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บทคัดย่อ
 ภมูหิลงัและเหตผุล: วิธกีารบนัทกึข้อมูลเพือ่จดัทำาแผนปฏบิติังานรปูแบบเก่า มปัีญหาและอปุสรรคหลายอย่าง และจาก
ความน่าสนใจของกูเกิลชีต (Google Sheet) อันเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google for Education บนระบบคลาวด์ (cloud 
system)  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับนำาข้อมูลเข้าแผนโครงการสำาหรับการทำาแผน
ปฏิบัติงานประจำาปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
ระเบียบวิธีศึกษา: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (system development 
life cycle: SDLC) มีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน (planning) สำาหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ Google Sheet 
เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัย เพื่อวางแผนการพัฒนา  2. การ
กำาหนดขอบเขต (defining) ของระบบ เพื่อกำาหนดรายละเอียดความต้องการของระบบที่พัฒนาขึ้น ในด้านการเข้าถึงและ
ความปลอดภัยของระบบ ด้านความสามารถของการจัดการข้อมูล ด้านประโยชน์ ระบบสามารถจัดเก็บ รวบรวมและส่ง
ออกข้อมูล  3. การออกแบบระบบ (designing) โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลของโปรแกรมที่จะพัฒนามาจัดเรียงเป็น
ลำาดบัการทำางาน ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูให้ตรงตามขอบเขตของระบบ  4. การสร้าง (building) พฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ Google Sheet สำาหรับการจัดทำาแผนปฏิบัติงานตามที่ออกแบบด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript โดยใช้ 
Google Sheet เป็นฐานข้อมูล  5. การทดสอบ (testing) ทดสอบและประเมินการใช้งาน นำาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม และ 6. การตดิตัง้ใช้งาน (deployment) ทำาการตดิตัง้โปรแกรม จดัทำาคูม่อืการใช้งานและฝึกอบรมการใช้งานจรงิ 
จากนั้นประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจ ด้วยแบบสอบถามใน Google Form เพื่อนำาผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาระบบ 
ผลการศึกษา: โปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนาเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชัน (web applications) มีส่วนหน้าจอแสดงการติดต่อ 
ผู้ใช้งาน สำาหรับการนำาข้อมูลเข้า ประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ ใช้ภาษา Google Apps Script ไม่มี
การติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล แต่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และทำางานร่วมกันพร้อมกันได้ตลอดเวลาในสถาน
ที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำาให้สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการประยุกต์
ใช้ Google Sheet สำาหรับการจัดทำาแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ที่ระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 จาก 5)  สรุปผลการศึกษา: การประยุกต์ใช้ Google Sheet ทำาให้การนำาข้อมูลเข้า ปรับปรุง และ
แก้ไขข้อมูลแผนโครงการสำาหรับจัดทำาแผนปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างง่ายดาย เหมาะสม  ลดความซำ้าซ้อน และสามารถทำางาน
ร่วมกันและพร้อมกันในฐานข้อมูลเดียวกัน  สอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัยดิจิทัล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก
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Abstract

	 Background	&	Rationale: The previous format of data collection to formulate an action plan had 
many problems and obstacles. While the features of Google Sheet as a tool in Google for Education on 
the cloud system are fascinating. The purpose of this research was to develop an application for  
importing budget plan data on projects for the preparation of the annual fiscal action plan of the  
Sirindhorn College of Public Health Chonburi for the faculty of Public Health and Allied Health Sciences. 
Methodology:	The process of system development life cycle (SDLC) was applied in 6 steps. 1. Google 
Sheet application development meeting was first launched to the planning and strategy committee of 
the college administrators (planning).  2. Set the scope of the system in detail covering the system re-
quirements in terms of access and security of the system and data management functions to allow the 
system to collect and export data (defining).  3. Detailed information of the program was analyzed to 
design the work order and verify data integrity at the system boundaries (designing).  4. Created the 
database in Google Sheet as designed in the action plans with HTML, CSS, and JavaScript languages 
(building).  5. Evaluated the usability and functions of the program to improve the program (testing).  6. 
Installed the program, created user manuals for hands-on training, trained and evaluated user satisfaction 
for the final improvement of the system (deployment). Result: The developed web application had user 
interfaces for data import, data processing, data storage, and result presentation. The program used the 
Google Apps Script language that needed no installation of servers and database systems to the server. 
However, users were able to access it and collaborate simultaneously at any location with Internet 
connection. The overall satisfaction rating was high (average 4.1) for the efficiency of using Google Sheet 
to deliver the action plan of the College.  Conclusion: The Google Sheet made it easy to import data, 
update and edit project plan information to create an action plan for Sirindhorn College of Public Health 
Chonburi. The process was simple, suitable, reduced duplicate work, and done with the same database 
consistent with the digital policy of the Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboro-
marajchanok Institute.

  Keywords:  cloud system, Google Sheet, action plan

ภูมิหลังและเหตุผล

ใ นอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดทำาแผนปฏิบัติงาน (ac-
tion plan) ประจำาปีของวิทยาลัยการสาธารณสุข 

สิรินธร จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นงานประจำา (routine 
job) ทุกๆ ปี ข้อมูลที่ใช้จัดทำาเอกสารรายงานแผนปฏิบัติ
งานประจำาปีงบประมาณฯ จะมาจากหน่วยงานต่างๆ ใน
วิทยาลัย การนำาข้อมูลเข้า การบันทึกข้อมูล การรายงาน

