการท างานเฉยๆ เท่านั้น๑๑ 

สมพงษ์  เกษมสิน ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอา
ทรัพยากรการบริหาร มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป จากความหมายของการบริหารที่ได้น าเสนอไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารมี
ลักษณะ ดังนี้ 

1. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด 
3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 
4. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
5. การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของคณะบุคคล 
โดยทั่วไปในการบริหารถือว่าทรัพยากร (administration resources) ที่เป็นปัจจัยส าคัญ

อยู่ 4 ประการ คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และการจัดการ 
(management) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า 4 Ms การเรียกว่าปัจจัยสี่ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารที่
เพราะเหตุว่า ในการบริหารเกือบทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัย คน เงิน วัสดุ สิ่งของ และวิธีจัดการ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ไม่ว่าการบริหารนั้น จะเป็นการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจก็ตาม 
เหตุนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรทพ้ืนฐานในการบริหารมีอยู่สี่ประการ ดังกล่าว๑๒ 

ด ารงค์  วัฒนา กล่าวว่าการบริหารงานภาครัฐจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบข้อมูล หรือ
สารสนเทศ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขของประชาชน ตลอดจนปัญหาในการ
บริหารงานภาครัฐ และรวมถึงระบบข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะช่วยให้การบริหารและบริการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของรัฐจะเป็นระบบที่อ านวยการให้การ
บริการเกิดการสัมฤทธิ์ โดยมีพ้ืนฐานของการท างานอย่างเป็นระบบและอาศัยระบบข้อมูลหรือ
สารสนเทศ มาใช้ตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินการ เพ่ือให้บริการของภาครัฐมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ๑๓ 

                                                           
๑๑ ชุบ  กาญจนประกร, ระบบอุปถัมภ์การบริหารบุคคลในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๑๐), หน้า ๓๑. 
๑๒ สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 

๒๕๒๖), หน้า ๑๔. 
๑๓ ด ารงค์   วัฒนา ,  การน าระบบสารสนเทศไปใช้ ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ ,

(กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๘. 
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ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชนใน
ขณะที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ระบบการบริหารงานของภาครัฐที่ผ่านมานั้น
ไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการ
น าเอาหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (good governances) มาใช้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยเรา เพราะเป็นการบริหารที่สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอข้อเรียกร้อง มีการรวมตัวของประชาชน กลุ่ม
มวลชน ผู้ใช้แรงงานและองค์กรภาคเอกชน เฟ่ือเข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความ
แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานราชการใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของชาติจะต้องปรับแนวทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการร่วมกันสร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ เพ่ือให้การ
ประสานงานราชการด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบ
การท างานโดยเน้นให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชนรวมทั้งปรับทัศนคติในการท างานโดยยึด
มั่นในหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของการเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาให้กับราชการอย่างจริงจังและเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนอย่างแท้จริง
อันจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างไรก็ตามภาครัฐ ได้เริ่มด าเนินการสร้างการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้นโดยได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา โดย
ระเบียบนี้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐค าเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ซึ่งมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการท างานของทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องซัดเจนได้ 



๒๔ 

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจกับปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกล้าที่จะยอมรับผลการกระท าของตน 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่
มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันในทศวรรษที่ 19 Max Weber ได้เสนอหลักการ
ขึ้น ซึ่งมีผลท าให้องค์การโดยทั่วไปพ้ืนฐานเกี่ยวกับ องค์การขนาดใหญ่ที่มีแบบแผน (bureaucracy) 
มีลักษณะที่ถูกจัดอย่างไม่เป็นระบบ (unorganized organization) เปลี่ยนมาเป็นองค์การที่ถูกจัดให้
มีการบริหารอย่างเป็นระบบ (systematic organized organization) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การ
มีประสิทธิภาพ มีลักษณะที่ส าคัญของระบบที่ Max Weber เสนอในองค์การขนาดใหญ่ที่มีแบบแผน
ได้แก่ 

1. การแบ่งงานกันท าตามแนวราบ (horizontal delegation)เพ่ือให้กระบวนการของ
งานในองค์การทั้งระบบมีคนรับผิดชอบ แบ่งงานกันท า เพ่ือให้เกิดความช านาญงานเฉพาะอย่าง
(specialization) เกิดการเพิ่มผลผลิตและเกิดความถูกต้องเนื่องจากมีความช านาญงานมากขึ้น 

2. การแบ่งงานกันท าตามแนวตั้งหรือมีการใช้สายการบังคับบัญชา (hierarchy) เพ่ือ
ควบคุมให้งานตามแนวราบได้รับการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง (accuracy) เพ่ือให้สายการบังคับ
บัญชาแต่ละระดับตัดสินใจเพ่ือประสานภาพรวมขององค์การและมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพ่ือควบคุมให้
การท างานขององค์การเป็นไปเพ่ือประโยชน์รวมขององค์การ (organization goal) ไม่ใช่ผลประโยชน์
เฉพาะส่วนของแผนกงานย่อยในองค์การ (subdivision goal) 

3. การยึดหลักกฎหมายและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การท างานมีความ
แน่นอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวคน เพ่ือให้การท างานขององค์การมีลักษณะที่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
(evidence and reference) และเพ่ือเป็นหลักในการท างานระหว่างองค์การหนึ่งกับอีกองค์การหนึ่ง 
โดยนัยนี้ระบบงานขององค์การก็จะสามารถเป็นระบบที่มีความต่อเนื่อง ไม่ข้ึนอยู่กับตัวคน 

4. กฎระเบียบ (rule and regulation) เพ่ือท าให้เกิดความแน่นอน (certainty) ในการ
ท างาน เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็วขึ้น เพ่ือลดการสื่อสารที่ ไม่จ าเป็น (unnecessary 
Communication) ระหว่างผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน และเพ่ือเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรมพ้ืนฐานให้
สมาชิกในหน่วยงานทั้งหมดมีแบบแผนเดียวกัน (standardization of behavior) 

5. การเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งตามหลักอาวุโสและความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงขององค์การให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของสมาชิก ที่ต้องหมุนเวียนเข้าและออกจาก
หน่วยงานไปตามอายุ เพ่ือให้องค์การมีพลวัต (dynamic) และเป็นหลักการพ้ืนฐานเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจ (morale) และเป้าหมายในความก้าวหน้าตามอาชีพงาน (career progress) ให้กับสมาชิก
อย่างมีระบบ โดยยึดถือหลักอาวุโสมาก่อน ถ้าอาวุโสเท่าเทียมกัน ก็ให้ความส าคัญกับความสามารถ
เป็นล าดับถัดไป 



๒๕ 

6. การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวจากผลประโยชน์องค์การ ทั้งนี้ เพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การท างานให้องค์การเพ่ือผลประโยชน์รวมขององค์การ โดยใช้หลักความเป็นระเบียบแบบแผน 
(formality) และการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน (impersonality)๑๔ 

 
๒.๗ แนวคิดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ความหมายของประสิทธิภาพ 

มิลเลท (Millet, 1954, pp. 180-181) อ้างถึงใน พิพัฒน์ เอกภาพันธ์, 2536, หน้า 30) 
ได้ให้ความหมายของ ค าว่าประสิทธิภาพว่า หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และ
ได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติ (human satisfaction and benefit produced)๑๕ 

ไซมอน (Simon, 1960, pp. 180-181) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึง
กันกับ มิลเลท (Millet) คือ ถ้าพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิต (output)ที่ได้รับออกมาเพราะฉะนั้นตามทรรศนะนี้
ประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าและถ้าเป็นการบริหารราชการ
และองค์กรของรัฐบาลก็ควรบวกกับความพึงพอใจของผู้บริการ (satisfaction) เข้าไปด้วยซึ่งอาจเขียน
เป็นสูตรได้ดังนี ้

E = (O-I)+s 
E= efficiencyคือ ประสิทธิภาพของงาน 
O = output คือ ผลิตผลที่ได้รับออกมา 
I = input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป 
S= satisfactionคือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา๑๖ 
ชุบ กาญจนประกร (2510, หน้า 40) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึง

กับการบริหารงานด้านธุรกิจ แต่เป็นการบริหารงานในระบบราชการและบวกกับความพึงพอใจไว้ด้วย 
กล่าวคือ ประสิทธิภาพเป็นแนวคิดเห็นหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบอบ
ประชาธิปไตยในอันที่จะให้การบริหารราชการได้ผลสูงสุดคุ้มกับการที่ได้ใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการ
บริหารงานของประเทศ และจะต้อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน๑๗ 

                                                           
๑๔ Max  Weber., The Theory of Social and Economic Organizations, Translated by 

A.M. Handerson and T. Parsons, (New York : Free Press, 1947). 
๑๕ Millet, J. D., Management in Public Science, (New York : McGraw – Hill, 1954), pp. 

180-181.  
๑๖ Simon, Herbert A., Administrative Behavior, (New York : The McMillen Company, 

1960), pp. 180-181. 
๑๗ ชุบ  กาญจนประกร, หลักรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๐), หน้า ๔๐. 



๒๖ 

พิพัฒน์  เอกภาพันธ์ (2536, หน้า 31) ได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพแตกต่าง
จากนักวิชาการที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นคือความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง
ปัจจัยน าเข้ากับความพึงพอใจ๑๘ 

ติณ ปรัชญพฤทธิ์ (2536, หน้า 130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ "ศัพท์รัฐประศาสน
ศาสตร์" ว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลมาก
ที่สุด โดยสิ้นเปลืองคาใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นก็่คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่
พยายามเพ่ิมความแน่นตรงความเร็วและความราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น๑๙ 

ค าว่าประสิทธิภาพนี้จะมีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่าประสิทธิผล ส าหรับค าว่า
ประสิทธิผล ได้ให้ความหมายว่า 

ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ระดับคนที่สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมาย
งานให้บรรลุเป้าหมาย ได้มากน้อยเพียงใด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และสมชาย หิรัญกิตติ (2538, หน้า 91-92) ได้
ให้ความหมายไว้ในตัวหนังสือศัพท์การบริหารว่า 

ประสิทธิภาพ (efficiency) มีหลายความหมาย คือ 
1. ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการ ด้วยการใช้พลังงาน เวลา วัสดุ หรือ ปัจจัย

อ่ืนๆ ค่ าท่ีสุด 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่น าเข้า (input) และผลที่ออกมา (output) เพ่ือสร้างให้

เกิดต้นทุนส าหรับทรัพยากรต่ าที่สุด 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จากการศึกษาความหมายของประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพหมายถึงความ พึง

พอใจของผู้ใช้บริการ หรือผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้ที่มารับบริการ๒๐ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
สมพงษ์ เกษมสิน (2531, หน้า 30) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ แฮร์ริ่ง อีเมอร์สัน 

(HarringEmerson) ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ ในหนังสือ 
"TheTwelve Principles of Efficiency" ซึ่งได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญกันมากคือหลัก 12 
ประการ 

1. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง 
2. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์ถูกต้อง 

                                                           
๑๘ พิพัฒน์  เอกภาพันธ์, “ปัจจัยที่มีอธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามโครงการใช้จ่าย

อุดหนุนหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (กม.อพปร)”,ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, คณะพัฒนาสังคม, (สถาบันบัณฑิต : พัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๓๑. 

