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บทคัดย่อ

ภูมหิ ลังและเหตุผล: วิธกี ารบันทึกข้อมูลเพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ านรูปแบบเก่า มีปญ
ั หาและอุปสรรคหลายอย่าง และจาก
ความน่าสนใจของกูเกิลชีต (Google Sheet) อันเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google for Education บนระบบคลาวด์ (cloud
system) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับน�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการส�ำหรับการท�ำแผน
ปฏิบัติงานประจ�ำปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
ระเบียบวิธีศึกษา: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (system development
life cycle: SDLC) มีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน (planning) ส�ำหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ Google Sheet
เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัย เพื่อวางแผนการพัฒนา 2. การ
ก�ำหนดขอบเขต (defining) ของระบบ เพื่อก�ำหนดรายละเอียดความต้องการของระบบที่พัฒนาขึ้น ในด้านการเข้าถึงและ
ความปลอดภัยของระบบ ด้านความสามารถของการจัดการข้อมูล ด้านประโยชน์ ระบบสามารถจัดเก็บ รวบรวมและส่ง
ออกข้อมูล 3. การออกแบบระบบ (designing) โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลของโปรแกรมที่จะพัฒนามาจัดเรียงเป็น
ล�ำดับการท�ำงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้ตรงตามขอบเขตของระบบ 4. การสร้าง (building) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ Google Sheet ส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานตามที่ออกแบบด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript โดยใช้
Google Sheet เป็นฐานข้อมูล 5. การทดสอบ (testing) ทดสอบและประเมินการใช้งาน น�ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม และ 6. การติดตัง้ ใช้งาน (deployment) ท�ำการติดตัง้ โปรแกรม จัดท�ำคูม่ อื การใช้งานและฝึกอบรมการใช้งานจริง
จากนั้นประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจ ด้วยแบบสอบถามใน Google Form เพื่อน�ำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
ผลการศึกษา: โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชัน (web applications) มีส่วนหน้าจอแสดงการติดต่อ
ผู้ใช้งาน ส�ำหรับการน�ำข้อมูลเข้า ประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ ใช้ภาษา Google Apps Script ไม่มี
การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล แต่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และท�ำงานร่วมกันพร้อมกันได้ตลอดเวลาในสถาน
ที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท�ำให้สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการประยุกต์
ใช้ Google Sheet ส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ที่ระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 จาก 5) สรุปผลการศึกษา: การประยุกต์ใช้ Google Sheet ท�ำให้การน�ำข้อมูลเข้า ปรับปรุง และ
แก้ไขข้อมูลแผนโครงการส�ำหรับจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างง่ายดาย เหมาะสม ลดความซ�้ำซ้อน และสามารถท�ำงาน
ร่วมกันและพร้อมกันในฐานข้อมูลเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัยดิจิทัล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
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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 requirements 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, Praboromarajchanok Institute.
Keywords: cloud system, Google Sheet, action plan

ภูมิหลังและเหตุผล
นอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน (action plan) ประจ�ำปีของวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นงานประจ�ำ (routine
job) ทุกๆ ปี ข้อมูลที่ใช้จัดท�ำเอกสารรายงานแผนปฏิบัติ
งานประจ�ำปีงบประมาณฯ จะมาจากหน่วยงานต่างๆ ใน
วิทยาลัย การน�ำข้อมูลเข้า การบันทึกข้อมูล การรายงาน