ข้อมูลแบบสารสนเทศ รวมทั้งการติดตามผลการดำาเนิน
งานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณฯ ที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสำานักงานสำาเร็จรูปเอกเซล 
(Excel spreadsheet) วธิกีารนำาส่งไฟล์ข้อมลูโครงร่างแผน
ผ่านระบบอีเมลขององค์กร หรือส่งโดยตรงทางโปรแกรม
ไลน์กลุม่มายงักลุม่งานยทุธศาสตร์และประกนัคณุภาพของ 
วทิยาลยัฯ ผูร้บัผดิชอบหน้าทีป่ระมวลผลข้อมลูแผนปฏบัิติ
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งานวทิยาลยัฯ ในกลุม่งานยทุธศาสตร์และประกนัคุณภาพ
จะนำาไฟล์ข้อมลูทีไ่ด้รับไปบันทกึในแบบฟอร์มแผนโครงร่าง
ของคณะสาธารณสขุศาสตร์และสหเวชศาสตร์ในโปรแกรม
เอกเซลอีกครัง้ เพือ่รวบรวมข้อมลูท้ังหมดท่ีได้รบัจากหน่วย
งานต่างๆ ภายในวิทยาลัย ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดและ
ต้องการแก้ไขข้อมูล จะมีการส่งไฟล์ข้อมูลโครงร่างแผน 
กลับไป-มายังหน่วยงานเจ้าของไฟล์ข้อมูลโครงร่างแผน
หลายครั้ง เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทำาให้เกิด
ความซับซ้อนสบัสนของไฟล์ข้อมูลโครงร่างแผนท้ังต่อหน่วย
งานผู้ให้ข้อมูลและต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ทำาให้เสียเวลามากในการ
ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลล่าสุดท่ีเป็นไฟล์ข้อมูลปัจจุบัน 
ทัง้ยังยุง่ยากในการปรบัปรงุและประมวลผลข้อมูลให้ได้ตาม
แบบฟอร์มของคณะฯ
 ป ัจจุ บัน หนึ่ งในยุทธศาสตร ์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คือ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร(1) เพื่อพัฒนากระบวนการ
สำาหรับการทำางานให้ตอบสนองต่อประสิทธิภาพความ
ต้องการข้อมูลและการส่ือสารของวิทยาลัยในทุกมิติ ตาม
นโยบายเพ่ือมุ่งสู่ยุคดิจิทัล ท้ังน้ี สถาบันพระบรมราชชนก
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับ Google for 
Education ผู้ให้บริการเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีการ
ศึกษา มีลักษณะเป็นระบบคลาวด์ (cloud system) ที่
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในการจัดการ
ข้อมูลด้านต่างๆ ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย โปรแกรม
หรือเครื่องมือของ Google for Education มีความ
ปลอดภัยของข้อมูลและผู้เข้าใช้งานอยู่ในระดับสูง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากของผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ในด้านการสร้างเครื่องมือ ไม่ต้องมีผู้บริหารจัดการเครือ
ข่าย (administrator) เพื่อดูแลบริหารจัดการระบบเครื่อง
แม่ข่าย (server) นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน (users) ยังสามารถ
เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นได้จากทุกที่ ทุก
เวลาที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้(2)

 Google for Education มีเครื่องมือโปรแกรม

สำานักงานที่มีลักษณะการทำางานคล้ายกับ Microsoft 
Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Google Sheet 
สามารถใช้งานผ่านเวบ็ไซต์ของกเูกลิแบบออนไลน์(3) ได้จาก
ทกุท่ีทกุเวลาทีม่กีารเชือ่มต่อสญัญาณอนิเทอร์เนต็ ผู้ใช้งาน
ไม่ต้องติดต้ังบนตัวเคร่ือง ในขณะท่ีทำาการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูล ไฟล์ข้อมูลจะถูกเก็บแบบบันทึกอัตโนมัติบนระบบ
คลาวด์ ไฟล์ข้อมูลที่สร้างข้ึนสามารถดาวน์โหลดหรือนำา
ออก (export) มาใช้งานกับโปรแกรมสำานกังาน Microsoft 
Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ และอัปโหลด
กลับขึ้นไปยังระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ประการสำาคญัคอื ผู้ใช้งาน (users) ทีเ่ป็นบคุลากรในองค์กร 
Google for Education ให้การสนบัสนนุพ้ืนทีส่ำาหรบัการ
ใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำากัดอีกด้วย
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น และคุณสมบัติของ Goo-
gle Sheet พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก Google for 
Education ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสำาหรับการเปลี่ยนวิธีการนำา
ข้อมูลเข้าแผนโครงการประจำาปีงบประมาณแบบเดิมที่มี
ลกัษณะเป็นตารางแถวจำานวนมาก ด้วยโปรแกรมสำานกังาน 
Microsoft Excel เปล่ียนเป็นการนำาข้อมลูเข้าทีส่ามารถมา
เลือกข้อมลูได้ มกีารกำาหนดข้อมลูเร่ิมต้น และส่วนรายการ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งาน
นำาเข้าข้อมูลรายการเฉพาะที่ต้องการและจำาเป็นเท่านั้น 
ช่วยลดระยะเวลาการนำาข้อมูลเข้าแผนโครงการและการ
พัฒนาโปรแกรมประยกุต์สำาหรับการจัดเกบ็ไฟล์ข้อมลูแผน
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในวิทยาลัยสำาหรับการจัด
ทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสรินิธร จงัหวดัชลบรุ ีทำาให้บคุลากรผูร้บัผิดชอบ
ในหน่วยงานต่างๆ สามารถนำาข้อมูลเข้า บันทึกข้อมูลและ
นำาส่งแผนโครงการได้สะดวก เข้าใช้โปรแกรมประยกุต์ได้ทกุ
ที่ทุกเวลาในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ได้ การบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมประยุกต์ ทำาได้ในหลาย
อุปกรณ์ เช่น ไอแพด คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์
สมาร์ตโฟน โดยการพฒันา Google Sheet ในแบบเวบ็ไซต์ 
แสดงหน้าจอหลกั หน้าบนัทกึข้อมลูแผนโครงการทีส่ะดวก
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และง่ายต่อการใช้งานสำาหรับให้บุคลากรในวิทยาลัยเข้า
ถึงโปรแกรมประยุกต์โดยผ่านโดเมน “@scphc.ac.th” 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์การตรวจสอบ กำากับ และ
การติดตาม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน ช่วย
ลดระยะเวลาในการรวบรวมแผนโครงการฯ การนำาส่ง
แผนโครงการฯ ตามแบบฟอร์มให้คณะสาธารณสุขและ 
สหเวชศาสตร์ภายในเวลาท่ีกำาหนด และพัฒนาระบบวิธี
การจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิจัยและพัฒนา
งานประจำาสู่งานวิจัย (routine to research: R2R) ตาม
นโยบายการพัฒนามุ่งสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
คณะสาธารณสขุศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบนัพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวิธีศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์บนระบบ
คลาวด์ด้วยกูเกิลชีต (Google Sheet) สำาหรับนำาข้อมูล
เข้า (data entry) แผนโครงการ (project plan) ในการ
จัดทำาเอกสารแผนปฏิบัติงาน (action plan) ประจำาปี
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัเพือ่ปรบัปรงุ และพฒันา
โปรแกรมประยุกต์แบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน 
(Google application) ในการนำาข้อมลูเข้าแผนโครงการฯ 
ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
 1. แบบแผน/โครงการคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ต้นฉบับ ดังแสดง
ในภาพที่ 1
 2. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Windows 10 ระบบประมวลผลเป็น Intel® Core TM i5 
Duo CPU @ 2.66GHz
 3. ระบบอีเมล (e-mail) วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และ 

Google Sheet ภายใต้การบรหิารจดัการของ Google for 
Education
 4. ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา JavaScript และ Google 
Apps Script(4,5)

