
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง ขอบเขต

ของโครงการวิจัยนี้ คือ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น ด้วย Google Sheet และ App sheet และท าการส่งผลการด าเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ผ่าน Line โดยโครงการวิจัยนี้มีพื้นที่ศึกษาการใช้แอปพลิเคชั่นอยู่ที่แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
สวรรคโลก จ านวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชั่น โดยใช้แบบสอบถามความเห็นของผู้ใชง้านโดยรวมต่อการ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากการวิจัยพบว่า  การออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมเิตอร์คงคลังมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบเดิมกบัการน าแอปพลิเคชั่นเข้าไปใชง้านสามารถ ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงได้อย่างชัดเจน  และ
การประเมินความสามารถในการใชง้านของแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะได้แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน การประเมินความเหมาะสม และการวิเคราะห์ความเห็นโดยรวมต่อการสร้างแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมเิตอร์คงคลัง จากผู้ใชง้าน
โดยรวมต่อแอปพลิเคชั่น พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ผลการประเมินความพึงพอใจแยกแต่ละด้าน ด้านประสิทธิภาพของการใชง้าน (Efficiency) มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และด้านการเรียนรู้ (Learn Ability) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

ค าส าคัญ : มิเตอร์ ประสิทธิภาพ และประเมิน

Abstract
The research aims 1) to design and build an inventory meter management application, 2) to determine the effectiveness of an inventory meter management application, and 3) to determine the satisfaction of 
application user. The scope of this research project is to design and develop application by using Google sheets, App sheets and submit the results of meter switching operations via Line. The study of the application 
for this research was at the Meter department, the Provincial Electricity Authority, Sawankhalok District by 5 staff evaluated the quality of the application via the questionnaire of overall user opinion about the design 
and development of the inventory meter management applications. The statistics used in the research are mean and standard deviation.

As the result found that the design and building of an inventory meter management application is optimal. The comparison result between the old performance and 
using the application, can significantly reduce the operating time. The assessment of the smart inventory management application use is divided into three types of assessment, the appropriate, the overall opinion 
about building an inventory meter management application. The overall application user found that the satisfaction result is good level. In terms of each satisfaction from the assessment result are the efficiency with 
good level of 4.47 mean, the effectiveness with very good level of 4.67 mean and learn ability with good level of 4.50 mean.
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ความเป็นมา
ปัจจุบัน การบริหารควบคุมการจดัการมิเตอร์คงคลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีมิเตอร์อยู่เป็นจ านวนมาก มี

หลายขนาด หลายยี่ห้อ มีทั้งมิเตอร์เก่าและมิเตอร์ใหม่ทีใ่ชง้านได้และใช้งานไม่ได้ รอท าการจ าหน่าย รอส่งซ่อม ส่งเคลม
ประกันกับบริษัทผู้ผลิต กระบวนการคัดแยกมิเตอร์แตล่ะประเภทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีกระบวนการท่ีซับซ้อน
และล้าสมัย

เนื่องจากการคัดแยกมิเตอร์แตล่ะประเภทในปจัจบุันยังมีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน ซึ่งการที่ผู้รับผดิชอบ
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ท้ังหมด ที่มีอยู่ในคลังของการไฟฟ้าที่ตนเองรับผดิชอบยังท าได้ยาก จะต้องท าการดึง
ข้อมูลมิเตอร์ท้ังหมดออกมาจากฐาน ข้อมูลในระบบ SAP ซึ่งระบบ SAP เป็นระบบที่เก็บข้อมูลมิเตอร์ท้ังหมดไว้ แต่
ระบบดังกล่าวยังมีข้อจ ากดัในการใชง้าน เนื่องจากรหัสเข้าใช้งานคอ่นข้างมีก าจัดจงึเกิดปญัหาในการเข้าถงึข้อมูล
มิเตอร์แต่ละประเภท ทางคณะผู้จัดท าจงึคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันขึน้มา เพ่ือเป็นที่เก็บข้อมูลแทนการใช้งานระบบ 
SAP ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน และสามารถให้ผู้ปฏิบัติ งานเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์แตล่ะประเภทได้โดยไม่ต้องดงึข้อมูล
ที่มีอยู่ในระบบ SAP

