
 
 

ระบบจดัการหอ้งประชุมและบริหารขอ้มูลประกอบการประชุม 
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บทคดัย่อ 

สืบเน่ืองจากประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการห้องประชุม ปัญหาการจอง     

ห้องประชุมทับซ้อนกัน หน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบและค้นหาห้องประชุมที่ว่าง เพ่ือจองห้องประชุมได้ 

และการจัดประชุมแต่ละคร้ังน้ันกจ็ าเป็นต้องมีเอกสารที่ใช้ในการประชุมเพ่ือสนับสนุนข้อมูลต่างๆ มา

พิจารณาร่วมกันในการประชุม ซ่ึงถือเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และโดยมากเมื่อประชุมเสรจ็กจ็ะ

จัดเกบ็เอกสารการประชุมไว้ในแฟ้มเอกสาร ท าให้ผู้เข้าประชุมไม่สามารถสืบค้นเอกสารที่ใช้ในการประชุมทั้ง

ปัจจุบันและการประชุมในอดีตได้  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการห้องประชุมและบริหาร

ข้อมูลประกอบการประชุมขึ้ น เพ่ือช่วยบริหารจัดการห้องประชุม โดยใช้การจัดการประชุมของส านักงาน

ศาลปกครองเป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก 

รวดเร็ว โดยเป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากรห้องประชุมเกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยให้ผู้จัดการ

ประชุมสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การน าเร่ืองเสนอเข้าที่ประชุมในวาระต่างๆ ตามระเบียบ

ปฏิบัติในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมและเอกสาร/ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน

รูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

จัดการ  

ส านักงานศาลปกครองได้น าระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม มา

ใช้งานและได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบดังกล่าว ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านการออกแบบระบบ ด้านเสถียรภาพของระบบ ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏบัิติงานอยู่ใน

ระดับด ี

 

บทน า 

หลักการและเหตุผล ส าหรับการท างานในแต่ละองค์กรจ าเป็นต้องมีการจัดการประชุมขึ้นเพ่ือเป็น

การระดมความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบักระบวนการท างานในเร่ืองที่แตกต่างกนัไป 

เพ่ือให้การท างานเกดิประสิทธภิาพและประสบผลส าเรจ็สงูสดุ ท าให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในการท างาน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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ในปัจจุบันการประชุมของแต่ละหน่วยงานหากต้องการให้ห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์

ต่าง ๆ ต้องกรองรายละเอียดการขอใช้งานห้องประชุม ลงในตารางการจองห้องประชุม ท าให้พบปัญหาในการ

บริหารจัดการจองห้องประชุม หน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบห้องประชุม และค้นหาห้องประชุมว่างเพ่ือจอง

ห้องประชุมได้ และผู้จัดการประชุมจะต้องจัดพิมพ์เอกสาร เพ่ือให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาซ่ึงถือ

เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และโดยมากเมื่อประชุมเสร็จ กจ็ะจัดเกบ็เอกสารการประชุมไว้ในแฟ้ม

เอกสาร ท าให้ผู้ใช้หรือผู้เข้าประชุมไม่สามารถสืบค้น เอกสารที่ใช้ในการประชุมทั้งปัจจุบันและในอดีตได้ ซ่ึง

เม่ือเวลาผ่านไปหากต้องการใช้งานเอกสารการประชุมในอดีต ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสาร จึงสมควรที่จะจัดท า

ระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุมขึ้ น เพ่ือช่วยในการท างานและช่วยเพ่ิม

ประสทิธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรต่างได้ดีย่ิงขึ้น 

วตัถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม ส าหรับ

บริหารการจองห้องประชุม ช่วยให้การบริหารทรัพยากรห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด, เพ่ือเป็นระบบที่

จะสนับสนุนการประชุมโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการอย่างครบวงจรในการ

จัดเตรียมเอกสาร และการประชุมในห้องประชุมและยังลดปัญหาการใช้งานกระดาษ และสนับสนุนผู้จัดการ

ประชุมให้สามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การน าเร่ืองเสนอเข้าที่ประชุมในวาระต่างๆ ตามระเบียบ

ปฏบัิติในการประชุม ต่างๆ จึงได้มีการพัฒนาระบบจัดการประชุมข้ึนเพ่ือเป็นระบบที่จะสนับสนุนการประชุม

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการอย่างครบวงจรในการจัดเตรียมเอกสาร และยังลด

ปัญหาการใช้งานกระดาษได้ดีอกีด้วย  

ขอบเขตงานของการพฒันาระบบ 

1. รูปแบบของการท างานของระบบเป็นการท างานแบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน (Web Application) 

2. ระบบสามารถค้นหาห้องประชุมที่ว่างและแสดงผลในปฏทินิ ให้ผู้ใช้ท าการจองห้องประชุมที่ว่าง

