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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและออกแบบแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุ

อุปกรณ์ช่าง 2. หาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง 

และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กลุ่มผู้ให้

ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแอปพลิเคชัน จำนวน 5 คน และ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระบบจัดการ

ฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุ

อุปกรณ์ช่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง สามารถเพ่ิมหรือบันทึกข้อมูล 

ค้นหา และแสดงรายละเอียดของข้อมูลการใช้ว ัสดุอุปกรณ์ โดยมีความเหมาะสม อยู ่ในระดับมาก                              

(x̅ = 4.08,S.D. = 0.79) ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.73,S.D. = 0.79)  และระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.47,S.D. = 0.59) 
 

คำสำคัญ : การพัฒนาระบบ ระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง แอปพลิเคชัน 
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Abstract 
The purpose of this study was to 1. create and design an application for the Technician 

Materials Database Management System, 2 . determine the suitability and feasibility of the 

Technician Materials Database Management System, and 3 . Study user satisfaction with the 

Technician Materials Database Management System Applications. Information groups include 

5 application development experts and users Application work, database management 

systems, 25  technical equipment, research tools, including questionnaires, suitability and 

feasibility. And user satisfaction questionnaires on database management system applications, 

technician equipment, statistics used in data analysis are percentage, average, and standard 

deviation.  

 Research has found that technician material database management applications can 

add or save information, search and display details of equipment material usage data with      

a high degree of suitability (x̅ =4.08, S.D. = 0.79) and a high level of user satisfaction (x̅ =4.4, 

S.D = 0.79) and a high degree of user satisfaction (x̅ = 4.47, S.D. = 0.59) 

 

Keywords : Development of System Management System for Database Management     

                of Technician Equipment 

 

บทนำ 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสื่อสารและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน และมีการใช้

แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์การผ่านระบบเครือข่ายหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) คือ 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ เป็น

แนวทางการทำงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ของ

ผู้ใช้งานที่ต้องจัดการข้อมูล แต่มีกำหนดการที่ต้องจัดทำแน่นอน และการจัดการข้อมูลที่ต้องใช้งานร่วมกันของ

พนักงานในสำนักงาน เป็นต้น เพราะนอกจากจะช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว แล้วยังเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 

การจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง  ซึ่งหมายความถึง ข้อมูลที่ช่างนั้นจะต้องสรุปการใช้

งานวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกใช้ไป พร้อมกับเหตุผลในการแก้ไขงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้นั้นไปประกอบการ



 
 

พิจารณา ซึ่งมีผลต่อการเบิกจ่ายวัสดุปุกรณ์ที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการฝึกงานที่ผ่านมาใน

บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น ได้พบปัญหาสูงสุดในการทำงาน คือ ด้านกระบวนการทำงานการจัดการข้อมูลวัสดุ

อุปกรณ์ช่าง การล่าช้าในการดึงข้อมูลกลับมาใช้ และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดหลายประการ  

เช่น การกรอกชื่ออุปกรณ์ การกรอกขนาดของอุปกรณ์ การใส่สาเหตุและการแก้ไขงานที่มี ข้อผิดพลาดอยู่

ปล่อยครั้ง จึงทำให้ใช้เวลาตรวจสอบที่ใช้เวลานาน จึงทำให้เกิดความผิดพลาดด้านข้อมูล  

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง  

ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน ให้สามารถบันทึกข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ของช่าง และให้สามารถดึงข้อมูล

กลับมาใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา  
บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น 