ข้อมูลแบบสารสนเทศ รวมทั้งการติดตามผลการด�ำเนิน
งานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณฯ ที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมส�ำนักงานส�ำเร็จรูปเอกเซล
(Excel spreadsheet) วิธกี ารน�ำส่งไฟล์ขอ้ มูลโครงร่างแผน
ผ่านระบบอีเมลขององค์กร หรือส่งโดยตรงทางโปรแกรม
ไลน์กลุม่ มายังกลุม่ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ ผูร้ บั ผิดชอบหน้าทีป่ ระมวลผลข้อมูลแผนปฏิบตั ิ
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งานวิทยาลัยฯ ในกลุม่ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
จะน�ำไฟล์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ไปบันทึกในแบบฟอร์มแผนโครงร่าง
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ในโปรแกรม
เอกเซลอีกครัง้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากหน่วย
งานต่างๆ ภายในวิทยาลัย ในกรณีที่มีความผิดพลาดและ
ต้องการแก้ไขข้อมูล จะมีการส่งไฟล์ข้อมูลโครงร่างแผน
กลับไป-มายังหน่วยงานเจ้าของไฟล์ข้อมูลโครงร่างแผน
หลายครั้ง เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ท�ำให้เกิด
ความซับซ้อนสับสนของไฟล์ขอ้ มูลโครงร่างแผนทัง้ ต่อหน่วย
งานผู้ให้ข้อมูลและต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ท�ำให้เสียเวลามากในการ
ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เป็นไฟล์ข้อมูลปัจจุบัน
ทัง้ ยังยุง่ ยากในการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลให้ได้ตาม
แบบฟอร์มของคณะฯ
ปั จ จุ บั น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ข องวิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จังหวัดชลบุรี คือ การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร(1) เพื่อพัฒนากระบวนการ
ส�ำหรับการท�ำงานให้ตอบสนองต่อประสิทธิภาพความ
ต้องการข้อมูลและการสื่อสารของวิทยาลัยในทุกมิติ ตาม
นโยบายเพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับ Google for
Education ผู้ให้บริการเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการ
ศึกษา มีลักษณะเป็นระบบคลาวด์ (cloud system) ที่
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในการจัดการ
ข้อมูลด้านต่างๆ ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย โปรแกรม
หรื อ เครื่ อ งมื อ ของ Google for Education มี ค วาม
ปลอดภัยของข้อมูลและผู้เข้าใช้งานอยู่ในระดับสูง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากของผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ในด้านการสร้างเครื่องมือ ไม่ต้องมีผู้บริหารจัดการเครือ
ข่าย (administrator) เพื่อดูแลบริหารจัดการระบบเครื่อง
แม่ข่าย (server) นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน (users) ยังสามารถ
เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นได้จากทุกที่ ทุก
เวลาที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้(2)
Google for Education มี เ ครื่ อ งมื อ โปรแกรม

