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บทคัดยอ 

การงานวิจัยฉบับนี้เปนการแกปญหาในชวงสถานการณ covid19 ที่เกี่ยวของกับการบริการใหคําปรึกษาที่มีอยูใน

มหาวิทยาลัย เนื่องดวยนักศึกษาไมสามารถเขามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงทําใหไมสามารถติดตอสื่อสารโดยตรงกับเจาหนาที่

แตละแผนกที่เกี่ยวของกับการบริการนักศึกษา เชน กิจการนักศึกษา งานทะเบียน เปนตน ปกติชองทางที่ใชสําหรับการติดตอ

ไดแกโทรศัพทและชองทางสังคมออนไลนเฟสบุค ซึ่งทางโทรศัพทใชไดเฉพาะในชวงเวลาราชการเทานั้น สวนชองทางสังคม

ออนไลนเฟสบุคก็พบวาไมเปนระบบและไมสามารถติดตามผลของการแกปญหาของนักศึกษาได ทางผูวิจัยจึงไดศึกษาและ

พัฒนาระบบโดยเลือกรูปแบบในการใหบริการแบบเว็บแอปพลิเคชัน สําหรับเทคนิคการแลกเปลีย่นขอมูลใชหลักการ REST ซึ่ง

ทําใหการขยายและการรองรับผูใชไดจํานวนมากอยางมีประสิทธิภาพ ในการวจิัยไดใชกรณีศึกษาการใหคําปรึกษางานทะเบียน 

จากการวิเคราะหระบบพบวาการตั้งคําถามควรแบงออกเปนกลุม เพื่อใหงายตอการจํากัดขอบเขตของปญหา สําหรับงาน

ทะเบียนไดวิเคราะหกลุมคําถามไดทั้งสิ้น 12 กลุม ไดแก การขอเปดรายวิชา, การลงทะเบียน, การถอนรายวิชา เปนตน ซึ่ง

หลักการทํางานของระบบจะใหผูขอคําปรึกษาจะตองทําการเขาสูระบบโดยใชบัญชีรายชื่อของมหาวิทยาลัย เพื่อการแยกแยะ

บุคคลจากนั้นจึงทําการบันทึกเสียงผานทางเว็บบราวเซอร (Web Browser) จากนั้นทําการอัปโหลดไฟลเสียงเขาสูระบบ 

เพื่อใหเจาหนาที่ฟงและทําการตอบ โดยการตอบของเจาหนาที่สามารถทําไดทั้งการตอบดวยเสียงหรือขอความ นักศึกษายัง

สามารถติดตามสถานะการใหคําปรึกษาผานทางระบบได การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบไดทําการประเมินแบงเปน 

7 ดานระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ พบวาผลจากการประเมินมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.75 ผลการสรุปการใหบริการระบบขอคําปรึกษาผานเว็บแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจอยูที่ระดับดี 
 

ABSTRACT 

This research is a solution to problems during the covid19 situation related to the consulting 

services available at universities. Because students are unable to enter the campus area, they are unable 

to communicate directly with workers from each department that provides student services, such as student 

affairs and registration, Internal telephones and social media platforms such as Facebook are commonly 

used for communication which the phone can only be used during office hours As for the online social 
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channels, Facebook was found to be unsystematic and unable to track the results of the students' solutions. 

Therefore, the researcher has studied and developed the system by choosing a form of service as a web 

application for the technique of exchanging data using the principle of REST, which makes it possible to 

expand and support a large number of users. effective in the research, a case study was used for consulting 

in registration work. From the analysis of the system, it was found that questioning should be divided into 

groups. to make it easier to narrow the scope of the problem for the registration work, a total of 12 groups 

of questions were analyzed, namely requesting to open a course, registration, withdrawing a course, etc. 

The principle of the system is that the consultant must log in using the university's roster in order to 

Individual identification is then recorded through a web browser. and then upload the audio file into the 

system for the staff to listen and answer by answering the staff can both answer by voice and text. Students 

can also track counseling status through the system. The user satisfaction assessment of the system was 

divided into 7 aspects, 5 levels of satisfaction. It was found that the results of the assessment had a mean 

satisfaction of 4.07 and a standard deviation of 0.75. The results of the summary of the consulting system 

service via web applications are satisfied at a good level. 
 