2. เพ่ือหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง 
กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง 
กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น คือ การเขียนซอฟแวร์สำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน
(Smart phone) และ แท็บเล็ต (Tablet) หรือพูดกันง่ายๆ คือ การทำแอพลิเคชันหรือการสร้างแอพลิเคชัน
สำหรับมือถือ ซึ่งผู้พัฒนาจะเขียนแอพลิเคชันมือถือ เพื่อใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์บางอย่างของมือถือที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟน (Accelerator Sensor), 
GPS และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตัวอ่ืนๆ เป็นต้น ข้อเสียของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ คือ ผู้พัฒนาไม่สามารถ
นำ source code ของระบบปฎิบัติการหนึ่งไปใช้อีกระบบปฏิบัติการได้ ตัวอย่างเช่น source code ที่ใช้ทำ
แอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นดั้งเดิมสำหรับอุปกรณ์ Android ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Windows 
Phone โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เบราว์เซอร์ต้องมี equipment-agnostic เพ่ือให้เบราว์เซอร์ทำงานบนอุปกรณ์
มือถือต่างๆได้[1]  
 ทฤษฎี การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นระบบที่มา
กระบวนการประมวลผลข้อมูลจากการเก็บรวบรวมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ
ด้วยองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายการสื่อสาร และทรัพยากรข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารองค์กร และการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยอาศัยกระบวนการที่เรียกว่าวงจรการพัฒนา



 
 

ระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือการศึกษาระบบ 
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบพัฒนาระบบ ทดสอบและการนำระบบไปใช้งาน ในกระบวนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ[2] 
 ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับ App Inventor พัฒนาขึ้นโดย MIT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เพ่ือพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันสำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
ท ี ่ ใช ้ ในอ ุปกรณ์สมาร ์ทโฟนและแท็บเล ็ต โปรแกรม  App Inventor พัฒนาข ึ ้นโดย  Professor Hal 
Abelson และคณะซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาภาษาโลโก้มาก่อน เขาพัฒนาโปรแกรม App Inventor โดยได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทกูเกิล (Google Inc.) ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาอยู่ที่ว่าคนที่อยากสร้างแอพพลิเคชันเพ่ือใช้
งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แต่ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถสร้างแอพ
พลิเคชันขึ้นได้ง่ายๆ โดยโปรแกรม App Inventor พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทางคอน
สตรัคชั่นนิสซึ่ม  ซึ่งเน้นให้ใช้การเขียนโปรแกรมเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพทางความคิดผ่านการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานและได้ถูกนำไปใช้สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและในมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
สหรัฐอเมริกา  [3] 
 ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับ Firebase คือบริการหนึ่งของ Google เป็นการบริการข้อมูลแบบออนไลน์ใน
รูปแบบ Real Time Database สำหรับ Application และ Web Application ซึ ่งผลพลอยได้ในด้าน IoT 
(Internet of Things) คือตัว Firebase สามารถนำมาเป็นตัวกลางในการเชื ่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน                       
เช ่น NodeMCU ESP8266 ส่งข้อมูลไปยัง แอพพลิเคช ั ่นบนระบบปฏิบัต ิการ Android Firebase คือ
ฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยจะไม่ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล แต่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและเน้น
ความเร็วในการใช้งาน โดย NoSQL ที่นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันคือ MongoDB ซึ่งมีการเก็บข้อมูลแบบ 
JSON โดยที่มีตารางเหมือนกับ SQL แต่ไม่มีคอลัมน์ ในหนึ่งแถวสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งข้อความ (String) 
ตัวเลข (Number) และอ่ืนๆ รวมไปถึงอาเรย์และ Object [4] 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เดชาวัต อุชื่น และคณะ (2562) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับ
ความรู้ทั่วไป ด้วยโปรแกรม App Inventor มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้
ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การใช้แอพพลิเคชั่น
ฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั่วไปด้วย โปรแกรม App Inventor กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แอพพลิเคชั่นฉลาด รอบรู้กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor 
2) แบบประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการใช้  แอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั ่วไปด้วย
โปรแกรม App Inventor การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั่วไปด้วย 
โปรแกรม App Inventor โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นฉลาด
รอบรู้กับ ความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor อยู่ในระดับมาก ที่สุด 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ



 
 

ของนักศึกษาที่มีต่อ การใช้แอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั่วไปด้วย โปรแกรม App Inventor โดยรวมอยู่
ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด [5]  