ส�ำนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะการท�ำงานคล้ า ยกั บ Microsoft
Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Google Sheet
สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกูเกิลแบบออนไลน์(3) ได้จาก
ทุกทีท่ กุ เวลาทีม่ กี ารเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งบนตัวเครื่อง ในขณะที่ท�ำการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูล ไฟล์ข้อมูลจะถูกเก็บแบบบันทึกอัตโนมัติบนระบบ
คลาวด์ ไฟล์ข้อมูลที่สร้างขึ้นสามารถดาวน์โหลดหรือน�ำ
ออก (export) มาใช้งานกับโปรแกรมส�ำนักงาน Microsoft
Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ และอัปโหลด
กลับขึ้นไปยังระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ประการส�ำคัญคือ ผูใ้ ช้งาน (users) ทีเ่ ป็นบุคลากรในองค์กร
Google for Education ให้การสนับสนุนพืน้ ทีส่ �ำหรับการ
ใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบไม่จ�ำกัดอีกด้วย
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น และคุณสมบัติของ Google Sheet พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก Google for
Education ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดส�ำหรับการเปลี่ยนวิธีการน�ำ
ข้อมูลเข้าแผนโครงการประจ�ำปีงบประมาณแบบเดิมที่มี
ลักษณะเป็นตารางแถวจ�ำนวนมาก ด้วยโปรแกรมส�ำนักงาน
Microsoft Excel เปลีย่ นเป็นการน�ำข้อมูลเข้าทีส่ ามารถมา
เลือกข้อมูลได้ มีการก�ำหนดข้อมูลเริม่ ต้น และส่วนรายการ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งาน
น�ำเข้าข้อมูลรายการเฉพาะที่ต้องการและจ�ำเป็นเท่านั้น
ช่วยลดระยะเวลาการน�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการและการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลแผน
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในวิทยาลัยส�ำหรับการจัด
ท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี ท�ำให้บคุ ลากรผูร้ บั ผิดชอบ
ในหน่วยงานต่างๆ สามารถน�ำข้อมูลเข้า บันทึกข้อมูลและ
น�ำส่งแผนโครงการได้สะดวก เข้าใช้โปรแกรมประยุกต์ได้ทกุ
ที่ทุกเวลาในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ได้ การบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมประยุกต์ ท�ำได้ในหลาย
อุปกรณ์ เช่น ไอแพด คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์
สมาร์ตโฟน โดยการพัฒนา Google Sheet ในแบบเว็บไซต์
แสดงหน้าจอหลัก หน้าบันทึกข้อมูลแผนโครงการทีส่ ะดวก
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และง่ายต่อการใช้งานส�ำหรับให้บุคลากรในวิทยาลัยเข้า
ถึงโปรแกรมประยุกต์โดยผ่านโดเมน “@scphc.ac.th”
พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ก ารตรวจสอบ ก�ำกั บ และ
การติดตาม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ช่วย
ลดระยะเวลาในการรวบรวมแผนโครงการฯ การน�ำส่ง
แผนโครงการฯ ตามแบบฟอร์มให้คณะสาธารณสุขและ
สหเวชศาสตร์ภายในเวลาที่ก�ำหนด และพัฒนาระบบวิธี
การจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิจัยและพัฒนา
งานประจ�ำสู่งานวิจัย (routine to research: R2R) ตาม
นโยบายการพัฒนามุ่งสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Google Sheet ภายใต้การบริหารจัดการของ Google for
Education
4. ภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนา JavaScript และ Google
Apps Script(4,5)
5. โปรแกรมส�ำนักงาน Microsoft Excel version
2013 เป็นต้นไป
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบออนไลน์ดว้ ยกูเกิล
แอปพลิเคชัน (Google application) ส�ำหรับการน�ำข้อมูล
เข้าแผนโครงการฯ ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัง
แสดงในภาพที่ 2
การด�ำเนินการบันทึกแผนโครงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการน�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการในโปรแกรม
ประยุกต์ใช้ Google Sheet ส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติ
งานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดัง
แสดงในภาพที่ 3 ประกอบด้วย
1. การวางแผน (plan) ผู้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบน�ำ
ข้อมูลเข้าแผนโครงการของหน่วยงานในวิทยาลัย มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแผนโครงการ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจากแฟ้ม
เอกสารประกอบ เพือ่ ใช้เป็นชุดข้อมูลแผนโครงการส�ำหรับ
ใช้น�ำเข้าโปรแกรม
2. การด�ำเนินงาน (do) ผู้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบงาน
แผนและยุทธศาสตร์ของหน่ายงานในวิทยาลัย จะบันทึก
ข้อมูลแผนโครงการเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ใช้ Google
Sheet ส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และบันทึกข้อมูลไว้บน
ระบบคลาวด์ (cloud system) ซึ่งมีการก�ำหนดความ
ปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และสิทธิก์ ารเข้าถึงข้อมูล Google Sheet เก็บแยกไฟล์ตามกลุม่ รองผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบหน่วยงานในวิทยาลัย
3. การตรวจสอบ (check) มีการก�ำหนดเวลาส�ำหรับ
การน�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการ และการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล เพื่อข้อมูลในโปรแกรมมีความครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นหน้าที่รับผิดชอบของงานแผนและยุทธศาสตร์ของ

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์บนระบบ
คลาวด์ด้วยกูเกิลชีต (Google Sheet) ส�ำหรับน�ำข้อมูล
เข้า (data entry) แผนโครงการ (project plan) ในการ
จัดท�ำเอกสารแผนปฏิบัติงาน (action plan) ประจ�ำปี
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพือ่ ปรับปรุง และพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์แบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน
(Google application) ในการน�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการฯ
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
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