คําสําคัญ: เวบ็แอปพลิเคชัน  แพลตฟอรม  คําปรึกษา 

Keywords: Web application, Platform, Consulting 

 

บทนํา 

สถานการณ  covid19 ในป จจุบันท ําให ทาง

มหาวิทยาลัยไม อนุญาตใหนักศึกษาเขามาในพื ้นท่ีของ

มหาว ิทยาล ัยด ังนั้นจึงทําให น ักศ ึกษาที่มีป ญหาหรือ 

ขอสงสัยเกี่ยวกับงานบริการดานการศึกษาไมสามารถทราบ

ถึงคําตอบที่ชัดเจนจากเจาหนาท่ีได อาทิเชน งานทะเบียน 

งานกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะการปรึกษาทางดานงาน

ทะเบียนที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ปกติ

นักศึกษาจะเขามาสอบถามยังงานทะเบียนหรือใชการ

โทรศัพท หร ือชองทางเคร ือขายส ั งคมออนไลน   เชน 

Facebook line เปนตน จากที่กลาวพบวาการใหคําปรึกษา

ยังไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบและไมสามารถตรวจสอบ

ถึงผลของการดําเนินการตอคําปรึกษานั้นได นอกจากนี้

พบวาบางกรณีวิธีการแกปญหายังตองขึ ้นกับเจาหนาที่ที่

ร ับผ ิดชอบเฉพาะสวนงานนั ้นโดยตรง หากเจาหนาที่ ท่ี

รับผิดชอบไมสามารถใหคําปรึกษาในชวงเวลานั้นเจาหนาที่

คนอื่นก็ไมสามารถใหคําปรึกษาที่ถูกตองและชัดเจนได ทาง

ผูวิจัยจึงไดมีการพัฒนาโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ปรับใชกลับการขอคําปรึกษา โดยจากการวิเคราะหพบวา

วิธีการขอคําปรึกษาโดยการพูดเปนวิธีการที่สะดวกมากกวา

การพิมพ เนื ่องจากพบวาผู ขอคําปรึกษาไมสามารถสรุป

ออกมาเปนภาษาเขียนไดและเสียงยังสามารถระบุอัตลักษณ

ของผู ถามไดอ ีกชองทางหน่ึงดวย งานวิจัยครั ้งนี ้ ได ใช

กรณีศึกษาระบบงานบริการงานทะเบียน จากการสอบถาม

เจาหนาที่ใหคําปรึกษาพบวาการแบงกลุมคําถามจะชวยใหผู

ขอคําปรึกษาสามารถเขาใจประเด็นคําถามกอนที ่จะขอ

คําปรึกษา ในที่นี้สามารถแบงคําถามออกเปนกลุมรวมทั้งสิ้น 

12 กลุม ไดแก การขอเปดรายวชิา การลงทะเบียนเรียน การ

ถอนรายวิชา การแจงส ําเร ็จการศึกษา การแกไขระดับ

คะแนนไมสมบูรณ การยายคณะ การโอนยายวิทยาเขต  

การโอนยายสถานศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต สถานะของ

นักศึกษา การขอเอกสารทางการศึกษา และอ่ืนๆ  

ผู พัฒนาจึงไดนําปญหามาวิเคราะหและจัดทํา

ระบบขึ ้นโดยอาศัยการโปรแกรมบนเว็บในรูปแบบเว็บ 

แอปพลิเคชัน สําหรับการเชื่อมตอขอมูลเปนแบบ REST ซึ่ง

ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลตางแพลตฟอรมสามารถใชงาน

รวมกันได ความปลอดภัยในการสื่อสารใชรูปแบบ JWT ขอดี

คือสามารถบรรจุขอมูลที่ตองการลงไปในโทเคน ซึ่งทําให
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ระบบสามารถนําขอมูลที่บรรจุนําไปประมวลผลตอได ขอมูล