๑๙ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, ทฤษฏีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓๐. 
๒๐ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, ปริญ  ลักษิตานนท์ และสมชาย  หิรัญกิตติ, พฤติกรรมผูบริโภค, 

(กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิ์พัฒนาการ, ๒๕๓๘), หน้า ๙๑-๙๒. 



๒๗ 

4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
6. การท างานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็น

หลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
8. งานส าเร็จทันเวลา 
9. ผลงานได้มาตรฐาน 
10. การด าเนินงานสามรถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้ 
12. ให้บ าเหน็จรางวัลกับผลงานที่ดี๒๑ 
Becker (1974) การสามารถมองเห็นผลของการท างานของการท างานขององค์กรได้ 

(Visibility consequences) มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กร
สามารถทดลองและลือระเบียบปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงาน จึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน๒๒ 

ซีเลนนิค และคณะ (Zaleanick et al., 1958, p. 40) ได้กล่าวว่า ในการจะปฏิบัติงานได้
ดีหรือไม่ดีนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายใน (External 
and internal need) ซึ่งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อมหมายถึง การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความต้องการภายนอก ได้แก่ 
1. รายได้หรือค่าตอบแทน 
2. ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4. ต าแหน่งหน้าที 
ความต้องการภายใน ได้แก่ 
1. ความต้องการเข้าหมู่คณะ 
2. ความต้องการแสดงความรู้สึกเก่ียวกับการจงรักภักดีความเป็นเพ่ือและความรักใคร่ 
3. ความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง๒๓ 
ความหมายด้านประสิทธิผล 
แคปโลว์ (Caplow, 1964, pp. 119-124) สร้างสิ่งที่เรียกว่า "แบบจ าลองเดียวทางทฤษฎี 

(single theoretical model)" เพ่ือน าไปสู่การคาดคะเนที่เป็นประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดย

                                                           
๒๑ “อ้างแล้ว, สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, หน้า ๒๒.” 
๒๒ Becker, M. H., The health belief model andsickrole behavior, New Jersey : 

Charles B.Slack, 1974), pp. 82-92. 
๒๓ Zaleanick, A., Motion productivity and satisfaction of workers, (Massachusetts : 

Division of Research Harvard University, 1958), p. 40  



๒๘ 

เสนอแนะว่าประสิทธิผลขององค์การในระยะเวลาที่แตกต่างกันสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้และ
ประเมินผลโดยวัดจากตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ 

1. ความมั่นคง (stability) 
2. ความผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (integration) 
3. ความสมัครใจ (voluntarism) 
4. ความสัมฤทธิ์ผล (achievement) 
จากแนวความคิดและการวิเคราะห์วิจัยตลอดจนการสร้างแบบจ าลองในเรื่องการประเมิน

ประสิทธิผลขององค์การที่ผ่านมาทั้งหมดอาจแยกแนวทาง (approach) ในการวัดประสิทธิผลออกได้
เป็นลักษณะกว้างๆ ได้ 2 แนวทาง ดังนี้คือ 

1. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (the goal approach) ซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบ เช่น การใช้มาตรการในการวัดประสิทธิผลที่ตั้งอยู่บนวิธีการและเป้าหมาย (means and 
ends) ขององค์การมากกว่า ที่จะใช้เกณฑ์การวัดที่อยู่ภายนอกองค์การ (productivity) ความยืดหยุ่น
คล่องตัว (flexibility) และการปราศจากซึ่งความกดดัน (strain) และข้อขัดแย้ง (conflict) มี
ความสัมพันธ์ ต่อกัน และเกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิผลขององค์การเกณฑ์ซึ่ งบ่งชี้ 
(indicators)ความมีประสิทธิผลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายขององค์การ 

2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ -ทรัพยากร (the system-resource 
approach)เป็นการประเมินประสิทธิผลที่หมายถึง ความสามารถขององค์การในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรซึ่งหายากและมีคุณค่าองค์การจะมี
ประสิทธิผลที่สุดก็ต่อเมื่อ องค์การสามารถแสวงหาผลประโยชน์สูงสุด (maximizes) ได้จากต าแหน่งที่
ท าการต่อรองและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด (optimizes) ในการได้มาซึ่งทรัพยากร (resource 
procurement)๒๔ 

แคปโลว์ (Caplow, 1964, pp. 119-124) ให้ความหมายของประสิทธิผล ว่าเป็นการ
สมดุลอย่างดีที่สุด (optimum balance) ระหว่างกิจการค้านการปรับตัว (adaptation) และการ
รักษาสภาพ (maintenance) ดังนั้น กิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติขององค์การ
ว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ จึงประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ 

1. การได้มาซึ่งทรัพยากร (acquiring resources) 
2. การใช้ตัวป้อนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต 
3. การผลิตผลผลิตในรูปบริการ หรือสินค้า 
4. การปฏิบัติงานด้านเทคนิค (technical) และด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 
5. การลงทุนในองค์กร (investing in organization) 
6. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม (conforming to codes of behavior) 
7. การสนองตอบความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม๒๕ 

                                                           
๒๔ Caplow, T., Principles of Organization, (New York : Harcourt, Brace and World, 

1964), pp. 119-124. 
๒๕ “Ibid, Caplow, T., Principles of Organization, p.28”. 



๒๙ 

๒.๘ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ศึกษาได้ทั้งในด้านความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน (job satisfaction) และความพึงพอใจในการรับบริการ (service satisfaction) แต่ใน
การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ผู้ศึกษาใช้ความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ มาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ซึ่งแนวคิดที่ส าคัญคือ แนวคิดของมิลเลท ที่ได้ให้
ทรรศนะในการพิจารณาว่าบริการที่ให้นั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่นั้น พิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (timely service) 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) 
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) 
 

๒.๙ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 เมอร์ (Maier, 1955, หน้า 52)ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า เป็นการแสดงออก
ทางทัศนคติส่วนหนึ่งและเป็นการแปลความหมายของข้อเท็จจริง (facts) อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการแหล
คามหมายย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น๒๖ 

เว็บสเตอร์ (Webster, 1967, หน้า 385) ได้สรุปความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความ
คิดเห็น คือ ความเชื่อที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความแน่นอนหรือความรู้อันแท้จริงแต่ตั้งอยู่ที่จิตใจ ความเห็น 
และการลงความเห็นของแต่ละบุคคลที่ว่า 
น่าจะจริงหรือน่าจะตรงตามท่ีคิดไว้๒๗ 

คอเลสนิ่งค์ (Kolesnik, 1970 หน้า 320) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่าเป็นการ
แสดงออกซ่ึงการตัดสินใจจากการประเมินค่า evaluation judgement หรือทัศนะ (point of view) 
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและความคิดเห็นนี้ย่อมได้รับอิทธิพลของทัศนคติด้วย๒๘ 

อุทัย หิรัญโต (2519, หน้า 80) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็น
ของคนนั้น มีอยู่หลายระดับคือ อย่างผิวเผินก็มี อย่างลึกซึ่งก็มี ส าหรับความคิดเห็นที่มีทัศนคตินั้นเป็น
ความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและติดตัวไปเป็นเวลานาน เป็นความคิดเห็นทั่วๆ ไป ไม่เฉพาะอย่างซึ่งมี
ประจ าตัวของบุคคลทุกคน ความคิดเห็นที่ไม่ลึกซึ้ง และเป็นความคิดเห็นที่เฉพาะอย่าง และมีอยู่ใน

                                                           
๒๖ Maier, N.R, Psychology in Industry. 3rd ed., (Boston : Houghton Miffin, 1955), p. 52. 
๒๗ Webster, Mariam – Webster’s Spanish-English Dictionar, (Hearty : Eileen M., 1967), 

p. 385. 
๒๘ Kolesnik, W. B., Education to Behavior. (2nd ed.), (New York : McGrew – Hill, 1970), 

p. 320. 



๓๐ 

ระยะเวลาสั้นเรียกว่า Opinion เป็นความคิดเห็นอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานของ
พยานหลักฐานที่เพียงพอแก่การพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์น้อยและเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ก็สลายตัวเร็ว 

บุญธรรม  ค าพอ (2520, หน้า 72) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความ
คิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับข้องกับคุณสมบัติประจ าตัวของแต่ละบุคคลอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติประจ าตัว
บางอย่างเช่น พ้ืนความรู้ประสบการณ์ในการท างานและติดต่อระหว่างบุคคลและกลุ่มที่มีความคิดเห็น
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพ้ืนฐานความรู้อันเป็นกระบวนการทางสังคมการที่ได้รับจาก
การศึกษามาเป็นเวลาหลายปี จะเป็นรากฐานก่อให้เกิดความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ๒๙ 

ทวี เลารามัญ (2520, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นเป็น
การแสดงออกที่อยู่บนรากฐานของข้อเท็จจริง และทัศนคติของบุกคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลกลุ่มบุคคลหรือสถานการณ์ เป็นต้น ความคิดเห็นอาจจะเป็นไปในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ต่อสิ่งนั้นได้๓๐ 

เรื่องวิทย์ แสงรัตนา (2522, หน้า 20) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้าน
ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพ้ืนความรู้ประสบการณ์ และ
สภาพแวดล้อม๓๑ 

กมล  รัตนวิระกุล (25๔๐, หน้า 7) สรุปความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางความรู้สึก
หรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้น 
หรือเหตุการณ์นั้นโดยมีอารมณ์ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเป็นพ้ืนฐานของการ
แสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือ ไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได้ 
ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการแสดงความคิดเห็นอาจท าด้วยค าพูดหรือการเขียน
ก็ได้๓๒ 

จากนิยามและความหมายของความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า ความคิดเห็น
เป็นการแสดงออกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับทัศนคติ และค่านิยมโดยเป็น

                                                           
๒๙ บุญธรรม  ค าพอ, “การศึกษาความแตกต่างระหว่างผู้ยอมรับและไม่ยอมรับวิทยาการแผนใหม่

ศึกษาเฉพาะมูลนิธิบูรณชนบท หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท”,ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๐), หน้า ๗๒. 

๓๐ ทวี  เลรามัญ, “ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”,
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
๒๕๒๐), หน้า ๕. 

๓๑ เรืองวิทย์  แสงรัตนา, “ความคิดเห็นและความสนใจของนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับอัตราการเพิ่ม
ประชากรของไทย”,ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐. 

๓๒ กมล  รัตนวิระกุล, “ความคิดเห็นและทัศนคติของแรงงานสตรีต่อสภาพการท างาน : ศึกษาเฉพาะ
โรงงานถุงมือยางในจังหวัดชลบุรี”,ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสังคม (บัณฑิตวิทยาลัย : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์,๒๕๔๐), หน้า ๗. 