ได้  

3. ผู้ดูแลระบบสามารถถบริหารจัดการได้ด้วยการอนุมัติการจองห้องประชุม ช่วยเพ่ิม

ประสทิธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ 

4. ระบบรองรับข้อมูลการประชุมที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร Word Document(.Doc) 

PowerPoint(.ppt) Adobe Acrobat (.pdf) ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี  

5. ระบบแบ่งระดับการการใช้งานระบบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ส่วนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Leader) และส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีและหลกัการ 

Room Allocation คือ การจัดสรรห้องประชุมจากจ านวนห้องประชุมที่มีทั้งหมดในองค์กร 

ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร โดยในการขอใช้บริการห้องประชุมเพ่ือจัดการประชุม และการจัดกิจกรรม

ต่างๆ และสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของห้องประชุมว่าง โดยสามารถตรวจสอบห้องประชุมได้เลย
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ไม่ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบขจัดปัญหาตารางเวลาการใช้ห้องประชุมที่ซ้อนทับกัน และการจัดเตรียมห้อง

ประชุมล่วงหน้า ตลอดจนเกบ็รวบรวมสถิติการใช้งานห้องประชุมและจ านวนผู้เข้าประชุม ได้ 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)  

1. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์มีการท างานของระบบโดยภาพรวม ดังภาพที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1การท างานโดยภาพรวมของระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

 

2. ระบบจัดการประชุมออนไลน์มีการท างานของระบบโดยภาพรวม ดังภาพที่ 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 การท างานโดยภาพรวมของระบบจัดการประชุมออนไลน์ 

Database 

Server 

Client 

โมดลูการท างาน 
1. การลอ็กอนิ 
2. ตรวจสอบหอ้งประชมุ 
3. จองหอ้งประชุม 
4. ตรวจสอบสถานะการจองหอ้งประชมุ 
5. บรหิารจดัการการจองหอ้งประชุม 
6. รบังานเพื่อเตรยีมหอ้งระชมุ 
7. ดรูายงาน 

 

รายละเอยีดการเกบ็
ขอ้มลู 
1. ขอ้มลูผูใ้ช ้
2. ขอ้มลูหน่วยงาน 
3. ขอ้มลูหอ้งประชุม4. 
ขอ้มลูการจองประชมุ 

Database 

Server 

Client 
โมดลูการท างาน 
1. การลอ็กอนิ 
2. จดัวาระการประชมุ 
3. เพิม่ขอ้มลู
คณะกรรมการ 
4. ดขูอ้มลูการประชุม 

 

รายละเอียดการเกบ็
ข้อมูล 
1. ขอ้มลูผูใ้ช ้
2. ขอ้มลูการประชมุ 
3. ขอ้มลูไฟลเ์อกสา 
4. ขอ้มลูคณะกรรมการ 

112311441144



 
 

โดยระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม แบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย 

ได้แก่ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบจัดการประชุมออนไลน์ โดยแต่ละระบบมีการท างานดังน้ี 

1. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ผู้ใช้งานระบบ, ผู้ดูแลระบบ และ

ผู้ดูแลห้องประชุม 

2. ระบบจัดการประชุมออนไลน์ ระบบมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ผู้ใช้งานระบบ, ผู้จัดวาระ

การประชุม และผู้ดูแลระบบ โดยจะมีความแตกต่างของหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุมมี ดังน้ี 

1. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สามารถบริหารการจองห้องประชุม ช่วยให้การบริหาร
ทรัพยากรห้องประชุมให้เกดิประโยชน์สูงสุด ขจัดปัญหาตารางเวลาการใช้ห้องประชุมที่ตรงกัน ของหน่วยงาน 

ต่างๆ ภายในส านักงานศาลปกครอง ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได้ด้วยการอนุมัติการจองห้องประชุม 

ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ 

2. ระบบจัดการประชุมออนไลน์ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ กล่าวคือ ฝ่ายเลขานุการของแต่ละชุดคณะกรรมการสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การน า

เร่ืองเสนอเข้าที่ประชุมในวาระต่างๆ ตามระเบียบปฏบัิติในการประชุม และสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล

ต่างๆ ได้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูเอกสารหรือวาระการประชุมต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Mobile 

Device) ของตนเองในห้องประชุม  อีกทั้งยังเป็นการลดกระดาษ และเวลาการท างาน ถือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ในการประชุมได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้หรือผู้เข้าประชุมสามารถสืบค้นเอกสารที่ใช้ในการประชุม

ทั้งปัจจุบันและการประชุมในอดีตได้ 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม แบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย ได้แก่

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบจัดการประชุมออนไลน์ ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 จอแสดงผลระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม 
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1. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ผู้ใช้งานระบบ, ผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแล

ห้องประชุม เมื่อผู้ใช้เลือกระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ระบบจะแสดงหน้าจอซ่ึงประกอบด้วยเมนู 

ตรวจสอบห้องประชุม, แบบฟอร์มการจองห้อง, สถานการจอง, แนะน าการใช้งาน, e-Meeting, และออก

จากระบบ ดังภาพที่ 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 จอแสดงผลระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

 

2. ระบบจัดการประชุมออนไลน์ ระบบมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ผู้ใช้งานระบบ, ผู้จัด

วาระการประชุม และผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้เลือกผู้ใช้ระบบจัดการประชุมออนไลน์ ระบบจะแสดงเมนูบาร์

ด้านบน และเน้ือหาหลักด้านล่าง โดยเมนูบาร์ด้านบนจะปรากฏในทุกหน้าจอของระบบ โดยมีเมนูใช้

เลือกใช้งานประกอบด้วย วาระการประชุม, ข้อมูลส่วนตัว, คณะกรรมการ, แนะน าการใช้งาน, e-Booking, 

ออกจากระบบ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่5 จอแสดงผลระบบจัดการประชุมออนไลน์ 

 

บทสรุป 

การพัฒนาระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม ขึ้นเพ่ือช่วยให้ เพ่ือ

ช่วยในการบริหารจัดการห้องประชุม ท าให้การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ท าได้ สะดวก 

รวดเรว็ หมดปัญหาการจองห้องประชุมทบัซ้อนกัน ท าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถท าการจองห้องประชุม

และการจัดเตรียมห้องประชุมล่วงหน้าได้ และช่วยให้ผู้จัดการประชุม สามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการ

ประชุม สามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การน าเร่ืองเสนอเข้าที่ประชุมในวาระต่างๆ เพ่ิมวาระ

ย่อย และรายงานการประชุม (คร้ังก่อน) ตามระเบียบปฏิบัติในการประชุม ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ได้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมและเอกสาร/ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกสล่์วงหน้าก่อนการประชุม และยังสามารถสบืค้น เอกสารที่ใช้ในการประชุมทั้งปัจจุบัน

และการประชุมในอดีตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้การจัดการประชุมและการใช้งานห้องประชุมต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

ปัญหาและอุปสรรคการใช้งานระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุมใน

ช่วงแรก ผู้ใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจและมั่นใจในระบบ ซ่ึงผู้พัฒนาได้จัดท าคู่มือ

การใช้งาน และจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานระบบ การก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานใน

ช่วงแรกมีจ านวนมาก และต้องแก้ไขและจัดท าชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ผู้พัฒนาได้ด าเนินการแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว และส าหรับการเข้าใช้งานระบบดังกล่าว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องใช้งานผ่านช่องทาง

ระบบเครือข่ายเสมือน (SSL VPN) ซ่ึงต้องใส่ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านหลายคร้ัง ผู้พัฒนาได้ด าเนินการให้

ระบบสามารถใส่ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงคร้ังเดียวได้เรียบร้อยแล้ว 

โดยปัจจุบันส านักงานศาลปกครองได้น าระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการ

ประชุม มาใช้งานและได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบดังกล่าว ซ่ึงผลการวิเคราะห์
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ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านการออกแบบระบบ, ด้านเสถียรภาพของระบบ,   ด้านประโยชน์ของระบบต่อ

การปฏบัิติงาน อยู่ในระดับดี 

โดยมีตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

1.1 ด้านการออกแบบระบบ   

- รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ได้ระดับดี 72.34 % 

- การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ได้ระดับดี 65.95 % 

1.2 ด้านเสถียรภาพของระบบ 

- ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 

ได้ระดับดี 64.89 % 

- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล อยู่ในได้ 65.96 % 

1.3 ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏบัิติงาน 

- ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ระดับดี 64.89 % 

- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ ได้ระดับดี 71.28 % 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบจัดการประชุมออนไลน์ 

2.1 ด้านการออกแบบระบบ   

- รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ได้ระดับดี 68.92 % 

- การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับดี 71.62 % 

2.2 ด้านเสถียรภาพของระบบ 

- ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 

ได้ระดับดี 67.57 % 

- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ได้ระดับดี 66.22 % 

2.3 ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏบัิติงาน 

- ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ระดับดี 62.16 % 

- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ ได้ระดับดี 68.92 % 
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ระบบจองห้องประชุม/สัมมนาอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน สบืค้นเมื่อ 

1 มิถุนายน 2560, จาก http://www.vbppd.ku.ac.th/room50/index.php 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของเวบ็ไซต์ สบืค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 จาก, 
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ระบบจัดการการประชุม ETDA e-meeting สบืค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 จาก, 
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