ที ่บรรจุจะประกอบไปดวยขอมูลที ่สามารถระบุถึงผูใชได 

โครงสรางของระบบเปนแบบแพลตฟอร มโดยทําการ

ออกแบบระบบใหเปนลักษณะผานตัวกลางเชื่อมระหวาง

ผู ใชบริการคือนักศึกษากับผู ใหบริการซึ่งไดแกเจาหนาที่

เกี ่ยวของกลับการบริการทางการศึกษา สําหรับการระบุ

ตัวตนผูใชในระบบใช e-passport ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น 

สําหรับภาษาที่ใชในการพัฒนาไดแกภาษา PHP, HTML5, 

JavaScript ส ําหรับไลบารีที่ท ําการบันทึกเส ียงใช Java 

Library ท่ีชื่ อว า Recorderjs (https://github.com/matt 

diamond/Recorderjs) ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี ้จึงมุงเนนใน

การแกปญหาในสวนของการขอคําปรึกษาตองานบริการ

ศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพรอมทั้งประเมินความ

พึงพอใจในการใชงาน 
 

ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนความรูที่เกี่ยวของจาก

งานวิจัยที่มีลักษณะคลายคลึงกันพบวาการพัฒนาระบบบน

เว็บบราวเซอร ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงการใหบริการได

ท ุกระบบปฏิบ ัต ิการรวมไปถึงกรณีมีการปรับปรุงการ

ใหบริการก็สามารถทําไดโดยงาย ดวยเทคโนโลยีปจจุบัน

ทางดานการโปรแกรมบนเว็บการแสดงผลตลอดจนความ

ปลอดภัยก็สามารถทําไดอยางมีประสิทธภิาพ 

RESTful Web API 

REST (Representational State Transfer) เปน

รูปแบบการสงขอมูลระหวาง Server-Client ตามนิยามของ 

RestApiTutorial team (2013) เป นแนวค ิดในการสร าง

เสนทางเชื ่อมตอขอมูลผานทาง HTTP Protocol โดยใช

กระบวนการ GET/POST/PUT/DELETE โดยมีขอกําหนด 6 

องคประกอบ ดังน้ี 

- Client-server architecture: การทํางานอยู ใน

รูปแบบ ไคลเอ็นต-เซิรฟเวอร  

- Statelessness: ค ําขอแตละรายการจากไคล- 

เอ็นตเมื่อถูกประมูลผลแลวเซิรฟเวอรจะคางการเช่ือมตอไว  

- Cacheability: เซิรฟเวอรสามารถระบุใหไคลเอน็

สามารถแคชคําขอได  

- Layered system: ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล จั ด ใน

รูปแบบชั้นขอมูล โดยผูรองขอมูลไมตองดําเนินการโดยตรง  

- Code on demand: เ ค รื่ อ งแม ข า ยก ํ าหนด

สคริปตที่ใชสําหรับไคลเอ็นตเรียกใชในบริบทที่กําหนด  

- Uniform Interface: ก ร ะ บ ว นกา ร ส ื ่ อ ส า ร

ระหวางไคลเอ็นตและเซิรฟเวอรถูกกําหนดดวยรูปแบบ  

รูปที่ 1 แสดงถึงสถาปตยกรรม RESTful web API 

หลักการทางานเร ิ ่มจากไคลเอนต ( Client) จะทาการ 

Request ไปยัง REST API โดยใชชุดคําสั ่งที่กําหนดเอาไว

ลวงหนา จากนั้นระบบก็จะทําการประมวลผลตามคํารองขอ 

ผลลัพธของขอมูลและสงกลับมาในรูปแบบ JSON หรือ 

format อื่นๆ หลังจากตอบกลับขอมูลในฝงเครื่องแมขายจะ

ทําการตัดการเช่ือมตอ 

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

เว็บแอปพลิเคชัน เรียกสั ้นๆ วาเว็บแอป (Web 

app) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที ่รันผานเว็บบราวเซอร 