๓๑ 

เรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตลักษณะของบุคคลหรือสังคม ค่านิยมเป็นเรื่องราวทางจิจอย่างกว้างๆในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 

ความส าคัญของความคิดเห็น 
การส ารวจความคิดเห็นของเบสท์ (Best, 1977, หน้า 53) กล่าวว่าเป็นการศึกษา

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใดๆ ออกมาโดยพูด
การเขียนการส ารวจ ความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่างๆ เพราะจะท าให้ส าเร็จ
บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว ควรจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน การเผยแพร่โครงการและ
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการจะเกิดผลดี คือ ช่วยให้โครงการนั้นสอดคล้องเป็นไป
ตามความต้องการของท้องิ่นอันเป็นสิ่งแวดล้อมของสังคมที่ใช้ประเมินค่าโครงการ และท าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เกิดการต่อต้านขึ้น ล้าสาธารณชนมีส่วนหรือมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นในโครงการใดๆ ที่จะพัฒนาประเทศนั้น จะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกใน
การเป็นเจ้าของ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือรักษาไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่างๆ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบบรวมทั้งการฝึกหัตท างานด้วย๓๓ 

การวัดความคิด 
การวัดความคิดเห็น สามารถวัดความคิดเห็นของบุคคลได้หลายวิธี วิธีที่ใช้กันทั่วไป คือ

การใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นนั้นก็
คือ การแสดงให้เห็นถึงร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อความเพราะความคิดเห็นจะออกามาเป็น
ลักษณะเช่นโร และจะได้ท าตามความคิดเห็นเหล่นั้นให้ 

วิเชียร เกตุสิงห์ (2530, หน้า 94) การใช้แบบสอบถามส าหรับการวัดความคิดเห็น
จะต้องระบุให้ผู้คอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับข้อหวามที่ก าหนดให้ แบบสอบถามประเภทนี้นิยม
สร้างตามความคิดของ ลิเคร์ท (likert) ซึ่งตัวผู้วิจัยขอวัดความคิดเห็นเดียวกับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของงานทะเบียนและสถิตินิสต กองบริการการศึกษา ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยมที่
ปานกลาง ต้องปรับปรุง และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนการให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับใจความว่าเป็น
ทางปฏิฐาน (positive) หรือปฏิเสธ (negative)๓๔ 
 
๒.๖ ข้อมูลพื นที่การวิจัย 

บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ านวน 
๗๓ รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ ๑๙ รูป ชาย ๓๔ คนหญิง ๒๐ คน 
 
 
 
 

                                                           
๓๓ Best, John, Research in Education, (New Jersey : Prentice Hall, Inc., 1977), p. 53. 
๓๔ วิเชียร  เกตุสิงห์, หลักการสร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือทีÉใช้ในการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, ๒๕๓๐), หน้า ๙๔. 



๓๒ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กิตติ  เสือแพร และมีชัย โลหะการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๒) 
พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๓) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ใช้ที่มี ต่อแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยกลุ่ม ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี ที่สี่ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบในการสร้าง แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้านการ
ออกแบบสื่อ และด้านเนื้อหา มีผล การประเมินความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๑.๓๒ตามทฤษฎีของเมกุยแกนส์ และความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้อยู่ในระดับดี  (  = ๔.๓๒, S.D. = 
๐.๖)๓๕ 

ณัฐวดี  หงษ์บุญมี ได้ศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและ พัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือช่วยในการดูแลสุขภาพสุนัขบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาด้วยภาษา Java และใช้โปรแกรม SQLite เป็นฐานข้อมูล โดยเน้นที่การเก็บ
ข้อมูล ประวัติสุนัข เพื่อแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด วิธีการดูแลสุนัขในแต่ละสาย
พันธุ์ อาหารสุนัขไม่ควรรับประทาน การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากการสังเกตอาการสุนัข และช่วยให้
การดูแลสุนัขแต่ละสายพันธุ์ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการน าแอพพลิเคชั่นไป
ประเมินกับผู้ใช้ที่ เกี่ยวข้อง พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวมได้ค่า ๔.๓๕จากผู้ใช้ ๓๓คน และ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๐ซึ่งถือว่าแอพพลิเคชั่นนี้มีความพึงพอใจ สามารถน าไปใช้ได้อยู่
ในระดับดี๓๖ 

ดาราวรรณ นนทวาสี และคณะ ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บน 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร จังหวัดล าพูน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชั่น
เพ่ือการ เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๒) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๓) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
จังหวัดล าพูน จ านวน ๓๒คน ผลการประเมินความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

                                                           
๓๕ กิตติ  เสือแพรและ มีชัย โลหะการ, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์, (ปราจีนบุรี : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๗). 
๓๖ ณัฐวดี  หงษ์บุญมี, “ระบบช่วยพิจารณาคดีความทางกฎหมายด้วยเทคนิคOntology-Based 

Case Matching Technique”, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔). 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5+%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5


๓๓ 

และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ มาก (   = ๔.๔๒) และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
(  = ๔.๕๘)๓๗ 

ปิ่นทอง  ทองเฟ่ือง และธวัชชัย สหพงษ์ ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอน
ดรอยด์ เรื่อง รักสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคชั่น 
เรื่องรักสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ านวน ๓๐คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ๑) แอพพลิเคชั่น เรื่องรักสุขภาพ ๒) แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่น เรื่องรักสุขภาพ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินโดย รวมอยู่ในระดับ มาก (   = ๔.๔๕, S.D. = ๐.๖๒) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง ๔.๓๓– ๔.๕๗ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง ๐.๕๑– ๐.๗๖๓๘ 

หลี่ม๊าและคณะ (Li Ma, Lei Gu, และ Jin Wang, 2014) กล่าวถึง “ระบบปฏิบัติการบน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการ
ส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงเลือกพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์”๓๙ 

หนิงฉู่ และคณะ (Ming Xu, XinChun Yin และ Jing Rong, 2013) น าเสนอ “เครื่องมือ
ที่นิยมใช้ในการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก คือ SQLite เป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก  ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เลือกใช้
ฐานข้อมูล SQLite ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและในส่วนของเครื่องมือในการพัฒนา ใช้โปรแกรม 
Eclipse เป็นเครื่องมือประเภท Integrated development environment (IDE) ส าหรับนักพัฒนา
โดยรองรับภาษา java มีการรองรับปลั๊กอินที่หลากหลายสามารถใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ และปลั๊กอินเสริม ชื่อ ADT Plugin”๔๐ 

                                                           
๓๗ ดาราวรรณ  นนทวาสี, วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว,“การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ

เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์:กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร” ,  รายงานการวิจัย ,  (การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ งที่  ๑๕ . 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๗, หน้า ๙๒. 

๓๘ ปิ่นทอง  ทองเฟื่อง และธวัชชัย สหพงษ,์ “การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ เรื่อง รักสุขภาพ”, 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๘). 

๓๙ Li Ma , Lei Gu, and Jin Wang, “Research and Development of Mobile Application 
for Android,” <http://www.sersc.org/journals/IJMUE/vol9_no4_2014/20.pdf>, 2014. 

๔๐ Ming Xu, XinChun Yin and Jing Rong, “Researchment and Realization Based on 
Android DatabaseApplicationTechnology,”<http://www.atlantispress.com/php/download paper. 
php?id=5852>, 2013. 



๓๔ 

ซีถิงจัง (Sih-Ting Zeng, 2013) น าเสนอ “รูปแบบการแจ้งเตือนผู้ใช้กรณีเกิดเหตุร้ายขึ้น
ร้องขอความช่วยเหลือ เช่น เมือเกิดเหตุการณ์ร้ายระบบแจ้งเตือนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ง
เป็นข้อความสั้นมาท่ีโทรศัพท์ เรียกเหตุการณ์ แบบนี้ว่า การแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notifications) 
มีลักษณะการสื่อสารที่ระบบแจ้งข่าวสารไปยังผู้ใช้งานเองโดยไม่ต้องการร้องขอข้อมูล”๔๑ 

ภัคพล โพธิ์เหลือง  (ภัคพล  โพธิ์เหลือง, ๒๕๕๖) ได้น าเสนอ “แอพพลิเคชั่นส่งข้อความ
แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดยใช้กูเกิ้ลคลาวด์บริการแพลตฟอร์ม 
(Google Cloud Platform) เพ่ือน าเทคโนโลยีในส่วนนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 
สามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เมื่อผู้ให้บริการต้องการ
แจ้งข้อมูลใหม่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องท าการร้องขอเพ่ือขอข้อมูลใหม่ ใน
รูปแบบข้อความแจ้งเตือนแบบพุช ระบบสามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วผ่าน
อุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้”๔๒ 
 
2.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                           
๔๑ Xin Chun Yin and Jing Rong Ming Xu, Researchment and Realization Based on 

Android DatabaseApplicationTechnology. <http://www.atlantispress.com/php/ download paper. 
php?id=5852>, 20 April 2019. 

๔๒ ภัคพล  โพธิ์เหลือง, “โปรแกรมส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์,” <http://www.sit.kmutt.ac.th/tqf/is_report/pdf56/55441344/.pdf>, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
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บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “Register Reminder : แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน

ทะเบียน” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
โดยการศึกษาวิจัยเอกสาร เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิดการให้บริการแจ้งเตือน จากเอกสาร
ที่เก่ียวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลปฏิบัติการ 

การด าเนินงาน ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ
ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน จากนั้นออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียนและการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน คณะวิจัยท าการแจกแบบสอบถามและด าเนินการสัมภาษณ    และรวบรวมข้อมูล เมื่อได้
ข้อมูลความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลมาสรุปผลเป็นรายงาน
วิจัย    
 
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้แก่  

๓.๒.๑ ฝ่ายทะเบียน ๕ คน ได้แก ่
๓.๒.๑.๑ นายวันชัย  สีรักษา 
๓.๒.๑.๒ นางสาวเกษร  มากมา 
๓.๒.๑.๓ นางสาวพนมพร เมฆพัฒน์ 
๓.๒.๑.๔ พระมหาทวีศักดิ์ เขมจาโร 
๓.๒.๑.๕ นายศักรินทร์  ป้องเศร้า 

๓.๒.๒ ผู้บริหาร ๔ คน ได้แก่ 
๓.๒.๒.๑ ดร. ดอนล่าร์  เสนา 
๓.๒.๒.๒ ดร. วรพล  วรสุวรรณโรจน์ 



๓๖ 

๓.๒.๒.๓ พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. 
๓.๒.๒.๔ ผศ.ดร.ปัญญา  นามสง่า 

๓.๒.๓ นิสิตในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๑ รูป/คน ได้แก่ 
๓.๒.๓.๑ ส.ท.กริช  ไทยภักด ี
๓.๒.๓.๒ ส.ท.อโนทัย  คล้ายท่าโรง 
๓.๒.๓.๓ นายจักรกฤษณ์  เผ่าผาง 
๓.๒.๓.๔ นายพัชรณัฏฐ์  สุวพัชรภรณ์ 
๓.๒.๓.๕ นางสาวเพ็ญพิภา  หอมอ่อน 
๓.๒.๓.๖ พระป้อม  กิตฺติโก 
๓.๒.๓.๗ สามเณรวุฒิพร  ใจตรง 
๓.๒.๓.๘ นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่ว่าง 
๓.๒.๓.๙ นายสหรัฐ  รูปค า 
๓.๒.๓.๑๐ นางสาวเมธพร  อินทร์มะตูม 
๓.๒.๓.๑๑ พระปลัดฤทธิรงค์  เขมวีโร 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 รูป/คน ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นแนวทางการประยุกต์ปรับเปลี่ยนพัฒนา
ต่อไป 
  