 5. โปรแกรมสำานักงาน Microsoft Excel version 
2013 เป็นต้นไป
 การพฒันาโปรแกรมประยกุต์แบบออนไลน์ด้วยกูเกิล
แอปพลเิคชนั (Google application) สำาหรบัการนำาข้อมลู
เข้าแผนโครงการฯ ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัง
แสดงในภาพที่ 2
 การดำาเนินการบันทึกแผนโครงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
ผู้วิจัยมีข้ันตอนการนำาข้อมูลเข้าแผนโครงการในโปรแกรม
ประยุกต์ใช้ Google Sheet สำาหรับการจัดทำาแผนปฏิบัติ
งานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดัง
แสดงในภาพที่ 3 ประกอบด้วย
 1. การวางแผน (plan) ผู ้ทำาหน้าที่รับผิดชอบนำา
ข้อมลูเข้าแผนโครงการของหน่วยงานในวทิยาลยั มกีารเกบ็
รวบรวมข้อมลูแผนโครงการ และข้อมูลทีเ่กีย่วข้องจากแฟ้ม
เอกสารประกอบ เพือ่ใช้เป็นชดุข้อมลูแผนโครงการสำาหรบั
ใช้นำาเข้าโปรแกรม
 2. การดำาเนินงาน (do) ผู้ทำาหน้าที่รับผิดชอบงาน
แผนและยุทธศาสตร์ของหน่ายงานในวิทยาลัย จะบันทึก
ข้อมูลแผนโครงการเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ใช้ Google 
Sheet สำาหรับการจัดทำาแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และบันทึกข้อมูลไว้บน
ระบบคลาวด์ (cloud system) ซึ่งมีการกำาหนดความ
ปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั และสทิธิก์ารเข้าถงึข้อมลู Goo-
gle Sheet เกบ็แยกไฟล์ตามกลุม่รองผูอ้ำานวยการวทิยาลยั
ที่รับผิดชอบหน่วยงานในวิทยาลัย
 3. การตรวจสอบ (check) มีการกำาหนดเวลาสำาหรับ
การนำาข้อมูลเข้าแผนโครงการ และการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล เพื่อข้อมูลในโปรแกรมมีความครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นหน้าที่รับผิดชอบของงานแผนและยุทธศาสตร์ของ
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย

หน่ายงานในวทิยาลยั ทีต้่องเข้าไปตรวจสอบรายการข้อมูล 
ปรับปรุง และแก้ไขใน Google Sheet ตามกลุ่มรองผู้
อำานวยการวิทยาลัย บนระบบคลาวด์ (cloud system) ที่
จัดแยกไว้ตามสิทธิ์การเข้าถึง
 4. การปฏิบัติ/ปรับปรุง (action) เมื่อถึงเวลาที่
กำาหนดแล้ว โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ผู้นำาเข้าข้อมูลเข้า
ถึงโปรแกรม เพ่ือการบนัทึกรายการแผนโครงการ ปรบัปรงุ 
และแก้ไขข้อมูลใน Google Sheet ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
แผนงานและยทุธศาสตร์ จะดำาเนนิการประมวลผลรายการ
ข้อมูลจาก Google Sheet บนระบบคลาวด์ (cloud sys-
tem) เพื่อจัดทำาเอกสารแผนโครงการปฏิบัติงานประจำา
ปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ถ้า
ต้องการปรับปรุงหรือแก้ไข ต้องประสานข้อมูลโดยตรงมา
ที่เจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์ฯ
 การประยุกต์ใช้ Google Sheet สำาหรับการจัดทำา
แผนปฏบิติังานของวทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดั
ชลบุรี ผู้วิจัยได้ดำาเนินงานโดยใช้หลักการวงจรการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (system development life 
cycle: SDLC) มีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้
 1. การวางแผน (planning) สำาหรับการพัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet จากการประชุมคณะ
กรรมการแผนงานและยทุธศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้รหิารของ
วิทยาลัยเพ่ือจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปี การวางแผน

ภาพที่ 3  แผนผังการประยุกต์ใช้ Google Sheet สำาหรับการจัดทำาแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
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งานพฒันาโปรแกรม เริม่จากการวางแผนการพฒันา ศกึษา
ความเป็นไปได้ (feasibility study) ปัญหาขั้นตอนการนำา
ข้อมูลเข้าแผนปฏิบัติงานเดิม ดังแสดงในภาพท่ี 4 มีรูป
แบบ และขั้นตอนวิธีการส่งข้อมูลแผนโครงการของหน่วย
งานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดย
บุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในวิทยาลัย นำาข้อมูล
เข้า บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกเซล มายังกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผ่านทางอีเมลหรือส่ง
ไฟล์โดยตรงมายังงานยุทธศาสตร์ทางโปรแกรมไลน์กลุ่ม 
ผู้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูทีไ่ด้รบั 
หากพบข้อผิดพลาด จะประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เพื่อดำาเนินการปรับแก้ และส่งกลับกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ ดำาเนินการตามข้ันดังกล่าวย้อนกลับ
ไป-มาตามขัน้ตอนดงักล่าวจนกว่าข้อมลูจะถูกต้องสมบรูณ์ 
หลงัจากน้ันผูท้ำาหน้าทีร่บัผดิชอบประมวลผลข้อมลูในกลุม่
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ทำาการรวบรวมไฟล์
เอกเซล ที่ส่งมาในแต่ละช่องทางให้เป็นไฟล์เดียวกัน เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลตามแผนงานแบบต้นฉบับ (plan tem-

plate form) ที่กำาหนด และจัดทำารูปเล่มเอกสารรายงาน
แผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้น
ตอนการจัดทำาเอกสาร
 การวางแผนและศกึษาความเป็นไปได้พบว่า อปุสรรค
และปัญหาในขัน้ตอนการนำาข้อมลูเข้าแผนโครงการปฏบัิติ
งานแต่ละหน่วยงานในวิทยาลัย คือ
 1.1 ข้อมูลการจัดทำาแผนโครงการเพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทำาเอกสารรายงานแผนการปฏิบัติงานประจำา
ปีมีจำานวนไฟล์แผนหลายกลุ่มงาน แต่ละแผนมีจำานวน
โครงการจำานวนมาก และมีข้อมูลกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
หลายแบบ ทำาให้การบันทึกข้อมูลลงในตารางเอกเซลต้อง
ใช้คอลัมน์จำานวนมาก และช่องตารางทีใ่ช้บนัทกึมขีนาดไม่
เหมาะสม ส่งผลให้ยากต่อการแสดงรายการต่างๆ เป็นต้น
 1.2 ข้อมูลรายการแผนโครงการกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563-2567(6) และการนำาส่งข้อมูลแผน
โครงการของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร จงัหวัดชลบุรี 
ไปยงัคณะสาธารณสขุศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ต้องมีความ
ครบถ้วน ถกูต้องภายในเวลาทีก่ำาหนด ข้อมลูรายการสำาคญั

ภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนการจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ (แบบเดิม)
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ที่ต้องบันทึกเข้าระบบ ได้แก่
  1) ส่วนนำาแผนโครงการ
  2) ข้อมูลด้านพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดัเป้าประสงค์ กลยทุธ์ และตวัช้ีวัดกลยทุธ์จำานวนมาก 
ซึ่งตัวชี้วัดกลยุทธ์มีการเชื่อมโยง และสัมพันธ์กัน
  3) ส่วนข้อมูลแผนโครงการ
  4) รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ประเภทของแผนโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำาเนิน
กิจกรรม หมวดงบประมาณหรือเงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม และผลผลิตของโครงการ
 จากการศึกษาพบว่า ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของ
วิทยาลัย ต้องบันทึกข้อมูลส่วนนำาแผนโครงการ และส่วน
ข้อมูลแผนโครงการทั้งหมดเข้าตาราง Microsoft Excel 
และบันทึกเป็นไฟล์นำาส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คณุภาพ เวลาในการนำาส่งไฟล์ข้อมลูมกีารกำาหนดช่วงระยะ
เวลาเดยีวกนั การส่งไฟล์ข้อมลูใช้อเีมลพร้อมแนบไฟล์ หรือ
ส่งไฟล์ข้อมูลโดยตรงทางโปรแกรมไลน์กลุ่ม ให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ทำาให้ผู้ทำาหน้าที่ประมวล
ผลข้อมูลในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ต้อง
ใช้เวลามากในการรวบรวมและตรวจสอบไฟล์ข้อมลู มคีวาม
ยุง่ยากในการประมวลผลข้อมลู ส่งผลให้การจดัทำาเอกสาร
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณของวิทยาลัย
การสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัชลบุร ีเกดิความล่าช้า ไม่ทนั
เวลา ส่วนผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของวิทยาลัย ในกรณีที่
ได้รับไฟล์ข้อมูลกลับมาเพื่อแก้ไข และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
การบันทึกข้อมูลเกิดมีไฟล์ซับซ้อนหลายรุ่น (version) 
ทำาให้อาจเกิดความผิดพลาดในการส่งไฟล์ข้อมูลที่แก้ไข
ปรับปรุงแล้วกลับไปยังกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพต่อไป
 2. การกำาหนดขอบเขต (defining) ของระบบ
โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ ต้องสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน การนำา
ข้อมูลเข้า ปรับปรุงข้อมูล และแก้ไขข้อมูลแผนโครงการ 
ข้อมูลแผนโครงการที่นำาเข้าในระบบแล้วต้องสามารถใช้

ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องทำาสำาเนาหลายคร้ัง และสามารถนำา
ไปใช้ประยุกต์ใช้ในรูปแบบประเภทอื่นได้ การค้นหาข้อมูล
สามารถทำาได้รวดเร็ว เป็นระบบเดียวกัน เพื่อลดความซำ้า
ซ้อน และความผิดพลาด มีระบบการกระจายการทำางาน
ทำาให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้หลายคน ต่างสถาน
ที ่ต่างเวลา แต่อยูใ่นฐานข้อมลูกลุ่มเดียวกนั นอกจากนี ้ยงั
สามารถตรวจสอบเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตามสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูล
 3. การออกแบบ (designing) ผูว้จิยัมแีนวคดิและการ
ออกแบบขั้นตอนระบบงานใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 5 จาก
การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ และการกำาหนด
ขอบเขต สามารถออกแบบตามความต้องการในการพฒันา
ระบบใหม่ได้ดังนี้
  3.1 โปรแกรมประยกุต์ทีพ่ฒันาอยูบ่นระบบคลาวด์ 
(cloud system) สามารถเข้าใช้งานง่าย สะดวก ทำางานได้
พร้อมกันหลายคนในไฟล์ข้อมูลเดียวกัน
  3.2 สามารถปรับปรุง แก้ไขข้อมูล และเพ่ิมเติม
ข้อมูลฐานระบบตามความต้องการ เช่น ข้อมูลรายการตัว
บ่งชี้ของงานประกันคุณภาพ โดยไม่ต้องยกเลิกระบบเดิม
แล้วพัฒนาข้ึนใหม่ และไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมใน
เครื่องคอมพิวเตอร์
  3.3 การพัฒนาระบบ และการเข้าใช้โปรแกรม
ประยุกต์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีของ 
Google for Education มีความปลอดภัยสูงด้วย Google 
Apps message security มีระบบป้องกันไวรัส ความ
ปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความมีเสถียรภาพของ
ข้อมูล ลดความเสี่ยงจากการใช้ flash drives(7) ไม่เสียค่า
ใช้จ่าย สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
  3.4 ไม่สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์
  3.5 ไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบเครือข่าย (administra-
tor) ข้อมูลได้รับการดูแลความปลอดภัย สามารถกู้ข้อมูล
กลับมาได้กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้
จ่าย และทรัพยากรเพิ่มเติม
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ภาพที่ 5  แสดงขั้นตอนการจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ บนระบบคลาวด์ (แบบใหม่)

  3.6 มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถลด
ระยะเวลาในการจัดทำาแผนข้อมูลโครงการ และสามารถ
นำาส่งแผนโครงการแผนปฏิบัติงานให้กับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ทัน
กำาหนดเวลาที่ได้รับ
 Google Sheet เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google 
Apps Tools ที่มีความสามารถในการทำางานเป็นแบบฐาน
ข้อมูล เป็นแบบจำาลองกลางในการนำาข้อมูลเข้า บันทึก
ข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การสร้างหน้าจอสำาหรับการใช้งาน 
สามารถทำางานออนไลน์ ตอบสนองรูปแบบการพัฒนา
ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ดี ฐานข้อมูลความปลอดภัย การเข้าใช้
งานทำาได้ง่ายโดยผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบ (login) เข้าใช้
งานผ่านระบบ Google site ที่โดเมน “@scphc.ac.th” 
ซึ่งบุคลากรในวิทยาลัยทุกคนต้องใช้งาน มีระบบคลาวด์
เป็นส่วนบริหารจัดการในด้านผู้ใช้ การกำาหนดสิทธ์ิ การ
รกัษาความปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคล การเข้าถงึโปรแกรม
ประยุกต์โดยไม่มีข้อจำากัดด้านเวลา สถานที่ และไม่มีค่าใช้

จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบงาน
เดิมในการนำาข้อมูลเข้า การบันทึกข้อมูล และการนำาส่ง
ไฟล์ข้อมลูแผนโครงการปฏบิตังิาน โปรแกรมประยกุต์ใหม่
ทำาให้ผู้ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลในกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงงานในส่วนข้อมูล
รายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันได้โดยอัตโนมัติ 
ลดข้อผดิพลาดจากการนำาข้อมลูเข้า ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ไว้นำาไป
สร้างเป็นเอกสารรายงานแผนปฏบิตังิานประจำาปี สามารถ
รายงานผลการดำาเนินแผนโครงการตามแผนปฏบิติังานเป็น
สารสนเทศสำาหรับผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เพื่อ
รายงานผลลัพธ์ และความก้าวหน้าของแผนโครงการใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ เวลานั้น
 4. การสร้างและพัฒนา (building and develop-
ment) โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet สำาหรับการ
จัดทำาแผนปฏิบัติงานด้วยภาษา HTML, CSS (cascading 
style sheet) และ JavaScript โดยใช้ Google Sheet 
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เป็นฐานข้อมูล จากการศึกษาความสามารถของ Google 
Sheet วธิกีารใช้งานและการพฒันาพบว่า Google Sheet 
มีความเหมาะสมกับการพัฒนา ด้วยการสร้าง script 
file และยังสนับสนุนการใช้งานภาษา JavaScript, CSS 
และ HTML การพัฒนาใช้รูปแบบเป็นชุดคำาสั่งด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น สำาหรับการสร้างหน้าจอ
หลักเว็บไซต์ หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้สำาหรับการนำาข้อมูล
เข้า การบันทึก (save) ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ Glide 
Apps ประมวลผลข้อมูลจาก Google Sheet มาใช้ในส่วน
รายงานการบันทึกข้อมูล โดยแยกการใช้งานตามกลุ่มงาน
รองผู้อำานวยการแต่ละด้านที่กำากับดูแลรับผิดชอบหน่วย
งานต่างๆ ในวิทยาลัย
 5. การทดสอบ (testing) ตดิตัง้และทดสอบการใช้งาน 
จดัอบบรมการใช้โปรแกรม เพือ่ประเมนิการใช้งาน และข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม เริ่มจาก
ส่วนหน้าจอติดต่อผูใ้ช้เป็นหน้าเว็บไซต์เริม่ต้น ทำาหน้าทีเ่ป็น
หน้าจอหลักของการทำางาน แสดงปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อนำา
ข้อมูลเข้า และส่วนแสดงผลการบันทึกข้อมลูจะแสดงเฉพาะ
ของแต่ละบุคลากรท่ีได้ทำาการนำาข้อมูลเข้า และบันทึก
ข้อมลูรายการแผนโครงการเข้าโปรแกรมประยกุต์เวบ็แอป
พลิเคชัน (web applications) ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้
  5.1 ผู้วิจัยกำาหนดให้ผู้ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ส่งข้อมูล URL 
link และ QR code ของโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้รับผิด
ชอบของหน่วยงานต่างๆ สำาหรบันำาข้อมลูเข้า บันทึกข้อมูล
แผนโครงการของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางโปรแกรม
ไลน์กลุ่มคณะกรรมการแผนงานยุทธศาสตร์หรือทางอีเมล 
ดังแสดงในภาพที่ 6
 5.2 ผู้ทำาหน้าท่ีนำาข้อมูลเข้าแผนโครงการของกลุ่ม
งาน/ภาควิชาต่างๆ เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Web 
Applications ผ่าน URL link หรือ QR code เข้าใช้งาน
โดยการ login ด้วยอเีมลของวทิยาลยัในโดเมน “@scphc.
ac.th” เพือ่ความปลอดภัยของผูใ้ช้งาน และรบัสทิธ์ิการเข้า
โปรแกรมประยุกต์ได้

  5.3 โปรแกรมประยกุต์ web applications แสดง
หน้าจอหลัก มีส่วนสำาคัญอยู่ 2 ส่วน คือ
   5.3.1. ส่วนหน้าจอนำาข้อมูลเข้า และบันทึก
ข้อมูลเข้าตาราง Google Sheet วิธีการนำาข้อมูลเข้า และ
บนัทกึข้อมลู ผูใ้ช้งานคลกิปุม่ “ADD RECORD” เพือ่เข้าถงึ
หน้าจอสำาหรับการนำาข้อมูลเข้าและบันทึกข้อมูล โดยหน้า
จอสำาหรับบันทึกข้อมูลเข้าตาราง Google Sheet จะแยก
ตามกลุม่งานรองผูอ้ำานวยการด้านอำานวยการ กลุม่งานรอง
ผู้อำานวยการด้านวิชาการ และกลุ่มงานรองผู้อำานวยการ
ด้านวจัิยและพัฒนาบคุลากร ดังแสดงในภาพที ่7 เข้าบันทกึ
ข้อมูลการจัดทำาแผนปฏิบัติงานโครงการ ดังแสดงในภาพ 
ที่ 8
   5.3.2. ส่วนการแสดงผลการบันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet ออนไลน์ ผู้ใช้งานคลิก
ปุ่ม “DISPLAY RECORD” โปรแกรมจะแสดงผลการนำา
ข้อมูลเข้าและบันทึกข้อมูล ในส่วนรายการข้อมูลที่สำาคัญ
สำาหรับตรวจสอบ เฉพาะรายการข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบใน
หน่วยงานต่างๆ เป็นผูน้ำาข้อมลูเข้าเข้าในโปรแกรมประยกุต์ 
Google Sheet ออนไลน์สำาหรับบนัทึกข้อมลูแผนโครงการ
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำาเอกสารรายงาน
แผนปฏบิติังานประจำาปีของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร 
จังหวัดชลบุรี ในลำาดับถัดไป

ภาพที ่6  URL และ QR CODE สำาหรบัเขา้ใชง้านโปรแกรมประยกุต์
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ภาพที่ 7  แสดงหน้าจอหลักการทำางานของโปรแกรมประยุกต์กูเกิลชีต