ปจจุบันถูกพัฒนาอยู ในหลายภาษาหลายรูปแบบ ตาม

หนังสือที่แตงโดยบัญชา (2550; 2562) ชื่อ คูมือการพัฒนา

เ ว็ บด ว ย  PHP 5  MySQL 5  และ สร า ง เ ว็ บ ไ ซต  แบบ 

Responsive ดวย Bootstrap รวมกับ CSS และ JavaScript 

โดยภาษาที่นิยมในการพัฒนาในฝงของเครื่องแมขาย ไดแก 

PHP ASP เปนตน ภาษาในฝงของไคลเอนต นิยมใชในการ

พั ฒ น า ไ ด แ ก  HTML, CSS, Javascript รู ป ที่  2  เ ป น

สถาปตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน กระบวนการจะเริ่มจาก

ฝงของไคลเอนตสงขอมูลรองขอไปยังฝงเครื่องแมขายหรือ

เซิรฟเวอร (Backend) โดยการประมวลผลบนเว็บเซอรเวอร 

สําหรับการจัดรูปแบบสวนผู  ใช (Frontend) ปจจุบันใช 

Bootstrap เนื่องจากใชงานงายและรองรับการแสดงผลบน

อุปกรณที่หลากหลาย 
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รูปที่ 1 สถาปตยกรรม RESTful Web API 

 

รูปที่ 2 สถาปตยกรรม Web Applicatio

สําหรับการสื่อสารขอมูลระหวางสวนแสดงผลกับ

ส วนประมวลผลใช หลักการเอเจ ็กซ  ยอมาจาก AJAX 

(Asynchronous JavaScript And XML) เปนวิธีการพัฒนา

โปรแกรมบนเว็บในฝง Client-side Script หลักการทํางาน

เปนการรับสงขอมูลระหวางไคลเอนตและเซอรเวอร โดย

วิธีการทางานในฝงไคลเอนตจะมีกระบวนการเรียกวาเอเจิก

เอนจิน (AJAX engine) ทํางานอยูเบื้องหลังเปนตัวกลางทํา

หนาที่แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเว็บเบราวเซอร ทําใหหนา

ของเว ็บไมต องโหลดขอมูล (Reload) ส ําหร ับข อม ูลที่

แลกเปลี่ยนที่นิยมใชจะอยูในรูปแบบ XMLหรือ JSON ผล

จากการใชงานจะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงผลบนเว็บ 

ดูสวยงาม เอเจ็กซไมใชเทคโนโลยีใหมแตใชเทคนิคอัน 

ได แก xhtml, ECMAScript, XMLHttpRequest, XML มา

ผสมผสานกัน ปจจุบันนิยมใชภาษา JavaScript, Jquery 

เปนตน  

JavaScript Object Notation (JSON)  

Javascript object notation หรือเรียกสั้นๆ วา 

“เจซัน” (JSON) เปนรูปแบบโครงสรางภาษา สําหรับการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขามแพลตฟอรม ตามนิยามของ Lin และ

คณะ (2012) และ สืบคนเพ่ิมเติมจาก Anonymous. (2019) 

ป จจ ุบ ันเจซัน นิยมใชในเว ็บแอปพลิเคชัน นอกจากน้ี

โครงสรางภาษายังสามารถจัดเก็บอยูในรูปแบบอารเรยทั้ง
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สามารถใชรวมกับเว็บเซอรวิส (Web service) แบบ REST 

ไดเปนอยางดี  

โครงสรางของ format { “key”:”value”}  

ตั วอย า ง เชน  '{"name": "Santi Sathiwantanah", "pet": 

{"dog": "Corgi", "cat": "Persian"}}'  

ขอแตกตางระหวาง JSON และ XML  

● JSON เปนโครงสรางที่ไมซับซอนกระชับ โดย

ไมจ ําเป นต องเก ็บโครงสร างของข อม ูลหากใช ภาษา 

JavaScript ในการเขียนก็สามารถแปลงเปน Java object 

และสามารถนําคาตัวแปรไปใชงานได  

● XML รูปแบบการจัดเก็บขอมูลเก็บไวแท็ก (tag) 