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

คณะผู้วิจัยเลือกใช้วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ย่อมาจาก System 
Development Life Cycle๑ เป็นกระบวนการในการพัฒนาระบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป กระบวนการนี้
ได้รับการพัฒนาขึ้นเนื่องจากในอดีตมีโครงการที่ประสบความล้มเหลวและเกิดความเสียหายอย่าง
มากมายซึ่งผู้บริหารโครงการได้หาวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะประสบความส าเร็จและ
สามารถบ ารุงรักษาได้ โดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน (Phase) บางหน่วยงานอาจจะมีการแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้แบ่งขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาระบบออกเป็น ๖ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษาถึงปัญหาในการรับรู้
ข่าวสารของงานทะเบียนและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก จากนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้พัฒนา
ระบบตามแนวคิดในการพัฒนาวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle 
หรือ SDLC) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการก าหนดปัญหา (Problem Definition) เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีของ
โทรศัพท์มือถือนั้นมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากจึงเกิดโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพในการ

                                                           
  Swpark, “แผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ,” <http://www.swpark.or.th/sdlcproject/ 

index.php/14-sample-data-articles>, 2013 



๓๗ 

ประมวลผลที่มีความเร็วสูงมาก จึงเกิดการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่เป็น
ซอฟต์แวร์ช่วยท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชันทั่วไป ระบบปฏิบัติการ 
(Operation System) ช่วยให้ตัวแอพพลิเคชัน ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่
เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ท าให้พัฒนาแอพพลิเคชันได้ง่ายขึ้น  

ดังนั้น จึงมีผู้ที่พัฒนาตัวแอพพลิเคชันแบบต่างๆ ออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ซึ่งความต้องการในการใช้งานแอพพลิเคชัน
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันนั้นยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาแอพ
พลิเคชัน คือ สร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิล
คลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน  

ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบระบบใหม่ (System Design) แอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและ
ส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ คือ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบาย
ถึงขั้นตอนการท างานของระบบ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล ซึ่งอธิบายให้ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดการท างานได้ดียิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์และออกแบบ
แอพพลิเคชั่น เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานความต้องการจากผู้ใช้งาน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ขั้นตอนที่ ๓ การเขียนโปรแกรม (Programming) ด าเนินการสร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูล
ข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ข้างต้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้แบ่งงานเป็น 
3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพ่ือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช และแปลงข้อมูลนั้นเป็นเจซัน (JSON) โดยไฟล์ PHP ดังกล่าวได้น าไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์
ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ส่วนที่สองเป็นส่วนของการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ให้
รองรับการส่งข้อมูลโดยออกแบบให้รองรับการเก็บข้อมูลผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่น และรองรับการส่งข่าว
ผ่านระบบกูเกิลคลาวด์เมจเสจ และส่วนสุดท้ายพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ให้สามารถรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับ API 15 ขึ้นไป โดยดึงข้อมูลจากเจซันมาแสดงผล และ
ใช้เทคโนโลยีระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือ จีพีเอส (GPS) มาร่วมท างานด้วย 

ขั้นตอนที่ ๔ การทดสอบ (System Testing)  ในการทดสอบระบบจะแบ่งการทดสอบ
ตามส่วนการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ  

๑) ส่วนของเว็บไซต์ จะทดสอบการท างานในส่วนของหน้าเว็บไซต์ ส่งข้อมูล
การแจ้งเตือนงานทะเบียน ว่าท างานได้ครบถ้วนถูกต้องตามขอบเขตหรือไม่  

๒) ส่วนของแอพพลิเคชัน ส่วนนี้จะเป็นการทดสอบการเพ่ิมข้อมูล การลบ
ข้อมูล และค้นหา ลงทะเบียนเป็นไปตามก าหนดเวลาปฏิทินการศึกษา การยื่นค าร้องขอทะเบียน 
ระยะเวลาการเพิกถอนรายวิชา ระยะเวลาประเมินอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลาการเปิดภาคการเรียน
การสอนและการปิดภาคการเรียนการสอน รวมทั้งระยะเวลาการจัดสอบปลายภาค  ที่ผู้ใช้ก าหนดได้
ถูกต้องตามขอบเขตหรือไม่  

 



๓๘ 

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตั้งระบบ (Implementation) น าแอพพลิเคชันอัพโหลดเข้าสู่ระบบ 
Google Play เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๖ การบ ารุงรักษา (Maintanance) การทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ  
หลังจากพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสร็จคณะผู้วิจัยได้ทดสอบการท างานที่อุปกรณ์จ าลอง และทดสอบสอบ
ผ่านอุปกรณ์จริงเพ่ือหาข้อผิดพลาดของแอพพลิเคชั่นแล้ว จึงน าแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเผยแพร่ใน 
Google play ท าการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องระหว่างที่ได้ด าเนินการใช้งานแอพพลิเคชันท า
การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ  

 
๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากที่ได้น าแอพพลิเคชั่นไปลงทะเบียนและอัพโหลดขึ้นที่ Google play แล้ว ได้
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ให้นิสิตดาวน์โหลดมาติดตั้งแอพพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนเพ่ือใช้งาน ได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น เป็นระยะเวลา ๑ เดือน จากนั้นได้ประเมินผล
ความพึงพอใจ โดยสร้างแบบสอบถาม เพ่ือวัดผลหลังการใช้งาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า ๕ ระดับ มีเกณฑ์ดังนี้ 

๕ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
๔ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจมาก 
๓ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
๒ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจน้อย 
๑ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร เป้าหมาย 

ซึ่งได้แก่ นิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้
แบบสอบถาม ด้วยตนเองดังนี้  

๑) น าแบบสอบถาม จ านวน ๒๕ ชุด โดยกระจายกลุ่มประชากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอพฯ ๕ คน / ฝ่ายทะเบียน ๕ คน / 
ผู้บริหาร ๕ คน และนิสิตในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน 

๒) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มประชากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอพฯ ๕ คน / ฝ่ายทะเบียน ๕ คน / 
ผู้บริหาร ๕ คน และนิสิตในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ทั้งหมด โดยอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ 
จ านวน ๒๕ ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด   

๓) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องโดยคิดเป็นร้อยละ ของข้อมูลทั้งหมดแล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง
โดยการบรรยายตามล าดับต่อไป 

 
 
 
 



๓๙ 

๓.๔ กำรวิเครำะห ข้อมูล 
กำรวิเครำะห ข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบ

แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละ
ข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคม 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

๓.๒ “Register Reminder : แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน”  
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
คะแนนจากการตอบแบบสอบถามของประชากรจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ (Descriptive interpretation) 
ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงในแบบรหัส 
(Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปก าหนดเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดเป็นข้อ
ค าถาม ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบมาตรส่วนประมาณค่าใช้แนวทางนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

 
๓.๕ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนำ ใช้เพ่ือให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 

ผู้วิจัยต้ังวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้ง
เตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์       
๒) เพ่ือทดลองใช้แอพพลิเคชั่นการแจ้งเตือนงานทะเบียนกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการรับข้อมูลแจ้งเตือนงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ านวน 20 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป ชาย 10 คน หญิง 
5 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 
๔.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
๔.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4 องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
4.1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนด้านข้อมูลข่าวสารและส่ง
ข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ คือ ส่วนที่เป็น ของผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถใช้งาน Register Reminder 
แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน และส่วนที่เป็นของผู้ดูแลระบบ โดยการท างานของ
แอพพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและข่าวสารเกี่ยวกับนิสิตบนกูเกิล
คลาวด์เมจเสจทั้งนิสิตและบุคคลากรได้ลงทะเบียนกับกองงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
 
๔.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
เงินเดือน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 



 ๔๑ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
๔.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่ วิจัย ได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
ตารางท่ี ๔.๑ 

แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๕๓ 
๒๐ 

๗๒.๖ 
๒๗.๔ 

รวม ๗๓ ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศชาย จ านวน ๕๓ คน คิด

เป็นร้อยละ ๗๒.๖ และเพศหญิง จ านวน ๒0 คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ 
แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๒๐ – ๓๐ ป ี
๓๑ - ๔๐ ปี 
๔๑ - ๔๕ ปี 
๔๖ ปีขึ้นไป 

34 
29 
8 
2 

46.6 
39.7 
11.0 
2.7 

รวม 73 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน 34 
คน  คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.7 และ
น้อยสุดอายุ ๔๖ ปีขึ้นไป จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 



 ๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๓ 
แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

68 
4 
1 

93.2 
5.5 
1.4 

รวม 73 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ
น้อยสุดปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 
ตารางท่ี ๔.๔ 

แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับเงินเดือน 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๑ บาท – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ บาท – ๔๐,๐๐๐ บาท 

มากกว่า ๔๐,๐๐๑ บาท 

66 
3 
4 
- 

90.4 
4.1 
5.5 
- 

รวม 73 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากต่ ากว่า 15,000 จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.4 รองลงมา ๒๐,๐๐๑ บาท – ๔๐,๐๐๐ บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
น้อยสุด ๑๕,๐๐๑ บาท – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการ
แจ้งเตือนงานทะเบียน” 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน”  
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

 
ตารางท่ี ๔.๕ 

แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน”  
โดยรวมและรายข้อโดยรวมและรายด้าน 

 

ด้านที ่ ด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ด้านการการยอมรับการใช้เทคโนโลย ี
ด้านทัศนคติ 
ด้านคุณภาพการบริการ 
ด้านความพึงพอใจ 
ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 

4.62 
4.62 
4.70 
4.66 
4.70 

.162 

.171 

.176 

.201 

.176 

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด 
มากที่สุด
มากที่สุด 

รวม ๔.๖๖ .๑๗๗ มากที่สุด 
 
จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ด้านการคุณภาพการบริการ และด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น  รองลงมาได้แก่ 
ด้านความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี และด้าน
ทัศนคต ิตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

ตารางท่ี ๔.๖ 
แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน”ด้าน 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 
๑ ระบบของแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 4.70 .462 มากที่สุด 
๒ ระบบของแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.75 .462 มากที่สุด 
๓ รูปแบบระบบใหม่ของแอพพลิเคชั่นสามารถ 

ประยุกต์ใช้กับระบบดั้งเดิมได้ 
 

5.00 
 

.000 
 

มากที่สุด 
๔ ขั้นตอนในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นท าได้ง่าย ไม่

ซับซ้อน 
 

4.74 
 

.442 
 

มากที่สุด 
๕ ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยให้การ

ประมวลผลได้สะดวกรวดเร็ว 
 

4..49 
 

.503 
 

มาก 
๖ เทคโนโลยีมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อ

การใช้งาน 
 

4.29 
 

.456 
 

มาก 
๗ ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นท าให้ท่านได้รับ 

ข้อมูลและการประมวลผลที่ถูกต้องและแม่นย า 
 

4.56 
 

.500 
 

มากที่สุด 
๘ ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การ

ตัดสินใจในการใช้งาน 
 

5.00 
 

.000 
 

มากที่สุด 
๙ 
 

๑๐ 

ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการประมวลผล 
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยให้ การ
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี 

 
4.41 

 
4.33 

 
.495 

 
.473 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.62 .162 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน” ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ระบบปฏิบัติการของ
แอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การตัดสินใจในการใช้งาน” และข้อ ๓ ที่ว่า “รูปแบบระบบใหม่ของ
แอพพลิเคชั่นสามารถ ประยุกต์ใช้กับระบบดั้งเดิมได้” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ระบบของ
แอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๖ ที่ว่า “เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อการใช้งาน”ตามล าดับ 