งานวิจัยในครั้งนี้จงึสนใจที่จะศกึษาการสร้างแอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ และศึกษาการ
ท างานของแอปพลเิคชัน เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการท างานท างานให้มีประสิทธิภาพเข้าถงึข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 
ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผูป้ฏิบตัิงานทีร่ับผิดชอบในการควบคุม ดูแล มิเตอร์แต่ละประเภทที่มีอยู่ในคลังของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องหรือให้ผู้ทีส่นใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วิธีด าเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกนั การเลือกภาษา โปรแกรมหรือ
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาเขียนโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่าง เช่น นโยบายของบริษัท,ความ
เหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกน าไปใช้การเข้ากันได้กับ โปรแกรมอื่นๆ หรืออาจเป็นความถนัดของ
แต่ละคน ภาษาโปรแกรมที่มีแนวโน้มในการน ามาเขียนมกั เป็นภาษาที่มีคนที่สามารถเขียนได้ทันที หรือหากมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้ภาษาอ่ืน เช่นต้องการ เน้นประสิทธิภาพในการท างานของโปรแกรม อาจจ าเป็นต้อง
หานักเขียนโปรแกรมขึ้นมาจ านวนหนึง่ ซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจในภาษาโปรแกรมที่ต้องการและมีคอมไพเลอร์ที่
รองรับภาษาเหล่านั้นด้วย โปรแกรมในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน มีวิธีที่การเขียนไม่เหมือนกันท าให้ต้อง
ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี
2. ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย

2.1 การศึกษาวิจัย เร่ืองแอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินงาน 
เป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นการออกแบบและออกแบบสร้างเครื่องมือในการวิจัย ส่วนที่สองเป็นการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจในดา้นตา่งๆ ของกลุ่มตัวอย่าง

2.2 การออกแบบหน้าตาและรูปแบบการแสดงรายละเอียดแอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง
อัจฉริยะให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อผู้ใชง้านมากท่ีสุด

2.3 เขียนค าส่ังการเรียกใช้งาน เขียนค าส่ังการแสดงผลให้มี การท างานตามท่ีตัง้วัตถุประสงค์ และ
ต้องการให้มีการตอบสนองตามความต้องการของผู้ใชง้าน เขียนค าส่ังที่ใช้มีหลักการท างานเหมอืนค าส่ังการเขียน
โปรแกรม หรือ Web Application ทั่วไปแต่การเรียกใช้งานงา่ยกว่า โดยมีแถบเครื่องมือเรียกใช้งานชุดค าส่ังไว้ให้
ดูและเรียกใช้งานได้เลยและมีการประมวลผลของชุดค าส่ังการใช้งานได้ทันที
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ใช้งาน เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจตอ่แอปพลิเคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลัง
อัจฉริยะ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน คนละ 1 ฉบับ จากนั้น แนะน าหลักการท างานของแอปพลิเคชันบริหาร
จัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ และสาธิตวิธีใช้งานใหแ้กผู่้ใชง้าน
4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลเิคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลัง
อัจฉริยะ จากผู้ใช้งานซึง่โดยเป็นพนักงานแผนกมเิตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 5 คนละ 1 ฉบับ จากนั้น แนะน าหลักการท างานของแอปพลิเคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลังอัจฉริยะ 
และสาธิตวิธีใช้งานใหแ้กก่ลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าการประเมินข้อค าถามเป็นรายข้อจนครบ แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากแบบ

ประเมิน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานแบบเดิม

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือออกแบบและสร้างแอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอปพลเิคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลัง
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อปพลเิคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลัง

สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลเิคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลังอัจฉริยะจ าแนกผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างแอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ โดยใช้ Appsheet ในการสร้างแอปพลเิคชัน
บริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเมื่อส าเร็จแล้วมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. แอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ ท าให้มีความสะดวกในการด าเนินงานที่งา่ยและสะดวกขึ้น หรือ 
น าไปพัฒนาต่อ ผู้ใช้ท าการติดตัง้แอปพลเิคชันบริหารจัดการมเิตอร์คงคลังอัจฉริยะ เพ่ือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ดังภาพท่ี 
1 และ 2 โดยท่ีแอปพลเิคชันจะมีชื่อว่า METER STORE BSWK-1

2. ผู้ใช้งานต้องท าการตดิตัง้แอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ โดยการกดติ้ดตั้ง (Install) แอปพลเิค
ชัน

ภาพท่ี 1 การติดต้ัง Appsheet เพ่ือเข้าใช้แอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ

ภาพท่ี 2 ไอคอนแอปพลเิคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ

3. จากนั้นเม่ือผู้ใช้งานตดิตัง้แอปพลิเคชันเสร็จแล้วจะพบกับหน้าท่ีให้ผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่ เมนู โดยจะมีอยู่ 6
หมวด ได้แก่ All (มิเตอร์ท้ังหมด),มิเตอร์พร้อมใชง้าน,มิเตอร์ติดตั้งหน้างาน,มิเตอร์ช ารุดส่งเคลมประกัน,มิเตอร์ช ารุดรอ
จ าหน่าย และ มิเตอร์ช ารุดซ่อมได้โดยตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3

4. น าแอพพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะที่พัฒนามาหาประสิทธิภาพโดยการน ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานแบบเดิม

ภาพท่ี 3 การเพ่ิมข้อมูลมิเตอร์คงคลังของมิเตอร์ท่ีติดตัง้หน้างานและการแจง้เตือนผ่านไลน์
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคชัน

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการน าแอพพลิเคชันบริการจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะเข้ามาใชง้าน โดยท าการ
เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติงานแบบเดมิ จะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้อย่างชัดเจน ซ่ึงการท างานของแอพ
พลิเคชันสามารถท างานได้ตามวัตถปุระสงคท์ี่ต้ังไว้
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีตอ่การใชง้านแอปพลเิคชันบริหารจดัการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ
ในการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของแอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ ได้แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพของแอปพลเิคชัน (Efficiency) หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อ ความเร็วในการท างานของแอป
พลิเคชัน 

2. ด้านประสิทธิผลของแอปพลเิคชัน (Effectiveness) หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อ ความสามารถของแอปพลเิค
ชัน ท่ีท าให้ผู้ใช้งานสามารถใชง้านได้อย่างถกูตอ้งบรรลุผลส าเร็จ ของงาน และใช้งานได้ตรงตามเป้าหมาย 

3. ด้านความสามารถในการเรียนรู้ได้ (Learn Ability) หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถของแอปพลเิคชัน
ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปราศจากผู้แนะน า โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 คน 
ได้แก่พนักงานแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวรรคโลก
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมตี่อการใช้งานของแอปพลิเคชันด้านประสิทธิภาพการใชง้าน

อภิปรายผล
จากการสรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ เพื่อหาประสิทธิภาพของการออกแบบการ

สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง  และหาประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชัน เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอป
พลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง  ซึ่งมีการตั้งสมมติฐานว่าแอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลัง ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความ
ล่าช้าในการค้นหาข้อมูลมิเตอร์คงคลัง และเข้ามาช่วยพัฒนาการท างานให้สูงกว่าวิธีการท างานแบบเดิม  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งาน จากการประเมินความพึงพอใจผลการวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย  ( ҧ𝑥 = 4.55)  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพรรณ์ ทองเพชร ที่ศึกษาเดี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการอะไหล่คงคลังกรณีศึกษา: โรงงานผลิตขนมเบเกอรี่  เป็นพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการอะไหล่คงคลัง โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มอะไหล่ด้วยระบบแบบ ABC (Classification) โดยอาศัยหลักการของ
พาราโต (Pareto) พบว่า เป็นรายการที่จัดอยู่ในอะไหล่กลุ่ม A เท่ากับ 27 รายการอะไหล่กลุ่ม B เท่ากับ 58 รายการ ที่เหลือ 168 รายการเป็นอะไหล่
กลุ่ม C จากนั้นวิเคราะห์ถึงนโยบายการควบคุมอะไหล่คงคลังส าหรับอะไหล่กลุ่ม A มีนโยบายการควบคุมจุดสั่งซ้ือและระดับการสั่งซ้ือ (s,S) อะไหล่
กลุ่ม B และอะไหล่กลุ่ม C มีนโยบายควบคุมจุดสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือ (s,Q) พร้อมทั้งศึกษาดัชนีชี้วัดการด าเนินงานการจัดการอะไหล่คงคลัง คือ 
อัตราหมุนเวียนอะไหล่ส ารอง อัตราส่วนระดับอะไหล่พร้อมใช้และอัตราการขาดอะไหล่เมื่อต้องการใช้