โดยมีคําอธิบายขอมูลเหมือนกับ html ทําใหการจัดเก็บตอง

ใชพื้นที่จํานวนมาก หากขอมูลมีความซับซอนในการเขียน

คําอธิบายก็จะอานไดยากหากใชงานรวมกับ Javascript ก็

จะมีความยุงยากกวาการใชแบบ JSON 

JWT (JSON Web Token)  

ปจจุบันรหัสชุดคําสั ่งที่มาทดแทน Session เพื่อ

เปนการระบุผูเขาสูระบบ ไดมีการนําเทคนิคที่ชื ่อวา JWT 

โดยไดทําการคนควาจาก Auth0 Inc. (2013) ซึ่งเปนรูปแบบ

หนึ ่งในการสรางรหัสโทเคน (Token) จากชุดขอมูลใน

รู ป แบบ  JSON แล ะ เข า รหั ส ข อมู ลด  ว ย  Base64Url 

Encoded ซ ึ ่ ง ลั กษณะข อมู ล ของ โท เคนตามรูปที่  3 

องคประกอบของขอมูลประกอบไปดวยสวนที ่ เร ียกวา 

Header Body Signature และคั้นดวยจุด ขอดีของการใช 

JWT คือผูพัฒนาระบบสามารถที่จะบรรจุขอมูลท่ีตองการเขา

ไปยังโทเคน เพื่อใหฝงการประมวลผลหลังบาน (Backend) 

สามารถที่จะนําเอาขอมูลที ่บรรจุไปทําการประมวลผลท่ี

สามารถระบุบุคคลจากขอมูลที่ไดรับมา สําหรับลําดับการ

สื่อสารโดยใชเทคนิค JWT ตามรูปที่ 4 

 

รูปที่ 3 องคประกอบขอมูลโทเคน JWT 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการสื่อสารโดยใช JWT 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย  

งานวิจัยฉบับนี้ไดใชกรณีศึกษาการใหคําปรึกษา

งานบริการงานทะเบียนมาออกแบบและพัฒนาระบบ 

เนื่องจากเปนสวนบริการที่นักศึกษาใหความสนใจและมีขอ

สงสัยเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในระหวางที่นักศึกษา

กําล ังศ ึกษาอยู ในมหาวิทยาลัย ผูว ิจ ัยได ใชหลักในการ

วิเคราะหและออกแบบตลอดจนขั้นตอนการวิจัยดังตอไปนี้  

1. ศึกษาและรวบรวมการทางานระบบเดิม การ

ทํางานของระบบเดิมเปนการใหคําปรึกษาโดยผานชองทาง

โทรศัพทหรือชองทางเครือขายสังคมออนไลน โดยที ่ผู ให

คําปรึกษาไมมีการจัดเก็บหรือมีกระบวนการติดตามผลของ

การใหคําปรึกษา จึงทําใหนักศึกษาที ่มีปญหาในรูปแบบ

เดียวกันสอบถามปญหาเดิมซํ ้าๆ กัน ผลการศึกษาพบวา

นักศึกษามีความตองการที ่จะคุยปญหากับเจาหนาที่ที ่ให

คําปรึกษามากกวาที่จะสงขอความผานทางเครือขายสังคม

ออนไลน รูปที่ 5 แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนของการใหคําปรึกษา

ในระบบเดิม  

2. การวิเคราะหระบบ สําหรับในขั้นตอนนี้ผูวิจัย

ได ทําการศึกษาเกี ่ยวพฤติกรรมของกลุ มเปาหมาย คือ 

นักศึกษา เพ่ือที่จะเลือกตัวกลางในการเช่ือมตอการใหบริการ

ของระบบ จากการตรวจสอบ Google Analytics พบวาใน

การเขาสูเว็บไซตของมหาวิทยาลัยนักศึกษาโดยสวนใหญจะ

ใชโทรศัพทมือถือ (mobile) คิดเปน 70 กวาเปอรเซ็นผลจาก

ขอมูลที่ปรากฏ นักวิจัยจึงไดเลือกรูปแบบในการพัฒนาระบบ

อยูในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องดวยเทคโนโลยีดังกลาว

สามารถรองรับบนโทรศัพทม ือถือทั ้งระบบปฏิบัต ิการ 

Android และ IOS สําหรับ สถาปตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน 