 ๔๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๗ 

แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน”  
ด้านทัศนคติ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 
๑ ท่านรับรู้ถึงความสะดวกสบายในบริการผ่าน

สมาร์ทโฟน 
 

4.77 
 

.426 
 

มากที่สุด 
๒ ท่านรู้สึกว่าเป็นตนเองขณะใช้บริการ 5.00 .000 มากที่สุด 
๓ ท่านเข้าใจว่าการท างานระบบนี้สบาย 4.74 .442 มากที่สุด 
๔ ท่านเข้าใจว่าการท างานเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่ง 

เท่านั้น 
 

4.48 
 

.503 
 

มาก 
๕ ท่านคิดว่าข้อดีของแอพพลิเคชั่นท าให้ง่ายต่อ การ

ท างาน 
 

4.29 
 

.456 
 

ปานกลาง 
๖ ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน 

ครอบคลุม เช่น การแก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูล 
 

5.00 
 

.000 
 

มากที่สุด 
๗ ท่านคิดว่าเจ้าของร้านมีความกระตือรือร้นในการให้ 

ค าแนะน า 
 

4.41 
 

.495 
 

มาก 
๘ ท่านคิดว่าการใช้บริการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน

ท าให้ การท างานของท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

4.33 
 

.473 
 

มาก 
 รวม 4.62 .171 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๗  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน” ด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านรู้สึกว่าเป็นตนเอง
ขณะใช้บริการ” และข้อ ๖ ที่ว่า “ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน ครอบคลุม เช่น การ
แก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูล” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านรับรู้ถึงความสะดวกสบายในบริการ
ผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อดีของแอพพลิเคชั่นท า
ให้ง่ายต่อ การท างาน”ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๘ 



 ๔๖ 

แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 
ด้านคุณภาพการบริการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 
๑ การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการการจึงท าให้ท่าน 

ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน 
 

4.77 
 

.426 
 

มากที่สุด 
๒ ความหลากหลายของแอพพลิเคชั่นท าให้ท่าน 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 

5.00 
 

.000 
 

มากที่สุด 
๓ การบริการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนสามารถสร้าง 

ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้งาน 
 

4.48 
 

.503 
 

มาก 
๔ ผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี 4.29 .456 มาก 
๕ การบริการผ่านสมาร์ทโฟนท าให้ผู้ใช้มัน่ใจว่า จะ

ได้รับบริการในเวลารวดเร็ว 
 

5.00 
 

.000 
 

มากที่สุด 
 รวม 4.70 .176 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๘  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน” ด้านคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ  ๒ ที่ว่า “ความ
หลากหลายของแอพพลิเคชั่นท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ” และข้อ ๕ ที่ว่า “การบริการผ่าน
สมาร์ทโฟนท าให้ผู้ใช้มั่นใจว่า จะได้รับบริการในเวลารวดเร็ว” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “การเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการการจึงท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “ผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี”ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๙ 



 ๔๗ 

แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 
ด้านความพึงพอใจโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 
๑ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ของ

ผู้ใช้บริการ 
 

5.00 
 

.000 
 

มากที่สุด 
๒ ข้อมูลตรงตามความต้องการและมี ความถูกต้อง 4.41 .495 มาก 
๓ ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสม

อย่างไร 
 

4.33 
 

.473 
 

มาก 
๔ แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางในการเดิน 4.77 .426 มากที่สุด 
๕ ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้บริการ 5.00 .000 มากที่สุด 
๖ ยินดีที่จะโหลดแอพพลิเคชั่น 4.48 .503 มาก 

รวม 4.66 .201 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๙  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน” ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “มีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ”และข้อ ๕ ที่ว่า “ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้บริการ” 
รองลงมาได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางในการเดิน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสมอย่างไร” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ 



 ๔๘ 

แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน”  
ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 

 

ข้อที่ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 
๑ ท่านมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นกับ

คนในองค์กร 
 

4.29 
 

.456 
 

มาก 
๒ 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 

ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่น 
ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคล
อ่ืนๆในเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 
เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่น ท่านได้ส่งไปให้แก่กลุ่มเพ่ือน และ
บุคคลอื่นๆด้วยจดหมาย และด้วยสื่ออ่ืนๆ 
ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้าน
เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการ
ท างานเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 
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จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน” ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ  ๒ 
ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านเคยร่วม
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการท างาน
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น”  รองลงมาได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลอ่ืนๆในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า 
“ท่านมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นกับคนในองค์กร” ตามล าดับ 

 
 
 
 

4.4 องคค์วามรู้จากการวิจัย 



 ๔๙ 

การวิจัยเรื่อง Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 
ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการจนเกิดองค์ความรู้จากการวิจัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ คือ ได้สร้าง
แอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดลองใช้แอพพลิเคชั่น
การแจ้งเตือนงานทะเบียนกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าหลักแอพพลิเตชั่นมีเมนู 8 เมนู 



 ๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คลิกท่ีเมนู Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเมนูที่ลิ้งกับ Facebook ของทะเบียนและวัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. คลิกท่ีเมนูดูเกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

 
 
 

เมนูดูเกรดได้ใส่โค๊ตลิ้งของ https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp เพ่ือให้
นิสิตเข้าไปดูเกรดของตัวเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp
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๓. คลิกท่ีเมนูกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูกิจกรรมจะรวบรวมภาพกิจกรรมของนิสิตทั้งหมดที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

 
 

๔. คลิกท่ีเมนูดาวน์โหลด 
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เมนูดาวน์โหลดซึ่งมีไว้ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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๕. คลิกท่ีเมนูติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูติดต่อมีไว้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งท าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนได้ง่ายมากข้ึนข้อความจะถูก
ส่งไปที่เว็บเพจทะเบียนและวัดผลและEmail ที่ก าหนดไว้ในแอพนี้ 
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๖. คลิกท่ีเมนูสอบถาม 
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เมนูสอบถามเป็นเมนูใช้ตั้งกระทู้ถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนในข้อสงสัยของตัวนิสิตเอง 
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๗. คลิกท่ีเมนูเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูเจ้าหน้าที่เป็นเมนูที่ดูข้อมูลเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “Register Reminder : แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน

ทะเบียน” ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการจนส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ คือ ได้สร้างแอพพลิเคชั่น
ข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟ
นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดลองใช้แอพพลิเคชั่นการแจ้ง
เตือนงานทะเบียนกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่มี
คุณภาพเชิงเทคนิคผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ในการรับข้อมูลแจ้งเตือนงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1 สรุปการวิจัย 
5.2 สรุปผลการวิจัย 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

5.๑ สรุปการวิจัย 
  
5.1.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย  

๕.๑.๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาข้อมูลปัญหาการรับรู้ข่าวสารงานทะเบียนและวัดผลและความ

ต้องการในการใช้งานแอพพลิเคชั่นจากนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการสร้างแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน มีการทดลองการใช้งาน 
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้  

๕.๑.๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง นิสิตที่ก าลังศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีทั้งหมด ภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕.๑.๑.๓ ขอบเขตเวลา  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐–๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
๕.๑.๑.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

นิสิตทีก่ าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด ภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 



 ๖๔ 

5.1.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
ศึกษาข้อมูลปัญหาการรับรู้ข่าวสารงานทะเบียนและวัดผลและความต้องการใน

การใช้งานแอพพลิเคชั่นจากนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
สร้างแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน มีการทดลองการใช้งาน ประเมินผลโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้  

๕.๑.๓ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอพฯ ๕ คน / ฝ่ายทะเบียน ๕ คน / ผู้บริหาร ๕ คน และนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน 

๕.๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คณะผู้วิจัยเลือกใช้วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ย่อมาจาก System 

Development Life Cycle เป็นกระบวนการในการพัฒนาระบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป กระบวนการนี้
ได้รับการพัฒนาขึ้นเนื่องจากในอดีตมีโครงการที่ประสบความล้มเหลวและเกิดความเสียหายอย่าง
มากมายซึ่งผู้บริหารโครงการได้หาวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะประสบความส าเร็จและ
สามารถบ ารุงรักษาได้ โดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน (Phase) บางหน่วยงานอาจจะมีการแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้แบ่งขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาระบบออกเป็น ๖ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

๕.๑.๔.๑ การก าหนดปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษาถึงปัญหาในการ
รับรู้ข่าวสารของงานทะเบียนและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก จากนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้พัฒนา
ระบบตามแนวคิดในการพัฒนาวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle 
หรือ SDLC) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนดปัญหา (Problem Definition) เนื่องจากใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือนั้นมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากจึงเกิดโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลที่มีความเร็วสูงมาก จึงเกิดการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operation 
System) ที่เป็นซอฟต์แวร์ช่วยท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชันทั่วไป 
ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ช่วยให้ตัวแอพพลิเคชัน ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วย
ตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ท าให้พัฒนาแอพพลิเคชันได้ง่ายขึ้น  

ดังนั้น จึงมีผู้ที่พัฒนาตัวแอพพลิเคชันแบบต่างๆ ออกมาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ซึ่งความต้องการในการใช้งาน
แอพพลิเคชันในการด าเนินชีวิตประจ าวันนั้นยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการที่จะ
พัฒนาแอพพลิเคชัน คือ สร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจาก
กูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน  

๕.๑.๔.๒ การออกแบบระบบใหม่ (System Design) แอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสาร
และส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์ เมจเสจสู่ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็น



 ๖๕ 

เครื่องมือที่ใช้อธิบายถึงขั้นตอนการท างานของระบบ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล ซึ่งอธิบายให้
ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดการท างานได้ดียิ่งขึ้น จากการ
วิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชั่น เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานความต้องการจากผู้ใช้งาน 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

๕.๑.๔.๓ การเขียนโปรแกรม (Programming) ด าเนินการสร้างแอพพลิเคชั่น
ข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟ
นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ข้างต้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้แบ่ง
งานเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพ่ือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และแปลงข้อมูลนั้นเป็นเจซัน (JSON) โดยไฟล์ PHP ดังกล่าวได้น าไปติดตั้ง
ในเซิร์ฟเวอร์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ส่วนที่สองเป็นส่วนของการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช ให้รองรับการส่งข้อมูลโดยออกแบบให้รองรับการเก็บข้อมูลผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่น และ
รองรับการส่งข่าวผ่านระบบกูเกิลคลาวด์เมจเสจ และส่วนสุดท้ายพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้สามารถรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับ API 15 ขึ้นไป โดยดึง
ข้อมูลจากเจซันมาแสดงผล และใช้เทคโนโลยีระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือ จีพีเอส (GPS) 
มาร่วมท างานด้วย 

๕.๑.๔.๔ การทดสอบ (System Testing)  ในการทดสอบระบบจะแบ่งการ
ทดสอบตามส่วนการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ  

๑) ส่วนของเว็บไซต์ จะทดสอบการท างานในส่วนของหน้าเว็บไซต์ ส่ง
ข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียน ว่าท างานได้ครบถ้วนถูกต้องตามขอบเขตหรือไม่  