ภูมินทร์ ดวงหาคลัง และคณะ (2560) ไดน้ำเสนอบทความเกี่ยวกับ MIT App Inventor ไป ใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานจริงซึ่ง MIT App Inventor หรือ AI2ใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง 
คอมโพเนนต์ และมีการใช้งานแบบมองเห็นได้ในขณะ ออกแบบ ท าให้ง่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยที่
ผู้ใช้ ไม่จ าเป็นต้องออกแบบหน้าจอโดยใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล และเขียนรหัสค าสั่งภาษาจาวาเพื่อควบคุมกา
รท างาน ท าให้ผู ้ที ่ไม่มีความรู ้ในการเขียนโปรแกรมสามารถ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับท างานบน
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ได้ถึงแม้การพัฒนาแอปพลิเคชันใน AI2 ทำได้ โดยง่าย (Pokress and Veiga, 
2013) แต่นักพัฒนาก็ สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ และท างานได้ อย่างหลากหลายดังตัวอย่าง
ที่ได้กล่าวมาในบทความ อีก ทั้งยังมีชุมชน MIT App Inventor ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยน
เทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ท าให้ MIT App Inventor เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง มากใน
ปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าในอนาคต MIT App Inventor จะถูกพัฒนาและปรับปรุงให้มีความสามารถใน การ
พัฒนาแอปพลิเคชันมากกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการ ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ให้มีความง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการใช้ AI2 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้งาน
จริง การน า AI2 มาใช้ในการเรียนการสอนจะท าให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะที่จ 
าเป็นใน ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความร่วมมือและการสื่อสารกับ ชุมชนนักพัฒนาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือม ีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาในโลก แห่งความเป็นจริง[6] 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การดำเนินและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค

โซลูชัน มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาปัญหา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการ
ฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น ควรจัดการข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการฐานนข้อมูลและข้ันตอนการออกแบบฐานข้อมูล 

 

2. กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 ประชากรของการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าทีมช่างของบริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น ผู้ใช้แอปพลิเคชัน   
2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบเว็บแอปพลิเคชัย ซึ่งในที่นี้เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป จำนวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 



 
 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ หัวหน้าทีมช่างของบริษัทกู๊ด เทค โซลู
ชัน จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีเลือกเจาะจง  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1 แอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค โซลูชัน ที่

พัฒนาขึ้นตามต้องการของสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการ
จัดการระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ภายในองค์กร 

  2 แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุ
อุปกรณ์ บริษัทกู๊ด เทค โซลูชัน ที่มีรูปแบบคำถามแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)                  
5 ระดับซึ่งประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการตอบสนองและ
เชื่อมโยง และด้านการใช้งาน  

3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 
บริษัทกู๊ด เทค โซลูชัน ที่มีลักษณะรูปแบบคำถามแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)                
5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ 

 
การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบระบบงานเพื่อให้ทราบถึงการทำงานของระบบโดยรวมและระบบงาน

ย่อยท้ังหมด โดยผู้วิจัยได้อธิบาย ดังต่อไปนี้ 
3.3.1 วิเคราะห์ระบบงานและความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอธิบายกระบวนการทำงาน ในภาพรวมดัง

แสดงในภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 แผนผังลำดับการทำงานของแอพพลิเคชั่นระบบจัดารฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง   



 
 

3.3.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธ์ของ
ระบบ ดังแสดงในภาพที่ 3.2 

 
ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงถึงภาพรวมของระบบและความสัมพันธ์ของระบบ 

3.3.3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) แสดงถึงกระบวน การทำงานย่อยใน

ส่วนของกระบวนการทำงานหลักของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 3.3 

 
ภาพที่ 3.3 กระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 ขั้นตอนการออกแบบระบบ 
 หลักในการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา 
บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น มีดังนี้ 
  3.3.4.1การออกแบบแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา 
บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น  