ตามรูปที่ 2  

3. การออกแบบระบบ ขั ้นตอนการออกแบบ

ระบบเปนการแปลงขั ้นตอนการวิเคราะหระบบใหอยู ใน

รูปแบบของแผนภาพกิจกรรม 
 

 

 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการทํางานระบบเดิม 

 
รูปที่ 6 แผนภาพกิจกรรมระบบขอคําปรึกษาดวยเสียง
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จากรูปท่ี 6 แสดงใหเห็นถึงขั ้นตอนการใชงาน

ระบบในรูปแบบผังการทํางานซึ่ง ระบบจะแบงออกเปน  

2 สวน สวนผูขอคําปรึกษาและสวนเจาหนาที่ใหคําปรึกษา 

โดยระบบจะเริ่มจากผูขอคําปรึกษาตรวจสอบคําตอบที่มี

ลักษณะเดียวกันผูใชสามารถที่จะไดคําตอบโดยดูจากคําขอ

ปรึกษาที่มีอยู กรณีไมพบคําตอบผูขอคําปรึกษาจะทําการ

ล็อกอิน (login) เขาสูระบบจากนั้นทําการบันทึกเสียงสงเขา

สูระบบ เพื่อรอการตรวจสอบและแกป ญหาในฝ  งของ

เจาหนาที ่ใหคําปรึกษา เมื ่อขอปรึกษานั้นไดดําเนินการ

เรียบรอยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาจะเปลี่ยนสถานะเปน (ตอบ) 

หากยังไมดําเนินการเรียบรอยเจาหนาที่จะปรับสถานะใหอยู

ในรูปแบบรอคําตอบ  

ภาพรวมของระบบใหมประกอบไปดวยสวน Front 

End โดยใชรูปแบบการเขียนแบบ responsive ซึ่งใชภาษา 

HTML, CSS, javaScript การเขียนโปรแกรมในประมวลผล

สวนหลัง (Backend) ใชภาษา PHP สําหรับการเชื ่อมตอ

ระหว าง Front End ก ับ Back End เขียนอยู ในร ูปแบบ 

REST สําหรับขั้นตอนการทํางานของระบบในภาพรวมดังรูป

ที่ 7  

ขั ้นตอนการทํางานของระบบประกอบไปดวย  

2 สวน  

สวนท่ี 1 ผูของคําปรึกษา เริ่มตน ขั้นตอนที่ 1 ผูใช

จะตองทําการล็อกอินโดยใช e-passport ที ่มหาวิทยาลัย

กําหนดเพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ในฐานขอมูลรายช่ือผูใชระบบเพื่อ

เปนการยืนยันตัวบุคคล ขั้นตอนที่ 2 ทําการบันทึกเสียง

จากนั้นทําการอัปโหลดเขาสูระบบ  

ส วนท่ี 2 เจาหนาที ่ใหค ําปรึกษาจะทําหนาที่

ตรวจสอบคําถามของผู ขอคําปรึกษา จากนั้นทําการปรับ

สถานะของคําปรึกษาวาอยูในระหวางขั้นตอนใด จากนั้นทํา

การบันทึกลงฐานขอมูล หากคําปรึกษาที่มีคําตอบคลายกันก็

จะแจงใหผูขอคําปรึกษาทราบถึงคําตอบจากหัวขอที่มีอยูใน

กลุมคําถามนั้นๆ สําหรับคําตอบผูตอบสามารถตอบไดทั้ง

ขอความหรือเสียง หากคําถามหรือคําตอบใดที่เปนประโยชน

กับสวนรวมก็จะกําหนดใหมีสถานะคําตอบสาธารณะ ซึ่งผูใช

ทั่วไปสามารถที่จะทราบถึงคําถามและคําตอบโดยไมตองทํา

การล็อกอิน

 
รูปที่ 7 โครงสรางภาพรวมการทํางานของระบบขอคําปรึกษาดวยเสยีง 

 