๒) ส่วนของแอพพลิเคชัน ส่วนนี้จะเป็นการทดสอบการเพ่ิมข้อมูล การ
ลบข้อมูล และค้นหา ลงทะเบียนเป็นไปตามก าหนดเวลาปฏิทินการศึกษา การยื่นค าร้องขอทะเบียน 
ระยะเวลาการเพิกถอนรายวิชา ระยะเวลาประเมินอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลาการเปิดภาคการ เรียน
การสอนและการปิดภาคการเรียนการสอน รวมทั้งระยะเวลาการจัดสอบปลายภาค  ที่ผู้ใช้ก าหนดได้
ถูกต้องตามขอบเขตหรือไม่  

๕.๑.๔.๕ การติดตั้งระบบ (Implementation) น าแอพพลิเคชันอัพโหลดเข้าสู่
ระบบ Google Play เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป  

๕.๑.๔.๖ การบ ารุงรักษา (Maintenances) การทดสอบและประเมินผลความพึง
พอใจ  หลังจากพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสร็จคณะผู้วิจัยได้ทดสอบการท างานที่อุปกรณ์จ าลอง และ
ทดสอบสอบผ่านอุปกรณ์จริงเพ่ือหาข้อผิดพลาดของแอพพลิเคชั่นแล้ว จึงน าแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
เผยแพร่ใน Google play ท าการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องระหว่างที่ได้ด าเนินการใช้งานแอพ
พลิเคชันท าการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 

๕.๑.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากท่ีได้น าแอพพลิเคชั่นไปลงทะเบียนและอัพโหลดขึ้นที่ Google play แล้ว 

ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ให้นิสิตดาวน์โหลดมาติดตั้งแอพพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนเพ่ือใช้งาน ได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น เป็นระยะเวลา ๑ เดือน จากนั้นได้ประเมินผล
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ความพึงพอใจ โดยสร้างแบบสอบถาม เพ่ือวัดผลหลังการใช้งาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า ๕ ระดับ มีเกณฑ์ดังนี้ 

๕ หมายถงึ แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
๔ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจมาก 
๓ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
๒ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจน้อย 
๑ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร เป้าหมาย ซึ่ง

ได้แก่ นิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถาม 
ด้วยตนเองดังนี้  

๑) น าแบบสอบถาม จ านวน ๒๕ ชุด โดยกระจายกลุ่มประชากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอพฯ ๕ คน / ฝ่ายทะเบียน ๕ คน / 
ผู้บริหาร ๕ คน และนิสิตในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน 

๒) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มประชากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอพฯ ๕ คน / ฝ่ายทะเบียน ๕ คน / 
ผู้บริหาร ๕ คน และนิสิตในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ทั้งหมด โดยอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ 
จ านวน ๒๕ ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด   

๓) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องโดยคิดเป็นร้อยละ ของข้อมูลทั้งหมดแล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง
โดยการบรรยายตามล าดับต่อไป 

๕.๑.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม 
๕.๑.๖.๑ น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการ

ตอบแบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนน
แต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๕.๑.๖.๒ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคม 
๕.๑.๖.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒) “Register Reminder : แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน”  วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของประชากรจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ (Descriptive interpretation) 
ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงในแบบรหัส 
(Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
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ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปก าหนดเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดเป็นข้อ
ค าถาม ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบมาตรส่วนประมาณค่าใช้แนวทางนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
๕.๑.๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพ่ือให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 
5.๒ สรุปผลการวิจัย  

5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

5.2.1.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศชาย จ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๗๒.๖ และเพศหญิง จ านวน ๒0 คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔ 
5.2.1.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน 34 คน  คิด
เป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.7 และน้อยสุด
อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

5.2.1.๓ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และน้อยสุด
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

5.2.1.๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับเงินเดือน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากต่ ากว่า 15,000 จ านวน 66 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90.4 รองลงมา ๒๐,๐๐๑ บาท – ๔๐,๐๐๐ บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 น้อยสุด 
๑๕,๐๐๑ บาท – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 
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5.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของความคิดเห็นของบุคลากรใน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการ
ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน”   

๕.๒.๒.๑ ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้อโดยรวมและรายด้าน 
ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการ
คุณภาพการบริการ และด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น รองลงมาได้แก่ ด้านความพึง
พอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี และด้านทัศนคติ 
ตามล าดับ   

๕.๒.๒.๒ ความคิดเห็นด้านการการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยรวมและรายข้อ 
ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การ
ตัดสินใจในการใช้งาน” และข้อ ๓ ที่ว่า “รูปแบบระบบใหม่ของแอพพลิเคชั่นสามารถ ประยุกต์ใช้กับ
ระบบดั้งเดิมได้” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ระบบของแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๖ ที่ว่า “เทคโนโลยีมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อการใช้งาน”
ตามล าดับ   

๕.๒.๒.๓ ความคิดเห็นด้านทัศนคติ โดยรวมและรายข้อ 
ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้าน
ทัศนคต ิโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านรู้สึกว่าเป็นตนเองขณะใช้บริการ” และ
ข้อ ๖ ที่ว่า “ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน ครอบคลุม เช่น การแก้ปัญหา หรือสอบถาม
ข้อมูล” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านรับรู้ถึงความสะดวกสบายในบริการผ่านสมาร์ทโฟน” และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อดีของแอพพลิเคชั่นท าให้ง่ายต่อ การท างาน”
ตามล าดับ 

๕.๒.๒.๔ ความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ โดยรวมและรายข้อ 
ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้าน
คุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ความหลากหลายของ



 ๖๙ 

แอพพลิเคชั่นท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ” และข้อ ๕ ที่ว่า “การบริการผ่านสมาร์ทโฟนท าให้
ผู้ใช้มั่นใจว่า จะได้รับบริการในเวลารวดเร็ว” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “การเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการการจึงท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “ผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี”ตามล าดับ   

๕.๒.๒.๕ ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจโดยรวมและรายข้อ 
ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านความ
พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว 
ของผู้ใช้บริการ”และข้อ ๕ ที่ว่า “ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้บริการ” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า 
“แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางในการเดิน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ระบบ
ช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสมอย่างไร” ตามล าดับ 

๕.๒.๒.๖ ความคิดเห็นด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 
ความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการ
สนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านเคยร่วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการท างานเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่น”  รองลงมาได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนๆ
ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านมีการ
พูดคุยเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นกับคนในองค์กร” ตามล าดับ 

 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

จาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการ
ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยและพัฒนา แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมุ่งหวังเพ่ือได้สร้าง
แอพพลิเคชั่นข้อมลูข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดลองใช้แอพพลิเคชั่น
การแจ้งเตือนงานทะเบียนกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่มีคุณภาพเชิงเทคนิคผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการรับข้อมูลแจ้งเตือนงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยมุ่งอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา  Register 
Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนในประเด็นที่ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 



 ๗๐ 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสบความส าเร็จท า
ให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพในระดับดีมาก และเป็นที่พึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จาก 

บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการคุณภาพการบริการ และด้านการ
สนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น รองลงมาได้แก่ ด้านความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี และด้านทัศนคติ บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน” ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ระบบปฏิบัติการของ
แอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การตัดสินใจในการใช้งาน” และข้อ ๓ ที่ว่า “รูปแบบระบบใหม่ของ
แอพพลิเคชั่นสามารถ ประยุกต์ใช้กับระบบดั้งเดิมได้” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ระบบของ
แอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๖ ที่ว่า “เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อการใช้งาน” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านทัศนคติ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านรู้สึกว่าเป็นตนเองขณะใช้บริการ” และข้อ ๖ ที่ว่า 
“ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน ครอบคลุม เช่น การแก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูล” 
รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านรับรู้ถึงความสะดวกสบายในบริการผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อดีของแอพพลิเคชั่นท าให้ง่ายต่อ การท างาน” 
บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ 
“แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ความหลากหลายของแอพพลิเคชั่นท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ” และ
ข้อ ๕ ที่ว่า “การบริการผ่านสมาร์ทโฟนท าให้ผู้ใช้มั่นใจว่า จะได้รับบริการในเวลารวดเร็ว” รองลงมา
ได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการการจึงท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 
ผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “ผลการบริการในภาพรวมในการ
บริการออกมาดี” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มี
ต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ”และข้อ ๕ ที่ว่า 
“ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้บริการ” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางใน
การเดิน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความ
เหมาะสมอย่างไร” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
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มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้าน
เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการท างานเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น”  รองลงมาได้แก่ 
ข้อ ๓ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่น” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่นกับคนในองค์กร” 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยเรื่อง Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า การพัฒนา 
Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการออกแบบ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการ
ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนที่บุคลากรต้องการและค านึงถึงคุณภาพเชิงเทคนิคนั้น สามารถพัฒนา
ให้ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน ได้รับความพึงพอใจจาก
บุคลากรและเป็นที่นิยมที่จะเข้ามาใช้งานแอพพลิเคชั่น จากผลการวิจัยดังกล่าวท าให้ได้รูปแบบ 
Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนที่มีคุณภาพเชิงเทคนิคที่เป็นที่
พึงพอใจของบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้
แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรข้ึนอีกหนึ่งแนวทางด้วย 

รูปแบบแอพพลิเคชั่นที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ
ออกแบบแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา หรือ
หน่วยงานบริการการศึกษา ให้เป็นที่พึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรผู้ใช้งาน ช่วยให้หน่วยงานนั้นๆ มี
การออกแบบรูปแบบแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานให้เป็นที่พึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นแล้วแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมหาลัยให้เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรที่
ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่หน่วยงานมหาวิทยาลัย ไม่ว่าในระดับมหา
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือภาควิชา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแอพพลิเคชั่นของ
หน่วยงานของตนเองให้เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาผู้ใช้งาน ช่วยให้การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นของหน่วยงานเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพเชิงเทคนิค
และเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษา สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานของตนเองเป็นเครื่องมือ
ในการบริการแจ้งเตือนงานทะเบียนให้กับบุคลากรได้อย่างแท้จริง เนื่องจากแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น
เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรในการเข้าใช้งานนั่นเอง 

อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นในงานวิจัยนี้ เป็นเครื่องมือ
ที่ใหบ้ริการแจ้งเตือนงานทะเบียนแก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัยเท่านั้น หากหน่วยงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะในระดับมหาลัย คณะวิชา 
หรือภาควิชา น าแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรูปแบบนี้ไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของ
หน่วยงานของตน เพื่อให้ได้แอพพลิเคชั่นที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นตรงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน อาจจ าเป็นต้องออกแบบเครื่องมือใช้สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงานและกลุ่ม
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานนั้น 

 
5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัยเรื่อง Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้อค้นพบจึงเกี่ยวข้อง
ในขอบเขตที่ด าเนินการผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการวิจัยในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5.5.1 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น กลุ่มบุคลากรและนิสิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ครอบคลุมถึง
ประชากรทั้งประเทศ 

5.5.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา เป็น
ต้น ทั้งนี้เพ่ือที่จะศึกษาความต้องการแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาในแต่ละสาขา 

5.5.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระดับแอพพลิเคชั่นมหาลัย เช่น 
แอพพลิเคชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น ทั้งเพ่ือที่จะได้ครอบคลุมถึง
ประชากรทั้งมหาลัย 

5.5.4 ควรมีการศึกษาการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นสถานศึกษาในระดั บอ่ืนๆ เช่น 
แอพพลิเคชั่นสถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ศึกษาความต้องการแอพพลิเคชั่นของ
นักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

