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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบริหาร

จัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ที่ต้องการให้ระบบบริหาร
จัดการหอพักเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น โดยการน าวงจรการพัฒนาระบบ SDLC มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Intel® XDK ภาษาที่ใช้ได้แก่ PHP, 

JAVA Script, HTML5 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้ท าการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง คือกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ  ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ จ านวน 3 คน และกลุ่มประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ  นักศึกษาที่พักในหอพักเครือข่าย จ านวน 30 คน  
ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย จ านวน 6 คน และเจ้าหน้าที่หอพัก
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04) มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซ่ึงสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม 
ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.97 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07) มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นในภาพโดยรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการหอพักเครือข่าย, อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

Abstract 
 The objectives of this study is to development of  
Application for Management Dormitory Network on mobile 
device for user's convenient. The study has used the system 
called System Development Life Cycle : SDLC system 
developed with Intel® XDK ,PHP, JAVA Script, HTML5, using 
MySQL as database management system. The samples used in 
this report selected by purposive sampling included expertise 
general 3 people and the samples study are students from the 
dormitories 30 people the dormitory owners 6 people and the 
dormitory officers 2 people. The result efficiency of the system 
was evaluated by a panel of expatriates ( x =3.70, S.D.=0.04) 
was good level. There can be activated via mobile device 
effectively and the satisfaction of users of all 3 groups be 

satisfied ( x = 3.97, S.D. = 0.07) at a good level. That shows the 
system developed in overall satisfaction at a good level. 
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดให้มี

บริการหอพักเครือข่ายส าหรับนักศึกษา อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีความ
มั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าพักในหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของหอพักเครือข่ายในปัจจุบันนี้ ได้ใช้
วิธีการจดบันทึกและการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารอยู่ ซ่ึงอาจท าให้
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องตรงกันได้ ท าให้การสืบค้น
ข้อมูลเป็น ไป ได้ยาก ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบกิจการหอพัก และนักศึกษา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ในปัจจุบัน ท าให้โทรศัพท์มือถือได้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการติดต่อสื่อสาร 
และสืบค้นข้อมูลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ง่าย จึงกลายเป็นปัจจัยที่เพิ่มเติม
ในชีวิตประจ าวัน ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและสอดรับกับความทันสมัย
ของอุปกรณ์ เคลื่ อนที่  ผู้ ศึกษาเล็งเห็ นความส าคัญ  ในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่จะช่วย
ในการบริหารจัดการหอพักเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการ
ค้นหาข้อมูลหอพัก อันเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ สร้างความพึงพอใจ รวมถึงการบริการผู้เข้า
พักอาศัยอย่างรวดเร็ว ซ่ึงผู้พัฒนาได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน  

 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพัก
เครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย  
2.2 เพื่อวัดหาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพัก
เครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุม

หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
3.1 แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application [1] ประกอบขึ้นด้ วยค าสองค า  คือ 
Mobile กับ Application ซ่ึง Mobile คือ อุปกรณ์สื่อสารที่ ใช้ ในการ
พกพา ยังสามารถท างานได้เสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมักใช้ท า
หน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์        
ส าหรับ Application หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท างานของผู้ใช้
(User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User 

Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ 

ดังนั้น Mobile Application ในที่นี้ หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่
ช่ วย ในก ารท า งาน ขอ งผู้ ใช้ บ นอุ ปก รณ์ สื่ อ สารแบ บ พ กพ า เช่ น 
โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นจะท างานบนระบบปฏิบัติการบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android  
3.2 การบริหารจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ 

การบริหารจัดการหอพักเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มี
ความสะอาด สะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และส่วนร่วม 
ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์กลางของการหล่อหลอมการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ สังคม วัฒนธรรม เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนาในด้านต่างๆ โดย
การด าเนินงาน ด้านหอพักของมหาวิทยาลัยฯได้จัดให้มีการประชุม เยี่ยม
ชมหอพัก และนักศึกษา สรุปผลการบริหารจัดการหอพัก ประจ าทุกเดือน 
เพื่อการติดตามแก้ไขปัญหา พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหอพักที่ทัน
ต่อเหตุการณ์และ สถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จากการพัฒนาโปรแกรมจัดการห้องพักบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์[2] ได้น าอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกใน
การใช้บันทึกข้อมูลห้องเช่า บันทึกข้อมูลผู้เช่า ส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งค่าใช้จ่าย
และสถานการณ์ช าระเงินให้ทางผู้เช่า โดยออกแบบด้วย UML เนื่องจากใช้
ภาษาจาวาและฐานข้อมูลที่ใช้ SQLite ในการพัฒนาระบบ เพื่อน ามาแก้ไข
ปัญ หาการสูญ หายของ  จดหมายแจ้ งหนี้  หลักฐานการจ่ าย เงิน 

ใบเสร็จรับเงิน โดยการประมวลผลของระบบเพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
แม่นย า  

ส่วนการพัฒนาระบบ การจัดการหอพั กนั ก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [3] ใช้หลักวงจรการพัฒนาระบบ SDLC

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้
ฐานข้อมูล MySQL น าเสนอในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่ท างานบนเว็บ
เบราว์เซอร์ ประกอบด้วยการจัดการหอพักและห้องพัก การรับนักศึกษา
เพื่อเข้าพัก การเลือกห้องพักส าหรับนักศึกษาแบบอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูล
ส่วนตัวเข้าร่วมในการพิจารณาเลือกห้อง การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ และ
รายงานต่างๆ  

วิธี ก ารที่ น า เสนอในบทความนี้  คื อการพัฒ นาโมบาย          
แอพพลิ เคชั่ น  ด้ วย เครื่อ งมือพัฒนาแบบข้ ามแพลตฟอร์มอย่ าง         
Intel® XDK โดยภาษาที่ใช้ได้แก่ PHP, JAVA Script, HTML5, ร่วมกับ
ฐานข้อมูล MySQL ที่ท างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มาแก้ปัญหาการจัดการ
หอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1 ประชากร 

ประชากร คือ นักศึกษาที่พักในหอพักเครือข่าย ผู้ประกอบการ
หอพัก และเจ้าหน้าที่หอพักมหาวิทยาลัยฯ  
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

จากกลุ่มตัวอย่างประชากรข้างต้น ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแบบ
เจาะจง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้  คือนักศึกษาที่พักในหอพัก
เครือข่าย จ านวน 30 คน ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย จ านวน 6 คน 
และเจ้าหน้าที่หอพักมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 คน 
4.3 ตัวแปรศึกษา 

4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  รูปแบบการบริหารจัดการหอพัก
เครือข่ายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของ
แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

4.4.1 แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

4.4.2 แบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น
บริหารจัดการหอพักเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

4.4.3 แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผูศึ้กษาได้ด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพัก

เครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยออกแบบสถาปัตยกรรมระบบดังรูปที่ 1 
 

server

Interner
Admin

Student

Office University

Owner Dormitory

3G/
WiFiDormitory Apps Dormitory Apps
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รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบแอพพลิเคชั่นฯ 
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และได้ด าเนินการศึกษาตามหลักวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่
เร่ิมจนกระทั่งส าเร็จ มีอยู่ 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2  

 

 
 
 

รูปที่ 2 วงจรพัฒนาระบบ : SDLC 

 

5.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 ปัจจุบัน มีนักศึกษา กว่า 2,000 คน และมีหอพักที่รองรับอยู่ 
กว่า 80 หอพัก ในจ านวนนักศึกษาทั้งหมดนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 
กว่า 500 คน และหอพักที่ เข้าร่วมโครงการในระยะแรก มีทั้งหมด 6 