การทดสอบประสิทธิภาพส าหรับผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานจริงพบว่า ค่าเฉลี่ย โดยรวมทุกด้าน พบว่าได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

( ҧ𝑥 = 4.55) ดังนั้นสามารถสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของแอปพลิเคชันได้ว่า แอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ
มีความสามารถในการใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ทีดีมาก แต่เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน จะพบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ด้านอยู่ในเกณฑ์ดีเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
ประสิทธิผล รองลงมาก็จะเป็นด้านการเรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แอปพลิเคชันสามารถสร้างความพึงพอใจในการ

ใช้งานในทุกข้ันตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการมิเตอร์คงคลงัอัจฉริยะ

DEVELOPING A SMART INVENTORY MANAGEMENT APPLICATION

รหัสบทความ

ภาพท่ี 1 การตดิตัง้ Appsheet เพ่ือเข้าใช้แอปพลิเคชนับริหารจดัการมิเตอร์คงคลงัอจัฉริยะ

ขัน้ตอน

วิธีการปฏบิัตงิานแบบเดมิ วิธีการปฏบิัตงิานแบบใหม่

กิจกรรม เวลา (นาที) กิจกรรม
เวลา 
(นาที)

1
ดึงข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 

ZAP -ISU
5

ไมต้่องดงึข้อมลูและจดัเตรียม
ข้อมลู จาก SAP-ISU 0

2

คดัแยกมิเตอร์ช ารุดโดยใช้
โปรแกรม Excel แบบเดิม 
ค้นหา Ctrl+F

45

คดัแยกมิเตอร์ช ารุดโดยใช้แอพ
พลิเคชนั 25

3

พิจารณาคดัแยกมิเตอร์ตาม 
ประเภทการช ารุด 
- เคลมประกนั 
- ซอ่มได้ 
- จ าหน่าย

5

ไมต้่องพิจารณาคดัแยกมิเตอร์
ตาม ประเภทการช ารุด
- เคลมประกนั 
- ซอ่มได้ 
- จ าหน่าย

0

4
คดัแยกข้อมลูมิเตอร์ช ารุด เพ่ือ
ท าข้อมลูในกิจกรรมตอ่ไป

5
คดัแยกข้อมลูมิเตอร์ช ารุด 
เพ่ือท าข้อมลูในกิจกรรมตอ่ไป 1

รวมเวลา (นาท)ี 60 รวมเวลา (นาที) 26

สรุปผลการวิจัย (ต่อ)
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการท างานของแอปพลเิคชัน ภาพรวมในด้าน ประสิทธิภาพของการใช้งานมผีลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี ( ҧ𝒙= 4.47, S.D. = 0.59) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40 – 4.60 พบว่า แอป
พลิเคชันสามารถเช็คใช้งานได้ลื่นไหลไม่ติดขัดขณะเปิดการใช้งานมีคะแนนอยู่ในระดับดี แอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อความ 

รูปภาพมีคะแนนอยู่ในระดับดีมากและสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีคะแนนอยู่ในระดับดี

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมตี่อการใช้งานของแอปพลิเคชันด้านประสิทธิผล