5.5.5 ควรมีการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมหาวิทยาลัยด้วยรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย ทั้งนี้
เพ่ือที่จะได้มีหลากหลายแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่ นมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตเพิ่มขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 

********************** 
ค าชี้แจง : 

๑. แบบสอบถามนี้ส าหรับบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือการวิจัย เรื่อง Register Reminder: 
แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” 

๓. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการ

แจ้งเตือนงานทะเบียน”จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ๒) ด้าน
วัฒนธรรมทางการเมือง ๓) ด้านการพัฒนาทางการเมือง ๔) ด้านค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

ตอนที่ ๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการ
แจ้งเตือนงานทะเบียน” 

๔. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบอีกครั้งว่า ท่านได้ตอบครบทุก
ข้อแล้วหรือไม่ แบบสอบถามที่ท่านตอบครบทุกข้อนั้น จะเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และน ามาใช้
วิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้ง
นี้เป็นอย่างดี และขอบคุณที่ได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงที่จะใช้ส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้
เท่านั้น 
 
 
 

พิษณุชัย  ชูชื่น 

นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว การ
ตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีผลเสียกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 

๑.เพศ 

 ชาย       หญิง 
บรรพชิต 

๒. อายุ 

๒๐ - ๓๐ ป ี   ๓๑ – ๔๐ ป ี
 ๔๑ – ๔๕ ป ี   ๔๖ ปี ขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
ปริญญาเอก   

๔. ระดับเงินเดือน 

 ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท    ๑๕,๐๐๑ บาท – ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๑ บาท – ๔๐,๐๐๐ บาท    มากกว่า ๔๐,๐๐๑ บาท 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๗ ด้าน ได้แก่ 
๑) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ๒) ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง ๓) ด้านการพัฒนาทาง
การเมือง ๔) ด้านค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ๕) ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ๖) ด้าน
การสนทนาเรื่องการเมือง ๗) ด้านความสนใจทางการเมือง 
ค าชี้แจง :โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 ระดับคะแนน ๕ หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน ๔ หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
 ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการการยอมรับการใช้เทคโนโลยี  

๑.๑ ระบบของแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย      

๑.๒ ระบบของแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

๑.๓ 
รูปแบบระบบใหม่ของแอพพลิเคชั่นสามารถ ประยุกต์ใช้กับระบบดั้งเดิม
ได้ 

     

๑.๔ ขั้นตอนในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน      

๑.๕ 
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยให้การประมวลผลได้สะดวก
รวดเร็ว 

     

๑.๖ เทคโนโลยีมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อการใช้งาน      

๑.๗ 
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นท าให้ท่านได้รับ ข้อมูลและการ
ประมวลผลที่ถูกต้องและแม่นย า 

     

๑.๘ ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การตัดสินใจในการใช้งาน      

๑.๙ 
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล 

     

๑.๑๐ 
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นช่วยให้ การประสานงานระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี 

     

 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒. ด้านทัศนคต ิ  

๒.๑ ท่านรับรู้ถึงความสะดวกสบายในบริการผ่านสมาร์ทโฟน      

๒.๒ ท่านรู้สึกว่าเป็นตนเองขณะใช้บริการ      
๒.๓ ท่านเข้าใจว่าการท างานระบบนี้สบาย      
๒.๔ ท่านเข้าใจว่าการท างานเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่ง เท่านั้น      
๒.๕ ท่านคิดว่าข้อดีของแอพพลิเคชั่นท าให้ง่ายต่อ การท างาน      

๒.๖ 
ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน ครอบคลุม เช่น การแก้ปัญหา
หรือสอบถามข้อมูล 

     

๒.๗ ท่านคิดว่าเจ้าของร้านมีความกระตือรือร้นในการให้ ค าแนะน า      

๒.๘ 
ท่านคิดว่าการใช้บริการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนท าให้ การท างานของ
ท่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     



๘๔ 

 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. ด้านคุณภาพการบริการ  

๓.๑ 
การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการการจึงท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน 

     

๓.๒ ความหลากหลายของแอพพลิเคชั่นท าให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ      

๓.๓ 
การบริการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนสามารถสร้าง ความประทับใจให้แก่
ผู้ใช้งาน 

     

๓.๔ ผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี      

๓.๕ 
การบริการผ่านสมาร์ทโฟนท าให้ผู้ใช้มัน่ใจว่า จะได้รับบริการในเวลา
รวดเร็ว 

     

 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. ด้านความพึงพอใจ  

๔.๑ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ      

๔.๒ ข้อมูลตรงตามความต้องการและมี ความถูกต้อง      

๔.๓ ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสมอย่างไร      
๔.๔ แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางในการเดิน      
๔.๕ ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้บริการ      

๔.๖ ยินดีที่จะโหลดแอพพลิเคชั่น      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕. ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น  

๔.๑ ท่านมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นกับคนในองค์กร      

๔.๒ ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น      

๔.๓ 
ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนๆในเรื่องเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 

     

๔.๔ 
เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ท่านได้
ส่งไปให้แก่กลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆด้วยจดหมาย และด้วยสื่ออ่ืนๆ  

     

๔.๕ 
ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการ
วิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการท างานเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 

     

 
ตอนที่ ๓ ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือน
งานทะเบียน” 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถปุระสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรม                 

ที่ได้ด าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กจิกรรมที่วางแผนไว้  
และกจิกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑.ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ / 
ทุติยภูมิจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูล
ข่าวสารและส่งข้อมูลจาก
กูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 

ท ำให้ทรำบแนวทำงกำรสร้ำง
แอพพลเิคชัน่ข้อมลูขำ่วสำรและสง่ข้อมลู
กำรแจ้งเตือนงำนทะเบียนจำกกเูกิล
คลำวด์เมจเสจสูอ่ปุกรณ์สมำร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบตัิกำรแอนดรอยด์ 

ข้อที่ ๑-๒ ก ำหนดประเด็น
วตัถปุระสงค์ที่จะ
เช่ือมโยงกบั
ประโยชน์ที่คำดวำ่
จะได้รับ 

๒.สร้างเครื่องมือวิจัย แบบ
สัมภาษณว์ัดผลความพึง
พอใจการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นฯ 

ได้เครื่องมือวิจัยทั้งแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์และรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยบทที่ ๑-๓ ที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ฯ 

ข้อที่ ๑-๒ มีเครื่องมือในการ
วิจัยภาคสนาม 

๓.กำรเก็บข้อมลูด้วยกำรใช้
สร้ำงแอพพลเิคชัน่ข้อมลู
ขำ่วสำรและสง่ข้อมลูกำร
แจ้งเตือนงำนทะเบยีนจำกกู
เกิลคลำวด์เมจเสจสูอ่ปุกรณ์
สมำร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบตัิกำรแอนดรอยด์ 

ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นองค์
ความรู้จากการสร้างแอพพลิเคชั่น
ข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้ง
เตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์
เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ข้อที่ ๑-๒ ได้ทรำบข้อมลูเชิงลกึ
เป็นองค์ควำมรู้จำก
ประสบกำรณ์ของ
กลุม่ตวัอยำ่ง 

๔. ด าเนินการทดลองใช้
งานแอพพลิเคชั่นฯ 

ได้รับความร่วมมือจากการตอบรับใน
สร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสาร
และส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงาน
ทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ข้อที่ ๑-๒ ได้ผลลัพธ์จากการ
จัดในภาคปฏิบัติ
เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวิจัยต่อไป 



๙๐ 

๕. สืบค้นข้อมูลเรียบเรียง
งานวิจัยภาคเอกสารและ
ภาค สนามสรปุผลการวิจัย 

 
 

ผลการวิจัยในภาคเอกสารและ
ภาคสนามแลว้เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
เข้ารับการตรวจสอบรูปแบบร่าง
รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณทีส่ถาบันวิจัย
พุทธศาสตร ์

ข้อที่ ๑-๒ ได้รับข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
งานวิจัยดังกล่าว
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เ พ่ือปรับปรุง  

๖.ทำงผู้วิจยัได้ศกึษำ
วิเครำะห์ผลที่ได้ตำมข้อมลูที่
ได้รับจำกเอกสำร ผลจำก
กำรสมัภำษณ์เพื่อหำข้อ
สรุปผลและด ำเนินกำรด้ำน
รูปเลม่เอกสำร 

ผลกำรวิเครำะห์กำรวจิยัด้ำนข้อมลู
เอกสำรและภำคสนำมจำกกำรวดัระดบั
ควำมพงึพอใจของนิสติตอ่กำรใช้งำน
แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏิบตัิกำรแอน
ดรอยด์ในกำรรับข้อมลูแจ้งเตือนงำน
ทะเบียนของวิทยำลยัสงฆ์พทุธชินรำช 
มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำช
วิทยำลยั 

ข้อที่ ๑ ได้รับข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุงรำยงำน
วิจยัจำก
ผู้ทรงคณุวฒุิและ
ปรับปรุงงำนวิจยั 

๗. สง่รำยงำนกำรวิจยัฉบบั
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ(ฉบบั
แก้ไข)ให้สถำบนัวิจยัพทุธ
ศำสตร์ 

แก้ไขตำมข้อเสนอแนะท่ีได้จำก
ผู้ทรงคณุวฒุิ  

ข้อที่ ๑-๒ ปรับปรุงรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
งำนวจิยัให้ถกูต้อง
ตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

๘. สง่รำยงำนกำรวิจยัฉบบั
สมบรูณ์แล้วให้สถำบนัวิจยั
พทุธศำสตร์  

ได้รับข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงรูปแบบ
งำนวจิยั  

ข้อที่ ๑-๒ ปรับปรุงงำนวิจยั
สมบรูณ์รูปแบบ
ถกูต้อง 

๙. ปรับปรุงและแก้ไข
รำยงำน สรุปผลกำรวิจยัและ
ข้อเสนอแนะกำรวิจยัฉบบั
ปรับปรุงแล้วให้สถำบนัวิจยั
พทุธศำสตร์  

งำนวจิยัดงักลำ่วมีควำมสมบรูณ์ตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  

ข้อที่ ๑-๒ ปรับปรุงงำนวิจยัให้
มีรูปแบบท่ีมีควำม
ถกูต้อง   

๑๐.สง่ฉบบัสมบรูณ์ให้
สถำบนัวิจยัพทุธศำสตร์
อนมุตัิสิน้สดุ 

จดัพิมพ์ท ำรูปเลม่ 
เผยแพร่ผลงำนวจิยั 

ข้อที่ ๑-๒  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปและวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 
 

 



๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๓



๙๔



ภาคผนวก จ 
แบบสรุปโครงการ 



๙๖ 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพ่ืออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขที่ ว.๓๒๙/๒๕๖๑ 

๒. ชื่อโครงการ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 
๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย นายพิษณุชัย ชูชื่น
หน่วยงานที่สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์   ๐๘๒-๒๒๕๕๓๘๘            E-mail  ok.service.ouy@gmail.com 

๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 
ในปัจจุบันความวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท าให้การเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ทั่วโลกอย่างไร้

ขอบเขต ปริมาณข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลก และสังคมของ
ประเทศมีจ านวนมหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
กระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ หมายถึง การ
หยุดยั้งอยู่กับที่ ดังนั้น จึงมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ 
ตลอดชีวิต   

สภาพปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ความรู้ถูกสื่อสารแลกเปลี่ยน
กันได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดสังคมการเรียนรู้ (Learning Society) คือ สังคมที่เห็นคุณค่าของการ
ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อบุคคลในปัจจุบัน แต่ระบบการศึกษายิ่งพัฒนามากขึ้นก็ยิ่ง 
แยกตัวออกจากงานและวิถีชีวิตจริง การศึกษายิ่งสูงขึ้นยิ่งเรียนรู้เชิงนามธรรมยิ่งขึ้น  

การจัดการความรู้จึงได้พัฒนาระบบขึ้น  เป็นศาสตร์สาหรับการเรียนรู้สมัยใหม่ คือ เป็น
การเรียนรู้ที่อยู่กับงานและชีวิตจริง เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมการปฏิบัติจริงชีวิตจริง การศึกษาใน
ระบบผูกพันกับความรู้ในกระดาษ ซึ่งแตกต่างกับหลักการของการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในคน ได้แก่ ความรู้ในสมอง การคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทักษะในการ
ปฏิบัติ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็เน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีความผูกพันกับงานและการ
ด ารงชีวิต การจัดการความรู้จึงเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน แต่ทั้งนี้

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , “กระทรวงศิจิพัลฯ ชวนประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่าน
แอปพลิเคช่ัน ตอกย้ าการเป็นรัฐบาลดิจิทัล”, ( ๕๖ ), <http://www.mdes.go.th/view/1/iimenna/ 2890/, ( ๖ 
มกราคม 256๐. 