ภาพที่ 8  ตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานโครงการ
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  5.4 การกำากับติดตามผลการดำาเนินงานจัดทำา
แผนโครงการตามแผนปฏิบัตงิานประจำาปีของวิทยาลยัการ
สาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัชลบรุ ีผูวิ้จยัได้ประยกุต์ใช้วธิกีาร
รายงานผลแบบออนไลน์ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมประยกุต์
บนฐานข้อมูล Google Sheet ผ่าน www.glideapps.com 
แบบรายงานท่ีพฒันาข้ึนสามารถรองรบัการเข้าใช้งานทัง้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 9 ไอแพด แท็บเล็ต 
และโทรศัพท์สมาร์ตโฟน โดยอตัโนมตั ิทัง้นีผู้ใ้ช้งานต้องตดิ
ตั้งโปรแกรมประยุกต์เพิ่มเติมซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่าย และเข้าถึงโดยใช้อีเมลของวิทยาลัย เพื่อการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
 6. การนำาไปปฏิบัติ (deployment) แจ้งที่อยู่ URL 
และ/หรือ OR code ของโปรแกรมทีเ่สรจ็สิน้แล้วแก่หน่วย
งาน/ภาควิชา ทำาการนำาเข้าข้อมูลแผนโครงการเพื่อจัดทำา
เอกสารรายงานแผนปฏิบัติงานประจำาปีของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยมีการกำาหนดเวลา
เพื่อให้ผลลัพธ์ของการนำาข้อมูลเข้าผ่านโปรแกรมประยุกต์ 
Google Sheet ออนไลน์ ทีผู่ร้บัผดิชอบในหน่วยงานต่างๆ 
ของวิทยาลัย ทำาการปรับปรุง แก้ไขและตรวจสอบ จน
ข้อมูลแผนโครงการสมบูรณ์ ผู้ทำาหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ทำาการรวบรวม

ภาพที่ 9 หน้าจอเข้าระบบรายงานผลข้อมูลแผนปฏิบัติงานใน
เครื่องคอมพิวเตอร์

ไฟล์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ไฟล์เดียวกัน โดย
ทำาการรวบรวมไฟล์ต่างๆ ในฐานข้อมูล Google Sheet 
ซึ่งมีเพียง 3 ไฟล์จากแบบเดิมที่มี 13 ไฟล์ (กลุ่มงาน/ภาค
วิชา) ข้อมูลที่บันทึกใน Google Sheet อยู่ในแบบต้นฉบับ 
(template form) เดียวกัน ทำาให้การรวมไฟล์ทำาได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้คำาสั่งสำาหรับการประมวลผล
ข้อมลู ลดความซำา้ซ้อนในการคดัเลอืกข้อมลู สามารถตรวจ
สอบความผดิพลาดข้อมลูได้ง่าย ลดขัน้ตอนในการประมวล
ผลสำาหรับการแปลงข้อมูล มีผลทำาให้การสร้างสารสนเทศ
ทำาได้สะดวก รวดเรว็และสามารถตรวจสอบความผดิพลาด
ได้รวดเร็วขึ้นมาก
 7. สำารวจความคิดเห็นต่อโปรแกรมประยุกต์ web 
applications ที่ทำาการวิจัยและพัฒนาขึ้นของผู้ทำาหน้าที่
รบัผดิชอบงานยทุธศาสตร์และประกนัคณุภาพของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข
 สรุป คือ การพัฒนาเริ่มตั้งแต่การศึกษา วางแผนการ
พัฒนาโปรแกรม การสร้างหน้าจอหลักเพื่อนำาข้อมูลเข้า 
การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บไฟล์ Google Sheet เป็น
ฐานข้อมูล (database) รวมถึงการบริหารความปลอดภัย
ของผูใ้ช้งาน (user administration) อยูภ่ายใต้การบรหิาร
จัดการของระบบคลาวด์(8) Google Sheet เป็นเครื่องมือ
ของ Google for Education ท่ีร่วมมอืกบัสถาบนัพระบรม-
ราชชนก ที่ให้บุคลากรที่มีอีเมล ภายใต้โดเมน “@scphc.
ac.th” สามารถใช้ Google Sheet เป็นฐานข้อมูล และได้
รบัการสนบัสนนุการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศ Goo-
gle Sheet บนระบบคลาวด์ ฐานข้อมลู Google Sheet จะ
ถกูนำาไปใช้สร้างฟอร์มเอกสารข้อมูลแผนโครงการตามแบบ
ฟอร์มของคณะฯ เอกสารรายงานแผนปฏิบัติงานประจำาปี
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และนำา
ไปเป็นฐานข้อมูลสำาหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์การ
ติดตามแผนโครงการประจำาปีในลำาดับต่อไป
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จริยธรรมในการวิจัย

 การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ผ่านการพจิารณาด้านจรยิธรรม
โครงการวิจัยในมนุษย์แล้ว จากคณะกรรมการจรยิธรรมใน
มนุษย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
รหัสโครงการ COA.NO. 2020/T5 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 และผ่านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
ทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์) เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2521 
ID: 1990147 มีค่า Similarity Index = 0.0%

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ Google 
Sheet เพื่อบันทึกข้อมูลจัดทำาแบบแผนปฏิบัติงานประจำา
ปี พบการจัดการความปลอดภัย รหัสผู้ใช้งานและการ
บริหารจัดการข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet 
เพ่ือบันทึกข้อมูลจัดทำาแบบแผนปฏิบัติงานประจำาปีของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดังแสดงใน
ภาพที่ 10

 การทำางานภายใต้ความร่วมมือกับ Google for Ed-
ucation ที่มีการบริหารจัดการผู้ใช้งานโปรแกรมด้วยการ
ใช้ e-Mail: @scphc.ac.th ที่เป็นอีเมลขององค์กร ทำาให้
ได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำาหรับการทำางานไม่จำากัด และ
มีการรักษาความปลอดภัยต่อการใช้งานในระดับสูง การ
บริหารจัดการข้อมูล Google Sheet เป็นการให้บริการใน
ลักษณะสเปรดชีต แบบออนไลน์ ทำางานเหมือนเป็นระบบ
ข้อมูลหลังบ้านในการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 11 
การบันทึกข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล การพัฒนาหน้าจอสำาหรับการนำาข้อมูลเข้าสามารถ
เขียนคำาสั่งเพิ่มเติมได้ ทำาให้การทำางานสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น
 จากภาพที ่11 เมือ่ผูร้บัผดิชอบนำาข้อมลูเข้าโปรแกรม
ประยุกต์ Google Sheet แล้ว จะสามารถแสดงผลการ
บันทึกข้อมูลแผนโครงการฯ ได้ดังแสดงในภาพที่ 12
 ฐานข้อมูล Google Sheet ที่ได้โปรแกรมประยุกต์
เว็บแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยสามารถนำาไปใส่เป็นข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี ตามแบบต้นฉบับ (template form) ที่คณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรม 
ราชชนก จัดทำาข้ึนเพ่ือรวบรวมแผนโครงการของทุก
วิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำาหรับการจัด
ทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ ดังแสดงในภาพที่ 
13 ข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆ จากฐานข้อมูล Google 
Sheet จัดแบ่งกลุ่มงาน/ภาควิชาตามความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานรองผู้อำานวยการด้านต่างๆ ของวิทยาลัย และมี
ข้อมูลรายการแผนโครงการที่สำาคัญตามข้อ 2.2
 ผู ้ทำาหน้าที่รับผิดชอบประมวลผลข้อมูลกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ทำาหน้าที่ดาวน์โหลด
ไฟล์ รวบรวมไฟล์ข้อมูล และประมวลผลจากฐานข้อมูล 
Google Sheet กลุ่มรองผู้อำานวยการ ด้านอำานวยการ 
ด้านวิชาการ และด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ จำานวน 3 
ไฟล์ เป็นไฟล์เดียวกันได้โดยง่าย แตกต่างจากระบบเดิมที่
มีจำานวน 13 ไฟล์ ไฟล์ข้อมูล Google Sheet ที่รวบรวม