หน่ายงานในวิทยาลัย ทีต่ อ้ งเข้าไปตรวจสอบรายการข้อมูล
ปรับปรุง และแก้ไขใน Google Sheet ตามกลุ่มรองผู้
อ�ำนวยการวิทยาลัย บนระบบคลาวด์ (cloud system) ที่
จัดแยกไว้ตามสิทธิ์การเข้าถึง
4. การปฏิ บั ติ / ปรั บ ปรุ ง (action) เมื่ อ ถึ ง เวลาที่
ก�ำหนดแล้ว โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ผู้น�ำเข้าข้อมูลเข้า
ถึงโปรแกรม เพือ่ การบันทึกรายการแผนโครงการ ปรับปรุง
และแก้ไขข้อมูลใน Google Sheet ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
แผนงานและยุทธศาสตร์ จะด�ำเนินการประมวลผลรายการ
ข้อมูลจาก Google Sheet บนระบบคลาวด์ (cloud system) เพื่อจัดท�ำเอกสารแผนโครงการปฏิบัติงานประจ�ำ
ปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ถ้า
ต้องการปรับปรุงหรือแก้ไข ต้องประสานข้อมูลโดยตรงมา
ที่เจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์ฯ
การประยุกต์ใช้ Google Sheet ส�ำหรับการจัดท�ำ
แผนปฏิบตั งิ านของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยได้ด�ำเนินงานโดยใช้หลักการวงจรการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (system development life
cycle: SDLC) มีขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้
1. การวางแผน (planning) ส�ำหรับการพัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet จากการประชุมคณะ
กรรมการแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารของ
วิทยาลัยเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี การวางแผน

ภาพที่ 3 แผนผังการประยุกต์ใช้ Google Sheet สำ�หรับการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ (แบบเดิม)

งานพัฒนาโปรแกรม เริม่ จากการวางแผนการพัฒนา ศึกษา
ความเป็นไปได้ (feasibility study) ปัญหาขั้นตอนการน�ำ
ข้อมูลเข้าแผนปฏิบัติงานเดิม ดังแสดงในภาพที่ 4 มีรูป
แบบ และขั้นตอนวิธีการส่งข้อมูลแผนโครงการของหน่วย
งานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดย
บุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในวิทยาลัย น�ำข้อมูล
เข้า บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกเซล มายังกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผ่านทางอีเมลหรือส่ง
ไฟล์โดยตรงมายังงานยุทธศาสตร์ทางโปรแกรมไลน์กลุ่ม
ผู้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีไ่ ด้รบั
หากพบข้อผิดพลาด จะประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เพื่อด�ำเนินการปรับแก้ และส่งกลับกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ ด�ำเนินการตามขั้นดังกล่าวย้อนกลับ
ไป-มาตามขัน้ ตอนดังกล่าวจนกว่าข้อมูลจะถูกต้องสมบูรณ์
หลังจากนัน้ ผูท้ �ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบประมวลผลข้อมูลในกลุม่
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ท�ำการรวบรวมไฟล์
เอกเซล ที่ส่งมาในแต่ละช่องทางให้เป็นไฟล์เดียวกัน เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลตามแผนงานแบบต้นฉบับ (plan tem-