 คันธรส ช านาญกิจ และจาริณี อิ้วชาวนา , “เจตคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, วารสารคารพัฒนางานประจ าสูงานวิจัย, 2,

(มกราคม  ๕๕๘): หน้า 13-53. 

http://www.mdes.go.th/view/1/iimenna/%202890/
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การศึกษาช่วยให้การจัดการความรู้ในคนออกมาใช้งานและยกระดับการเรียนรู้ได้สูงขึ้นช่วยลดปัญหา 
“การศึกษาเพ่ือคนส่วนน้อย” และปัญหาการเป็นผู้ไม่มีความรู้ เพราะการจัดการความรู้มีหลักการ
ส าคัญ คือ “ทุกคนที่ท างานหรือด ารงชีวิตมีความรู้อยู่ในคนทุกคน” การจัดการความรู้จะน าทักษะจาก
การปฏิบัติมาใช้ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการของ Dewey ที่ว่า ความรู้ทุกประเภท
ล้วนเกิดจากการกระท า (Learning by Doing) การจัดหลักสูตรการศึกษาปัจจุบันมักเอาความรู้
ส าเร็จรูปที่เกิดจากความต้องการของคนใดคนหนึ่งมาจัดให้นักเรียน จึงเป็นการเอาความรู้ของคนอ่ืน
สังคมอ่ืนมาให้เด็กนักเรียน จึงเป็นความรู้ที่ห่างไกลไม่มีความหมายและไม่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน  

งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
ให้บริการงานทะเบียนแก่นักศึกษาตั้งแต่เข้าสู่สภาพการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนด รวบรวมและ
ประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตลอดจนบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศทางด้านการศึกษาแก่นิสิตและอาจารย์ผู้สอน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเพจ Facebook ของงานทะเบียน
และวัดผล รวมทั้งการใช้สารสนเทศการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์เพ่ือให้บริการนักศึกษา
ด้านการลงทะเบียน การตรวจสอบสถานะภาพและผลการเรียน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน 
งานทะเบียนและวัดผลจึงมีความส าคัญในการให้บริการด้านการศึกษา  

จากการให้บริการดังกล่าว กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิ นราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ค้นพบปัญหาในการให้บริการนิสิต มีปัญหาลงทะเบียนไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลาปฏิทินการศึกษา การยื่นค าร้องขอทะเบียนล่าช้า ไม่ทราบระยะเวลาการเพิก
ถอนรายวิชา ระยะเวลาประเมินอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลาการเปิดภาคการเรียนการสอนและการปิ ด
ภาคการเรียนการสอน รวมทั้งระยะเวลาการจัดสอบปลายภาค จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบมา
จากการที่นิสิตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา เนื่องจากข้อจ ากัดของการแจ้งข่าวผ่าน
เว็บไซต์ และเพจ Facebook นิสิตต้องเข้ามาเปิดอ่านข้อมูลเอง จึงอาจพลาดข่าวสารที่ส าคัญ หรือไม่
ทันต่อเหตุการณ์ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้ส าหรับการ
แจ้งข่าวสารงานทะเบียนและวัดผลภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือแจ้งข่าวให้นิสิตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เนื่องจากสามารถแจ้งข่าวสารถึงผู้ ใช้งานได้โดย
ไม่จ ากัดจ านวนและไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาศัยการท างานของกูเกิลคลาวด์เมจเสจ ท าให้แอพพลิเคชั่น
สามารถแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของนิสิตได้ นิสิตสามารถรับข้อความผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนที่ต้องการรับข่าวสาร เมื่อมีข่าวสารแจ้งไปยังผู้รับ ระบบจะท าการแจ้งเตือนทันทีโดยไม่
ต้องรอการร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารไม่พลาดข่าวสารที่ส าคัญ  

 จริยา  ปันทวังกูร, “แนวทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 151, (เมษายน  ๕๕๘): หน้า 55-63. 
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การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นในตัวตนของทุกคน นอกจากนี้ยังพบว่า มีข้อคิดเห็นของ วิจารณ์  พานิช (2546) กล่าวไว้ว่า
ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบันในความเห็นของผู้เขียน อยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้
ศักยภาพของตน หรือกล่าวให้ชัดยิ่งขึ้น ศักยภาพของคนมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลสูงส่งต่อสังคมได้ 
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันท าได้แต่งานง่ายๆ ไม่สามารถท างานยากๆ ที่มีผลเชิงสร้างสรรค์สูงส่งต่อสังคม
ได้ ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพที่จะท าได้ เพราะมีคนดีและคนมีสมองดีฉลาดเฉลียวอยู่ เป็น
จานวนมาก ต้นเหตุของความอ่อนแอดังกล่าวที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กร หรือพฤติกรรมใน
การท างานของชาวมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเป็นปัจเจกสูงท างานแบบตัวใครตัวมันหน่วยงานใคร 
หน่วยงานมัน ขาดการใช้พลังทวีคูณ (Synergy) ในการทางานเป็นการทางานภายใต้วิธีคิด หรือ
กระบวนทัศน์แบบเน้นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear Relationship) ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์เก่าใน
กระบวนทัศน์ใหม่ของการท างานหรือบริหารงาน เน้นมุมมองแบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน (Complex 
Adaptive System) ที่ใช้ทั้งพลังสร้างสรรค์เชิงปัจเจก และพลังสร้างสรรค์รวมหมู่ในยุคโลกไร้
พรมแดน ระบบข้อมูลข่าวสารจากส่วนต่างๆ ของโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการขยายพรมแดน ความรู้ลักษณะการ ถ่ายทอดความรู้และการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของระบบ
ข่าวสาร กล่าวคือ ผู้สอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ และสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองมากกว่าเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งกลไกการปลูกฝังระบบการเรียนรู้
และการใฝ่ รู้ตลอดชีวิตนี้ จะส่งผลต่อพัฒนาการชีวิตของมนุษย์ทุกด้านในปัจจุบันการบริหารงานของ
องค์กรหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มีความชัดเจนในการนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหาร และ
ผู้บังคับบัญชา จากการมอบหมายงานแบบเบ็ดเสร็จให้แก่สมาชิกขององค์กรหน่วยงานและสถาบันรับ
ไปดาเนินการมาเป็นการสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามีความใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองเพ่ือนาองค์กร หน่วยงานและสถาบันของตนเองไปสู่ความส าเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้  

การจัดการความรู้ลงบนระบบ Web Application นับเป็นอีกนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ต่อผู้เรียน การเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาก็เป็นสิ่งตอบโจทย์การยุคสมัยในปัจจุบัน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง นับตั้งแต่การคิดค้นอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ เทคโนโลยี Web Application 
(เว็บแอพพลิเคชัน) สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ Web Application จะ
ถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 
สามารถใช้โปรแกรมประเภท Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือ
โปรแกรมฟรีได้แก่ Firefox, Google Chrome ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถ
ของ Brower ที่หลากหลาย ทาให้ไม่จ ากัดว่าเครื่องที่ใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร อย่างอุปกรณ์ 
Touchpad หรือ Smartphone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ ลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ใช้งานอีกด้วย 
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา ได้แก่ Touchpad หรือ Smartphone มี
พัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นการสื่อสารแบบจอสัมผัส (Touch-Screen 

 จันทร์จิรา  ขุนวงศ์, “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ๕๕๖). 



๙๙ 

Media) ท าให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องแบกน้ าหนักของเครื่องมือสื่อสารเหมือนเดิม เมื่อมี
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา และในหลายๆ 
โอกาสมากยิ่งขึ้น ประเภทของโมบายแอพพลิเคชัน (Mobile application) ที่มีมากมายบนสมาร์ท
โฟน และ สมาร์ตแท็บเล็ต ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถท าการสื่อสารไร้สายรูปแบบต่างๆ ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น 
เช่น ผู้ใช้สามารถส่งอีเมล์ ค้นหาสถานที่ ถ่ายรูป เล่นเกม ดูดวง ตรวจการจราจร และพูดคุยใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์สลับกลับไปมาได้อย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สายผ่าน เครื่องมือสื่อสารแบบพกพาเหล่านี้ เป็นที่มาของการวิจัย ที่จะจัดการความรู้ผ่านทางระบบ 
Web Application ให้ตอบสนองของผู้ใช้และสังคมปัจจุบันจากท่ีมาและความส าคัญที่กล่าวข้างต้นจะ
เห็นว่า คุณสมบัติที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการสร้างเว็บแอพพลิเคชันการจัดการความรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะการสื่อสารทาง
โทรศัพท์ที่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งแต่มีการน ามาใช้ในการศึกษาของประเทศไทยน้อย 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มาใช้เป็น
เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเพ่ือการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๕.  เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกู

เกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
๕.  เพ่ือทดลองใช้แอพพลิเคชั่นการแจ้งเตือนงานทะเบียนกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน

ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.  เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ในการรับข้อมูลแจ้งเตือนงานทะเบียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 
 .๖. . ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ที่ต้องการ 

ได้ 
 .๖.  ช่วยให้สามารถรับข้อความได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการร้องขอผ่านเครือข่าย 
 .๖.  ช่วยให้มีช่องทางในการส่งข้อความเพ่ือติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ 

ต้องการได้อีกช่องทางหนึ่ง  
 .๖.  ช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อที่เร่งด่วนจากการที่สามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามีข้อความใหม่ 



ประวัติผู้วิจัย 

๑.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายพิษณุชัย ชูชื่น 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phitsanuchai Choochuen 
๒.  เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน  - 
๓.  ต าแหน่งปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
๔.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

ที่อยู่ปัจจุบัน 999/434 หมู่ที่3 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
สถานที่ท างาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๑๗ หมู่ ๖ ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ 082-2255488
E-mail ok.service.ouy@gmail.com 

๕.  ประวัติการศึกษา 
  ๕.๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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