ภาพที่ 10 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลกับผู้ ใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์
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ภาพที่ 12  ตัวอย่างรายงานการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์

จะอยู่ในแบบต้นฉบับแผน (template form) ของคณะฯ 
เดียวกันทั้งหมด การประมวลผลด้วยการใช้คำาสั่งในการ
ตรวจสอบ แปลงข้อมูล และจัดเรียงข้อมูลทำาได้ง่าย และ
รวดเร็ว หากมีความผิดพลาดก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์
กลบัมาเพือ่ประมวลผลใหม่ได้ เมือ่การจดัการและประมวล
ผลไฟล์ข้อมูลแล้วเสร็จ จะได้ไฟล์ข้อมูลแผนโครงการที่
พร้อมสำาหรับนำาไปสร้างเอกสารรายงานแผนปฏิบัติงาน
ประจำาปีของวทิยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จงัหวดัชลบรีุ 
(ดังแสดงในภาพที่ 13) และนำาข้อมูลไฟล์ Google Sheet 
ที่เสร็จแล้ว อัพโหลดเข้า Google Drive เพื่อใช้เป็นข้อมูล
นำาเข้า (input data) สำาหรบัใช้ในโปรแกรมประยกุต์ Glide 
applications สำาหรับการกำากบัตดิตามแผนโครงการต่อไป 
ดังแสดงในภาพที่ 14
 คำาสัง่ภาษาคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการพฒันาชุดไลบรารี่ 
(library set) ของ Google Apps Script ที่นำามาใช้ในการ
งานวจิยัครัง้นี ้ใช้ HTML, CSS และ JavaScript เปน็ภาษา
โปรแกรมที่ผู้ศึกษาวิจัยใช้การพัฒนา ตัวอย่างนี้เป็นชุดคำา

ส่ังของไลบาร่ีการบันทึกข้อมูลรายการแผนโครงการลงใน 
Google Sheet
 function addNewRow(rowData){ 
   //Logger.log(“add New Row Function”);
   const currentDate = new Date(); 
 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpread-
sheet();
 const ws = ss.getSheetByName(“main”);
 var activeUser = Session.getActiveUser();
 ws.appendRow([rowData.item,rowData.Sec-
Name,rowData.pjName,rowData.staff,
                rowData.Mission,
                rowData.Strategy,
                rowData.gTarget,
                rowData.Objective,
                rowData.TacTic,
                rowData.Kpi,
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ภาพที่ 14  หน้าจอแสดงข้อมูลรายงานแผนตามรายละเอียดโครงการของแต่ละกลุ่มงาน/ภาควิชา

                rowData.Typeplan,
                rowData.QAv,             //QA
                rowData.QAcourse,
                rowData.QAfaculty,
                rowData.Comments,
                rowData.Identity,      //ตอบสนอง
                rowData.Unique,
                rowData.Integration,
                rowData.GuideSociety,
                rowData.Target,          //วัตถุประสงค์
                rowData.Action,
                rowData.ObjProj,
                rowData.TargetGroup,
                rowData.StartProject,
                rowData.EndProject,

   rowData.bAddBudget,     //----------ค่า
ตอบแทน งบ
   rowData.bCapital,
   rowData.bWork,
   rowData.bOther,         //----------ค่า
ตอบแทน งบ
   rowData.ubAddBudget,     //----------ค่า
ใช้สอย งบ
              rowData.ubCapital,
            rowData.ubWork,
   rowData.ubOther,         //----------ค่า
ใช้สอย งบ
         rowData.tbAddBudget,     //----------ค่า
ตอบแทน งบ
         rowData.tbCapital,
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   rowData.tbWork,
   rowData.tbOther,         //----------ค่า
ตอบแทน งบ
   rowData.obAddBudget,     //----------ค่า
ตอบแทน งบ
   rowData.obCapital,
   rowData.obWork,
   rowData.obOther,         //----------ค่า
ตอบแทน งบ
              rowData.bComment,                                             
              rowData.sMUni,
              rowData.sMClinic,
             rowData.sMOut,
              rowData.sMOther,         //เงินรายได้อื่นๆ
               rowData.uMUni,
              rowData.uMClinic,
              rowData.uMOut,
               rowData.uMOther,         //เงินรายได้อื่นๆ
             rowData.tMUni,
              rowData.tMClinic,
               rowData.tMOut,
              rowData.tMOther,         //เงินรายได้อื่นๆ                
              rowData.oMUni,
            rowData.oMClinic,
            rowData.oMOut,
               rowData.oMOther,         //เงินรายได้อื่นๆ
               rowData.mComment,
               rowData.StaffProcedure,
               rowData.NoteOutcome,
               rowData.recordStatus,
               rowData.issueLinesValues,
              rowData.fStatusMultiProcedure,
               currentDate,
               activeUser

               ]);
 return true;
}
function getDropDownArray(){
 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpread-
sheet();
 const ws = ss.getSheetByName(“ListOpt”);
 return ws.getRange(2, 1,ws.getLastRow()-1, 
1).getValues() 
}
function getDropDownArrayMiss(){
 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpread-
sheet();
 const ws = ss.getSheetByName(“ListSys”);
 return ws.getRange(2, 1,ws.getLastRow()-1, 
1).getValues(); 
}
function getDropDownArrayStrategy(){
 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpread-
sheet();
 const ws = ss.getSheetByName(“xxxx”);
 return ws.getRange(2, 2,ws.getLastRow()-1, 
6).getValues();
}
function getDropDownArrayQA(){
 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpread-
sheet();
 const ws = ss.getSheetByName(“QA”);
 return ws.getRange(2, 1,ws.getLastRow()-1, 
3).getValues();
}
function getQtyOnHand(category,category,item-
Type){   // ใช้สำาหรับ ดึงข้อมูลจาก SS ไปแสดงที่ฟอร์ม 
โดยใช้แสดงบนปุ่ม
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 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpread-
sheet();
 const ws = ss.getSheetByName(“Filename”);
 const filteredData = data.filter(r=> r[0] === 
category && r[1] === itemName && r[2] === item-
Type);   
 return filteredData.length === 0 ? 0 : filtered-
Data.reduce((subtotal,r) => subtatal + r[3],0); 
}