ผลการวิจัย 

ระบบไดถูกนํามาใชใหบริการนักศึกษาผานทาง

เ ว็ บ ไซต  ง านทะ เ บียนของมหาวิ ทยาลั ยและมี ก า ร

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงแนวทางในการขอ

ค ํ า ป รึ กษ าผ า น  YouTube Facebook แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซต

ประชาสัมพันธของแตละวิทยาเขต สําหรับเว็บไซตที่เขาไปใช

งานระบบขอคําปรึกษาด วยเส ียง https://reg.rmutsv. 

ac.th/sos/ รูปที่ 8 

หนาแสดงผลสวนของผูขอคําปรึกษา สําหรับใน

สวนของผูขอคําปรึกษาในกรณีที่ไมไดล็อกอินเขาสูระบบก็

สามารถตรวจสอบคําปรึกษาและคําตอบที ่ไดมีการจัด

หมวดหมูเอาไวบนระบบ เพื ่อใหผู ขอคําปรึกษาพิจารณา
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คําปร ึกษาและค ําตอบที่มีอยูกอนที่จะสอบถามไปยั ง

เจาหนาที่ ตามรูปที่ 9 

หากผูขอคําปรึกษาไมพบคําตอบในประเด็นที่มีขอ

สงสัยผู ขอคําปรึกษาจะตองทําการล็อกอิน เขาสูระบบ

จากนั้นทําการเลือกกลุมคําถามจากนั้นทําการขอคําปรึกษา

โดยใชวิธีการบันทึกเสียงผานทางระบบโดยสามารถที ่จะ

บันทึกเสียงและตรวจสอบฟงเสียงที่จะสงกลับไปยังระบบ 

สําหรับเสียงที่จะสงมายังระบบจะรองรับ 1 ไฟลตอการขอ

คําปรึกษา 1 ครั้งหากประสงคที ่จะขอคําปรึกษาใหม ให

ดําเนินการขอคําปรึกษาใหมดัง รูปที่ 10 แสดงใหถึงรูปแบบ

การขอคําปรึกษาดวยเสียงโดยระบุขั้นตอนเปน 4 ขั้นตอน  

1. เลือกกลุมคําถาม 2. กดปุมเรคคอรดเพื่อการบันทึกเสียง 

3. สงเสียงบันทึกไปยังระบบ 4. ตรวจสอบสถานะคําถาม  

เจาหนาที่ใหคําปรึกษา ในสวนของเจาหนาที่ให

คําปรึกษาเมื่อล็อกอินเขาสูระบบจะมีเมนูเพิ่มขึ้นเปนสวน

ของเจ าหนาท่ีโดยเจ าหนาที่จะเข าไปตรวจสอบคําขอ

คําปรึกษาที่นักศึกษาไดสอบถาม โดยในระบบจะแบงสถานะ

ของคําถามออกเปนดังนี้ 1 รอดําเนินการ 2 อาน 3 รอ

คําตอบ 4 ตอบ 5 สาธารณะ สถานะตาง ๆ เหลานี้เจาหนาที่

ใหคําปรึกษาจะทําการปรับสถานะใหกับผูขอคําปรึกษาได 

หากสถานะ (ตอบ) แสดงวาคําขอปรึกษานั้นไดรับการแกไข

หรือไดใหคําตอบที่ถูกตองกับผูขอคําปรึกษาเปนที่เรียบรอย 

กรณีคําขอปรึกษาที่ขึ้นสถานะ (สาธารณะ) เจาหนาที ่ให

คําปรึกษาเห็นวาเปนคําถามที่มีการถามบอยและมีแนวทาง

ในการดําเนินการอยางชัดเจน เพื่อใหนักศึกษาที่มีปญหาที่

คลายคลึงกันสามารถทราบถึงแนวทางในการดําเนินการได

โดยท่ีไมตองขอคําปรึกษา  

ร ูปท่ี 11 เป นสวนที่ เจ าหนาที่ ใช ส ําหร ับการ

ตรวจสอบขอคําปรึกษาดวยเสียงของนักศึกษาที่ไดรองขอ

คําปรึกษาเขามายังระบบ ร ูปที่ 12 การปรับสถานะขอ

คําปรึกษาและคําตอบโดยเจาหนาที่สามารถตอบไดทั้ง

ขอความหรือบันทึกเสียงของเจาหนาที่ตอบกลับไปยังผูขอ

คําปรึกษาได  

 
รูปที่ 8 เว็บไซตขอคําปรึกษาดวยเสียง 

 
รูปที่ 9 คําปรึกษาที่มีการตอบแบงตามกลุมคําถาม 
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รูปที่ 10 วิธีการขอคําปรึกษาดวยเสียงผานทางระบบสําหรับผูใชระบบ 

 
 

รูปที่ 11 สวนตรวจสอบระบบขอคําปรึกษาดวยเสียงสําหรับเจาหนาที ่

 
รูปที่ 12 สวนแสดงการปรับสถานะคําถามและการตอบ 

 