หอพัก ซ่ึงมีสภาพปัญหา ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลยังใช้เป็นแบบเอกสาร 

 2) ขาดการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้น  
 3) ขาดการน าเสนอข้อมูลหอพักและการสื่อสารระหว่างหอพัก
กับนักศึกษา บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการหอพัก และ
นักศึกษา ในการลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ 
5.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)  

วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดขอบเขต โดยละเอียด เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาก าหนดขอบเขตการท างานของระบบทั้งหมด และท าการเลือก
เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาที่เหมาะสม   
5.3 การออกแบบระบบ (Design) 

การออกแบบระบบแอพพลิเคชั่นฯ ได้ออกแบบแผนภาพการ
ไหลของกระแสข้อมูล   (Data flow Diagram: DFD)  และ E-R diagram 
เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ดังอธิบายจากรูปที่ 3 แผนภาพการไหลระดับ
สูงสุด (Context Diagram) ของแอพพลิ เคชั่นบริหารจัดการหอพั ก
เครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ภายนอก 
(External Entity) 4 กลุ่ม คือ 

1) เจ้าหน้าที่หอพักมหาวิทยาลัยฯ ท าหน้าที่ในการอนุมัติการ
เข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่าย สามารถจัดการข้อมูลนักศึกษา จัดการข้อมูล
หอพัก ดูสถิติของหอพัก ดูรายงานข้อมูลนักศึกษาที่เข้าพักและย้ายออก 
และสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารของหอพักเครือข่ายได้  โดยใช้          
แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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รูปที่ 3 แผนภาพการไหลของกระแสข้อมูล (Data flow Diagram: DFD)               

           แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

2) ผู้ประกอบการหอพัก สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมเป็น
หอพักเครือข่าย สามารถยืนยันการจองของผู้เช่า จัดการข้อมูลหอพัก/
ห้องพัก จัดการข้อมูลผู้พักอาศัย แจ้งย้ายออก ดูสถิติผู้พักของหอพักตัวเอง 
และสามารถรับข้อมูลข่าวสารของหอพักเครือข่ายได้ โดยใช้แอพพลิเคชั่น
บริหารจัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3) นักศึกษา สามารถค้นหาหอพัก/ห้องพัก ท ารายการจอง
ห้องพัก แจ้งผลการช าระเงิน แจ้งย้ายออก แสดงความคิดเห็นให้กับหอพัก 
และสามารถรับข้อมูลข่าวสารของหอพักเครือข่าย ได้โดยใช้แอพพลิเคชั่น
บริหารจัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลือ่นที่ 

4) ผู้ดูแลระบบ สามารถดูข้อมูลผู้ใช้งาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน ตั้งค่า
หอพั ก  ดูสถิติหอพั ก  และสามารถเพิ่ ม  ลบ  เจ้ าหน้ าที่ ได้  โดยใช้            
แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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รูปที่ 4 E-R diagram แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย         
         บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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 จากรูปที่  4 ER-Diagram ของแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการ
หอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อธิบายได้ว่านักศึกษาสามารถค้นหาดู
ข้อมูลหอพักได้ สามารถท ารายการจองห้องพักหนึ่งคนต่อหนึ่งห้องพัก เมื่อ
นักศึกษาท ารายการจองห้องพักแล้ว ต้องท าการช าระเงินค่ามัดจ า ถึงจะท า
รายการจองเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการหอพัก ให้ท า
การอนุมัติ/ยกเลิกการจองให้กับนักศึกษา  เมื่อผู้ประกอบการหอพักอนุมัติ
แล้ว ข้อมูลจะแจ้งไปยังนักศึกษาว่าท าการจองห้องพักเสร็จสิ้นแล้ว  
 