ผลการประเมินความพึงพอใจ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่รับผิดชอบมีความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 พิจารณารายด้าน พบว่า การเข้า
ถึงระบบและความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (4.23) รอง
ลงมาคือการใช้งานง่ายและสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้าน
การนำาไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และน้อยที่สุด คือ 
ด้านการออกแบบและความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.89)

วิจารณ์และข้อยุติ

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีข้อค้นพบใหม่ท่ีสำาคัญสำาหรับ
ผู้วิจัยคือ Google Sheet ไม่ใช่เพียงแต่เป็นตารางการ
คำานวณเท่านั้น ยังสามารถพัฒนาเป็น web application 
ที่ประยุกต์ใช้เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลใน
รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยภาษา Google Apps 
Script ที่มีความสามารถเหมือนภาษาโปรแกรมฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เช่น MySQL, Microsoft Access 
เป็นการลดความซำ้าซ้อนของข้อมูล ลดเวลาในการป้อน
ข้อมลูและการประมวลผล ลดปัญหาในการตดิต่อประสาน
งานกบัหน่วยงาน ข้อมลูมคีวามถกูต้องและสมบรูณ์มากข้ึน 
โปรแกรมทีศึ่กษาวจิยัมกีารเกบ็บันทึกข้อมลูไว้ และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อในรูปแบบอื่นๆ ได้ ซึ่งวิธี
การทำางานแบบเดิมทำาไม่ได้
 โปรแกรมประยกุต์ทีพ่ฒันาเป็นรปูแบบเวบ็แอปพลเิค-

ชนับนเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมระบบแบบกลุ่มเมฆ (cloud 
system) ภายใต้เทคโนโลยกีารบรหิารจดัของกเูกลิสำาหรบั
การศึกษา (Google for Education) เป็นการพัฒนา
นวตักรรมทีป่รบัปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสทิธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำางานตามปกติ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยเรื่อง “การวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการสั่งใช้
ยาซำ้าซ้อนในโรงพยาบาลมหาสารคาม” ของชุติมาภรณ์ 
ไชยสงค์และคณะ(9)  สอดคล้องกับการใช้สถาปัตยกรรม
แบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอปพลิเคชันรับรองการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ(10) และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบสำานักงานด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยของ 
Chaemsai C. และ Sriprachan P(11) ที่พบว่า กูเกิลแอป
พลิเคชันเป็นการให้บริการฟรีสำาหรับการใช้งานและเข้า
ทำางานพร้อมกันได้ง่าย การจัดเก็บข้อมูลมีความสะดวก มี
ประสิทธภิาพ รวดเรว็ ทนัเวลาและเหมาะสมสอดคล้องกับ
ระบบจัดการพัสดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุม่
เมฆด้วยกูเกิลแอปสคริปต์(12) ช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ 
ตอบสนองนโยบายของสถาบนัพระบรมราชชนกทีมุ่ง่สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (green university) และการเป็น
วิทยาลัยดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จุดเด่นของการวิจัยโปรแกรมประยุกต์ใช้ Google 
Sheet สำาหรับการจัดทำาแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบรีุ คอื ทำาให้มโีอกาสทบทวน
ปัญหาอุปสรรคของงานบันทึกแผนโครงการปฏิบัติงานฯ 
และปรับปรุงพัฒนางานประจำาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
โดยการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ แต่ที่
สำาคัญ คือ การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ใน
วิทยาลัยฯ ในการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคทั้งจากขั้น
ตอนการทำางานเดิม และข้ันตอนการทำางานแบบใหม่ ทำาให้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สามารถส่งงานแผน
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
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สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ครบถ้วน และ
ทันตามกำาหนดเวลา รวมถึงมีระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการจัดทำาแผน
โครงการปฏิบัติงานประจำาปีของวิทยาลัยอื่นๆ ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกได้ เนื่องจากมีรูปแบบข้อมูลแผน
โครงการที่คล้ายคลึงกัน เพียงแค่ทำาการสำาเนาโปรแกรมนี้
และปรับปรุงรูปแบบข้อมูลพื้นฐานบางส่วน เช่น รายการ
ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลชื่อบุคลากร
 ข้อจำากัดของโปรแกรมนี้ คือ ต้องกำาหนดระยะเวลา
สำาหรับการนำาข้อมูลเข้า ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล ก่อน
นำาข้อมูลใน Google Sheet ไปประมวลผล เนื่องจากใช้ 
Google Sheet เดียวกัน และในด้านการประมวลผลนั้น 
Google Sheet ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลแบบหลายตัว
เลือกทีม่คีวามซบัซ้อนแบบฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์ทีม่เีง่ือนไข
จำานวนมาก นอกจากน้ี การใช้โปรแกรมต้องมีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ความเร็วในการประมวลผลของ
โปรแกรมขึ้นอยู่ความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็น
อย่างมาก และหากมกีารขาดหายของสญัญาณเมือ่กลบัมา
ทำางานอีกครั้งต้องเริ่มต้นใหม่

ข้อเสนอแนะ

 การวจิยัโปรแกรมประยกุต์ใช้ Google Sheet สำาหรับ
การจัดทำาแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุรีครั้งนี้ สามารถพัฒนานวัตกรรม
โปรแกรมประยุกต์ออนไลน์บนระบบคลาวด์ด้วยกูเกิลชีต 
(Google Sheet) สำาหรับนำาเข้าข้อมูล (data entry) แผน
โครงการ (project plan) ในการจัดทำาเอกสารแผนปฏิบัติ
งาน (action plan) ประจำาปีของวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสห-
เวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกได้ตามวัตถุประสงค์ 
แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา และเก็บรวบรวม
ข้อมลูแผนโครงการท่ีจำากดั ทำาให้ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ
ภาษาโปรแกรมทีใ่ช้ และคณุสมบตัชิดุไลบรารี ่(library set) 
ของ Google Apps Script ที่มีมากมาย อย่างไรก็ตาม 

ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ไว้ สามารถนำาไปประยกุต์หรอืพฒันาต่อยอด
ได้อย่างสะดวก เช่น การแสดงข้อมูลแบบ visual studio 
online ที่ใช้งานง่าย และสามารถเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ 
แบบอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุการทำางานและการศกึษาต่อไป ส่ิง
ที่ควรพัฒนาในอนาคตก็คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
Google Sheet ให้สามารถรองรับการทำางานในแบบไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ และเมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เมื่อใด ก็สามารถนำาข้อมูลที่ทำางานไว้ แปลงกลับเข้าสู ่
โปรแกรมประยกุต์ Google Sheet ได้ทันที แบบนีจ้ะทำาให้
ประสิทธิภาพการทำางานเพิ่มมากขึ้น
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