ผลการประเมินงานวิจัย  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยแบง

เกณฑคะแนนเปน 5 ระดับโดยมีทั้งหมด 7 รายการ เปนการ

ประเมินประสิทธิภาพการใหบริการแตละดาน โดยในแตละ

รายการจะหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหา

ระดับประสิทธิภาพในแตละดานสําหรับผู ตอบคําถามมี

จํานวนทั้งสิ้น 81 รายการ จากนักศึกษาที่ไดมารับบริการ

ผานระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ

ระบบตามตารางท่ี 1  

จากตารางที ่1 พบวาผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบโดยรวมอยูในระดับดี �̅� = 4.07 และคา S.D. = 

0.75 ซึ ่งคะแนนความพึงพอใจในดานความสะดวกและ
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รวดเร็วในการแสดงขอมูลรวมและความพึงพอใจในดาน

ประส ิทธ ิภาพและความปลอดภัยของฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศมีคะแนนสูงสุดอยูท่ี 4.10  
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการใชระบบพบวาผู ใชบริการใหผลการ

ประเมินอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ไดวิจัย 

เพ่ือนํามาแกปญหาในชวงสถานการณโควิด19 ที่นักศึกษาไม

สามารถเขามาในมหาวิทยาลัยได นอกจากนี้พบวายังไดรับ

ทราบปญหาของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่

รวมไปถึงปญหาในสวนบริการอื่นๆ อาทิเชน การใหบริการ

คําปรึกษาเกี่ยวกับการขอยายสาขาพบวามีนักศึกษาสอบถาม

เขามาจํานวนมากแสดงใหเห็นถึงความตองการของนักศึกษา

ในแตละชั ้นปแตละสาขา นอกจากนี ้ การออกแบบระบบ

แบบ REST ทําใหการพัฒนาระบบเกิดการแยกสวนการ

ทํางานระหวางสวนติดตอผูใชและสวนประมวลผล ทําใหการ

ตอยอดหรือขยายระบบทําไดโดยงาย 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินดานประสิทธิภาพการทางานของระบบ 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

𝑥 S.D. 

1.ขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ และมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ  4.31 0.68 

2. ภาษาเขาใจงาย ถูกตองตามหลกัภาษาและไวยากรณ กระชับ อธิบายขอมูลไดชัดเจน  4.01 0.72 

3. การจัดลําดับเนื้อหาเปนข้ันตอน มีความตอเน่ือง อานแลวเขาใจ  3.98 0.87 

4. ขนาดตัวอักษรและการจัดรูปแบบในเวบ็ไซตงายตอการอานและการใชงาน  4.07 0.65 

5. ความสะดวกและรวดเร็วในการแสดงผลขอมูล  4.10 0.90 

6. ความพึงพอใจในการใชบริการฐานขอมูลระบบสารสนเทศ  3.94 0.64 

7. ความพึงพอใจดานประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของฐานขอมูลระบบสารสนเทศ  4.10 0.77 

สรุป 4.07 0.75 

กิตติกรรมประกาศ  

ง า น วิ จั ย ฉ บั บ น้ี ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น  จ า ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และในสวนผูให

ขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไดแกสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนในครั้งนี้  
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