5.4 การพัฒนาระบบ (Development) 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่นี้ ได้ออกแบบโดยการน าผังการไหลของกระแสข้อมูล 
(Data flow Diagram: DFD) มาใช้ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจง่ายต่อการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นฯ ส าหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบคือ intel® XDK 
และภาษาที่ใช้เขียนคือ JavaScript, HTML5,PHP ร่วมกับ MySQL เป็น
ส่วนการจัดการฐานข้อมูล แสดงผลลัพธ์ทั้ง 4 ส่วน ดังรูปที่ 5-8 

 
1 2 3 4

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย           
         บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนผู้ดูแลระบบ 

 

 จากรูปที่ 5 แสดงล าดับขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ดังนี้ 1) เลือกเมนูตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน  
2) เลือกประเภทนักศึกษา 3) เลือกรายนามนักศึกษา 4) ท าการแก้ไข
ข้อมูลนักศึกษา   แล้วท าการบันทึก 
 

1 2 3 4

 
 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย           
         บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนเจ้าหน้าที่หอพักมหาวิทยาลัยฯ 

 

จากรูปที่  6 แสดงล าดับขั้นตอนการอนุมัติ /ปฏิ เสธการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมของหอพักเครือข่าย ดังนี้ 1) เลือกเมนูใบสมัครหอพัก 
2) เลือกใบสมัครหอพัก 3) แสดงรายละเอียดหอพัก 4) แสดงรายละเอียด
สิ่งอ านวยความสะดวกแล้วท าการอนุมัติ 

 

1 2 3 4

5 6 7 8

 
 

รูปที่ 7 ตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย           
         บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนนักศึกษา 

 

จากรูป 7 แสดงล าดับขั้นตอนการจองห้องพัก ดังนี้ 1) เลือก
เมนูค้นหาหอพัก 2) เลือกหอพักที่ต้องการเข้าพัก 3) แสดงรายละเอียด
หอพัก 4) แสดงข้อมูลแผนที่ตั้งและสิ่งอ านวยความสะดวก 5) ท าการเลือก
ห้องพักที่ต้องการ  6) แสดงรายละเอียดการจองห้องพัก 7) แจ้งผลการ
ช าระเงิน 8) รอการตรวจสอบ/อนุมติ  

 
1 2 3 4 5

 
 

รูปที่ 8 ตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย           
         บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนผู้ประกอบการหอพัก 

 

จากรูปที่  8 แสดงล าดับขั้นตอนการรับจองการเข้าพักของ
นักศึกษา ดังนี้ 1) เลือกเมนูใบจองห้องพัก 2) แสดงรายละเอียดใบจอง
ห้องพัก 3) เลือกเมนูแจ้งการช าระเงิน เพื่อดูว่ามีรหัสการจองไหน มีการ

Proceeding of 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2016)

618



ช าระเงินเข้ามา 4) แสดงรายละเอียดการช าระเงิน/ยืนยันการเข้าพัก       

5) แสดงรายละเอียดทะเบียนผู้พัก 
 

5.5 การทดสอบ (Testing) 
            ท าการทดสอบแอพพลิเคชั่นฯ 2 ขั้นตอนดังนี้ 
             1) ทดสอบใช้งานแอพพลิเคชั่นฯด้วยตนเอง โดยการเข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่นฯทั้งส่วน เจ้าหน้าที่หอพัก ผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา 
และผู้ดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องของแอพพลิเคชั่นแล้วท า
การปรับปรุงแก้ไข 

2) น าแอพพลิเคชั่นฯที่พัฒนาเสร็จแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ
ประเมินหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นฯ หากมีข้อเสนอแนะ จะน ามาแก้ไข
ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.6 การติดตั้ง (Implementation) 
หลังจากที่ได้ท าการทดสอบระบบแล้วว่าสามารถท างานได้จริง

และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน จึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน 
โดยการเตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อท าการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
บริหารจัดการหอพักเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลงบนโทรศัพท์มือถือ
และด าเนินการใช้งานระบบใหม่ 
5.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 