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินการท างานของแอปพลิเคชัน ภาพรวมในด้านประสิทธิผลของการใช้งาน มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก ( ҧ𝒙= 4.67, S.D. = 0.46 ) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00 พบว่า แอปพลเิคชัน
สามารถสามารถสแกนโค๊ดได้ถูกต้อง มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก แอปพลเิคชันสามารถสามารถแสดงข้อความรูปภาพได้ถูกต้อง 

และเหมาะสม มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก และสามารถแสดงจ านวน ขนาดมิเตอร์ได้ถูกต้อง มีคะแนนอยู่ในระดับดีมากเช่นกนั
ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันด้านการเรียนรู้

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินการท างานของแอปพลิเคชัน ภาพรวมในด้านด้านการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดี ( ҧ𝒙= 4.50, S.D. = 0.49 ) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51–4.50 พบว่า แอปพลเิคชัน
สามารถแสดงเนื้อหาและรูปแบบ ตัวอย่างท าให้สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจ ได้ง่ายมีคะแนนอยู่ในระดับดมีาก และผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานแอปพลเิคชันได้ด้วยตัวเอง มีคะแนนอยู่ในระดับดี 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจรวมทุกด้านของผู้ใช้งานทีม่ีตอ่การใช้งานของแอปพลเิคชัน

จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินการท างานของแอปพลิเคชัน ภาพรวมทุกๆ ด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ( ҧ𝒙= 4.55) ซึ่งแอพพลเิคชันบริหาร
จัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกต่อการปฏิบัติงานและยังช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลงอีกด้วย
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อแอปพลิเคชันบริหารจัดการมิเตอร์คงคลังอัจฉริยะ โดยสรุป
ทั้งหมดพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ด้านประสิทธิผล เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 และความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านการเรียนรู้ เท่ากับ 4.50 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49

ข้อที่ ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ഥ𝒙 S.

D.

แปล

ผล

1 แอปพลิเคชนัสามารถใช้งานได้ล่ืนไหลไมต่ดิขดัขณะเปิดการใช้
งาน

4.4

0

0.8
0

ดี

2 แอปพลิเคชนัสามารถบนัทกึข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 4.4

0

0.4
9

ดี

3 แอปพลิเคชนัสามารถแสดงข้อความ รูปภาพได้อยา่งรวดเร็ว 4.6

0

0.4
9

ดีมาก

ค่าเฉล่ีย 4.4
7

0.5
9

ดี

ข้อที่ ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ഥ𝒙 S.

D.

แปล

ผล

1 แอปพลิเคชนัสามารถสแกนโค๊ดได้ถกูต้อง 4.6

0

0.4
9

ดีมาก

2
แอปพลิเคชนัสามารถแสดงข้อความ รูปภาพได้ถกูต้องและ
เหมาะสม

4.6
0

0.4
9

ดีมาก

3 แอปพลิเคชนัสามารถแสดงจ านวน,ขนาดมิเตอร์ได้ถกูต้อง    4.8

0

0.4
0

ดีมาก

ค่าเฉล่ีย 4.6
7

0.4
6

ดีมาก

ข้อที่ ด้านการเรียนรู้ (Learn Ability) ഥ𝒙 S.

D.

แปล

ผล

1
แอปพลิเคชนัสามารถแสดงเนือ้หาและรูปแบบ ตวัอยา่งท าให้
สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจ ได้ง่าย

4.6
0

0.4
9

ดีมาก

2
สามารถใช้งานแอปพลิเคชนัได้ด้วยตวัเอง 4.4

0
0.4
9

ดี

ค่าเฉล่ีย 4.5
0

0.4
9

ดี

ข้อที่ ความพงึพอใจในแต่ละด้าน ഥ𝒙 แปล

ผล

1 ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน (Efficiency) 4.4
7

ดี

2
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 4.6

7
ดีมาก

3 ด้านการเรียนรู้ (Learn Ability) 4.5
0

ดี

ค่าเฉล่ีย 4.5
5

ดีมาก

ขอบเขต
1 ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วย Google Sheet และ App sheet

2 ทดลองใช้งานกบัแผนกมิเตอร์ท่ี กฟอ.สวรรคโลก