3.3.4.2 พนักงาน (หัวหน้าทีมช่างของบริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น) 
   (1) สามารถค้นหาข้อมูลได ้
   (2) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่บันทึกไปแล้วได้ 



 
 

  3.3.4.3 ผู้ดูแลระบบ 
   (1) สามารถดูรายชื่อสมาชิกได้ 
   (2) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 
   (3) สามรถตั้งค่าสถานะของสมาชิกได้ 
   (4) สามารถดูรายงานการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ได ้
   (5) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ได้ 

3.3.4.4 หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งาน ถูกออกแบบในการเข้าใช้งานที่กำหนดสิทธิ   แต่ละสิทธิ
ผู้ใช้งานจะมีหน้าต่างการใช้งานไม่เหมือนกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.4 

 
ภาพที่ 3.4 แบบโครงสร้างหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 

3.3.4.5 หน้าสำหรับผู้ใช้ช่าง ดังแสดงในภาพที่ 3.5 

 
 

ภาพที่ 3.5 หน้าสำหรับผู้ใช้ช่าง 
 3.3.4.6 หน้าสำหรับการบันทึกข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 3.6 



 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 หน้าสำหรับการบันทึกข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ กลุ่มตัวอย่าง (S.D.)  

ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละประเด็น นำเสนอในรูปแบบตาราง เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของความ

คิดเห็นใช้เกณฑ์ 5 ระดับโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ต (Likert) ดังนี้ [7] 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นได้/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นได้/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นได้/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นได้/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นได้/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 

ผลการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น มี

ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 หน้า Login สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง 
กรณีศึกษา บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 



 
 

 
ภาพที่ 4.1 หน้า Login 

 

ผลประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้  โดยประเมินจากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญ 

ที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง โดยได้ผล ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชัน
ระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง บริษัทกีด เทค โซลูชัน 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการออกแบบ 4.13 0.87 มาก 4.00 0.80 มาก 
ด้านการจัดการข้อมูล 3.80 0.85 มาก 4.30 0.77 มากที่สุด 
ด้านความปลอดภัย 4.20 0.75 มาก 3.80 0.75 มาก 
ด้านการตอบสนอง/เชื่อมโยง 4.27 0.71 มากที่สุด 4.07 0.81 มาก 
ด้านการใช้งาน 4.00 0.77 มาก 4.00 0.83 มาก 

รวม 4.08 0.79 มาก 3.73 0.79 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง บริษัทกู๊ด เทค โซลูชัน                         

มีผลประเมินของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08 และ 3.73) ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของค่าความเหมาะสมของระบบ พบว่า ด้านการตอบสนอง/เชื่อมโยง      มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด (�̅�= 4.27) รองลงมาคือ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (�̅�= 4.20)  ด้านการ

ออกแบบ (�̅�= 4.13) ด้านการใช้งาน (�̅�= 4.00) และด้านการจัดการข้อมูล (�̅�= 3.80) ตามลำดับ  



 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง 

บริษัทกู๊ด เทค โซลูชัน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามเพศ 

เพศ 
 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 
 

5 
 

20.0 
 ชาย 

 
20 80.0 

 รวม 25 100.0 
   

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น เพศหญิง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  
และเป็นเพศชาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
ตารางท่ี 3 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามอายุ 

เพศ 
 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 

21 - 30 ปี 15 60.0 
 31 - 40 ปี 10 40.0 
 41 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 25 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ 21-30 ปี มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
และมีอายุ 31-40 ปี มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบ

จัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง บริษัทกู๊ด เทค โซลูชัน 

รายการประเมิน X  S.D. ผลประเมิน 
  1. การออกแบบเค้าโครง หรือรูปแบบของแอพพลิเคชั่น 4.47 0.49 มากที่สุด 
  2. รูปแบบ สี ขนาด และอักษรบนแอพพลิเคชั่น 4.72 0.60 มากที่สุด 
  3. การสื่อความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพบนแอพพลิเคชั่น 4.40 0.49 มากที่สุด 
  4. การจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบและเมนูต่างๆ 4.48 0.50 มากที่สุด 
  5. การลำดับขั้น และวิธีการใช้งาน 3.68 0.79 มาก 
  6. ความเร็วในการแสดงผลลัพธ์ 4.20 0.75 มาก 
  7. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าต่างการใช้งาน 4.80 0.40 มากที่สุด 
  8. ความถูกต้องของข้อมูลที่ประมวลผล 4.52 0.57 มากที่สุด 
  9. การตอบสนองของแอพพลิเคชั่นมีความรวดเร็ว 4.24 0.86 มากที่สุด 
10. การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง และแม่นยำ 4.68 0.61 มากที่สุด 
11. การจำกัดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้งาน 4.52 0.64 มากที่สุด 
12. ความหน้าเชื่อถือในการจัดการข้อมูล 4.76 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.59 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุ

อุปกรณ์ช่าง บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ต่อระบบภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�= 4.47, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การออกแบบเค้าโครง หรือรูปแบบของแอพพลิเคชั่น (�̅�= 4.47, S.D.= 0.49) รูปแบบ สี ขนาด และอักษรบน

แอพพลิเคชั่น (�̅�= 4.72, S.D.=0.60)  การสื่อความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพบนแอพพลิเคชั่น (�̅�= 4.40, 

S.D.=0.49) การจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบและเมนูต่างๆ (�̅�= 4.48, S.D.=0.50)      ความถูกต้องใน

การเชื่อมโยงหน้าต่างการใช้งาน (�̅�= 4.80, S.D.=0.40)  ความถูกต้องของข้อมูลที่ประมวลผล(�̅�= 4.52, 

S.D.=0.57)  การตอบสนองของแอพพลิเคชั่นมีความรวดเร็ว (�̅�= 4.24, S.D.=0.86)  การบันทึกข้อมูลมีความ

ถูกต้อง และแม่นยำ (�̅�= 4.68, S.D.=0.61) การจำกัดสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้งาน (�̅�= 4.52, S.D.=0.64) และ

ความหน้าเชื่อถือในการจัดการข้อมูล(�̅�= 4.76, S.D.=0.43) รองลงมา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ 

การลำดับขั้น และวิธีการใช้งาน และ ความเร็วในการแสดงผลลัพธ์ (�̅�= 3.68, S.D.=0.79 และ�̅�= 4.20, 

S.D.=0.75 ) ตามลำดับ 
 



 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่น

พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบโดยรวม ด้านความ

เหมาะสมอยู ่ในระดับมาก(�̅�= 4.08, S.D.=0.79)  และด้านความเป็นไปได้อยู ่ในระดับมาก(�̅�= 3.73, 
S.D.=0.79)  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการ

ฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง บริษัทกู๊ด เทค โซลูชั่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.47, S.D.=0.59) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชาวัต อุชื่น และคณะ (2562) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้
ทั่วไป ด้วยโปรแกรม App Inventor ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การใช้แอพพลิเคชั่น
ฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั่วไปด้วย โปรแกรม App Inventor โดยรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด 

 

ข้อแสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้จะทำการศึกษาต่อ หรือการศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ดังนี้ 
 5.4.1 ควรเพิ่มการพัฒนาของแอปพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ช่าง ให้มีระบบต่างๆ 
เพ่ิมเติม เช่น ระบบแจ้งเตือนการเพ่ิมหรือบันทึกข้อมูล ระบบตอบกลับอัตโนมัติ เป็นต้น 
 5.4.2 นำงานวิจัยออกเผยแพร่ หรือถ่ายทอดความรู้ แก่นักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจเพื่อเป็น
ต้นแบบของงานวิจัยใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต 
 5.4.3 ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง ฐานข้อมูลที่ใช้ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ในอนาคต 
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