เมื่อแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นได้ใช้งานภายในระบบแล้ว จะต้อง
มีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบอยู่เสมอ โดยจะมี
ผู้ดแูลระบบท าการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้องสมบูรณ์  

 

6. ผลการวิจัย 

           ผลการประเมินหาประสิทธิภ าพของระบบและผลการ   
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบแอพพลิเคชั่นบริหาร   
จัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษา จ านวน 30 คน 2) 
ผู้ประกอบการหอพัก จ านวน 6 คน 3) เจ้าหน้าที่หอพักมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน 2 คน สามารถสรุปได ้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพ ด้านต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธภิาพ 

x  S.D. การแปลผล 
1. การประเมินระบบด้าน 

Function Requirement Test 
3.70 0.09 ดี 

2. การประเมินระบบด้าน 

Function Test 
3.69 0.10 ดี 

3. การประเมินระบบด้าน  
Usability Test 

3.75 0.02 ดี 

4. การประเมินระบบด้าน  
Security Test 

3.67 0.04 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.70 0.04 ดี 

    จากตารางที่ 1 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น
บริหารจัดการหอพักเครือข่าย  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04) 
ซ่ึงสามารถแปลความได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ว่าแอพพลิเคชั่นที่ ได้
พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นฯ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. การแปลผล 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นฯ 

4.03 0.04 ดี 

2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
หอพกัเครือข่ายที่มีต่อแอพพลิเคชั่นฯ 

3.94 0.29 ดี 

3. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หอพัก
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นฯ 

3.94 0.17 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.97 0.07 ดี 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพักเครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จาก
กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ) 2) ผู้ประกอบการหอพัก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ) 3) เจ้าหน้าที่หอพักมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 ) ได้ ค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.97 ซ่ึงสามารถแปลความได้อยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ว่า    
แอพพลิเคชั่นที่ไดพ้ัฒนาขึ้น ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

7. สรุปผลศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการศึกษา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพัก 

เครือข่าย บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ที่ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถน าไปใช้ งานได้จริง ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การบริหารจัดการหอพักเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ค้นหาข้อมูลหอพักเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ดี  สามารถท างานได้บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ 
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาโปรแกรมจัดการห้องพักบนระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์[2] และใช้เครื่องมือพัฒนาและภาษาที่ง่ายเช่นเดียวกับการ
พัฒนาระบบการจัดการหอพักนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี[3] โดยอาศัยเครื่องมือแบบข้ามแพลตฟอร์มในการพัฒนา ท า
ให้การพัฒนาระบบที่สะดวกต่อการใช้งานและทันสมัย เป็นไปได้อย่างง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีการจัดเก็บบันทึกปัญหาจากผู้ใช้งาน(User) เพื่อ 

น ามาปรับปรุงแอพพลิเคชั่นฯให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

             8.2 ความรวดเร็วในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นขึ้นอยู่กับ
ความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ ดังนั้นหากต้องการเข้าใช้งาน ควรใช้งาน
ผ่าน Wi-Fi หรือสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 8.3 ควรมีการปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User 

Interface ) ให้ทันสมัยน่าใช้งาน เช่น สี ตัวอักษร รูปแบบไอคอน 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย กลุ่มผู้ประกอบหอพักเครือข่าย ที่ให้ความร่วมมืออย่างยิ่งในความ
เอื้อเฟื้อข้อมูลสารสนเทศและสถานที่เพื่อด าเนินการ  

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินประสิทธิภาพของ
แอพพลิเคชั่น พร้อมให้ค าชี้แนะเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จ ารัส  กลิ่นหนู     
ผศ.วิจิตรา มนตรี ดร.สุวิชช์ คุณารัตนพฤกษ์ และ อ.พิเชษฐ กันทะวัง ที่ได้
เสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยให้ค าแนะน าในการท างาน และค าปรึกษาอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการนี้ ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขโครงงานนี้
เป็นอย่างดี จนท าให้การศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จได้
อย่างสมบูรณ์   
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