plate form) ที่ก�ำหนด และจัดท�ำรูปเล่มเอกสารรายงาน
แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้น
ตอนการจัดท�ำเอกสาร
การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้พบว่า อุปสรรค
และปัญหาในขัน้ ตอนการน�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการปฏิบตั ิ
งานแต่ละหน่วยงานในวิทยาลัย คือ
1.1 ข้อมูลการจัดท�ำแผนโครงการเพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำเอกสารรายงานแผนการปฏิบัติงานประจ�ำ
ปีมีจ�ำนวนไฟล์แผนหลายกลุ่มงาน แต่ละแผนมีจ�ำนวน
โครงการจ�ำนวนมาก และมี ข ้ อ มู ล กิ จกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หลายแบบ ท�ำให้การบันทึกข้อมูลลงในตารางเอกเซลต้อง
ใช้คอลัมน์จ�ำนวนมาก และช่องตารางทีใ่ ช้บนั ทึกมีขนาดไม่
เหมาะสม ส่งผลให้ยากต่อการแสดงรายการต่างๆ เป็นต้น
1.2 ข้อมูลรายการแผนโครงการกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563-2567(6) และการน�ำส่งข้อมูลแผน
โครงการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี
ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ต้องมีความ
ครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาทีก่ �ำหนด ข้อมูลรายการส�ำคัญ
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ที่ต้องบันทึกเข้าระบบ ได้แก่
		 1) ส่วนน�ำแผนโครงการ
		 2) ข้อมูลด้านพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชีว้ ดั กลยุทธ์จ�ำนวนมาก
ซึ่งตัวชี้วัดกลยุทธ์มีการเชื่อมโยง และสัมพันธ์กัน
		 3) ส่วนข้อมูลแผนโครงการ
		 4) รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเภทของแผนโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด�ำเนิน
กิจกรรม หมวดงบประมาณหรือเงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม และผลผลิตของโครงการ
จากการศึกษาพบว่า ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของ
วิทยาลัย ต้องบันทึกข้อมูลส่วนน�ำแผนโครงการ และส่วน
ข้อมูลแผนโครงการทั้งหมดเข้าตาราง Microsoft Excel
และบันทึกเป็นไฟล์น�ำส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ เวลาในการน�ำส่งไฟล์ขอ้ มูลมีการก�ำหนดช่วงระยะ
เวลาเดียวกัน การส่งไฟล์ขอ้ มูลใช้อเี มลพร้อมแนบไฟล์ หรือ
ส่งไฟล์ข้อมูลโดยตรงทางโปรแกรมไลน์กลุ่ม ให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ท�ำให้ผู้ท�ำหน้าที่ประมวล
ผลข้อมูลในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ต้อง
ใช้เวลามากในการรวบรวมและตรวจสอบไฟล์ขอ้ มูล มีความ
ยุง่ ยากในการประมวลผลข้อมูล ส่งผลให้การจัดท�ำเอกสาร
รายงานแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี เกิดความล่าช้า ไม่ทนั
เวลา ส่วนผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของวิทยาลัย ในกรณีที่
ได้รับไฟล์ข้อมูลกลับมาเพื่อแก้ไข และปรับปรุงให้สมบูรณ์
การบันทึกข้อมูลเกิดมีไฟล์ซับซ้อนหลายรุ่น (version)
ท�ำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการส่งไฟล์ข้อมูลที่แก้ไข
ปรับปรุงแล้วกลับไปยังกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพต่อไป
2. การก�ำหนดขอบเขต (defining) ของระบบ
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ต้องสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน การน�ำ
ข้อมูลเข้า ปรับปรุงข้อมูล และแก้ไขข้อมูลแผนโครงการ
ข้อมูลแผนโครงการที่น�ำเข้าในระบบแล้วต้องสามารถใช้

ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องท�ำส�ำเนาหลายครั้ง และสามารถน�ำ
ไปใช้ประยุกต์ใช้ในรูปแบบประเภทอื่นได้ การค้นหาข้อมูล
สามารถท�ำได้รวดเร็ว เป็นระบบเดียวกัน เพื่อลดความซ�้ำ
ซ้อน และความผิดพลาด มีระบบการกระจายการท�ำงาน
ท�ำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้หลายคน ต่างสถาน
ที่ ต่างเวลา แต่อยูใ่ นฐานข้อมูลกลุม่ เดียวกัน นอกจากนี้ ยัง
สามารถตรวจสอบเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตามสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูล
3. การออกแบบ (designing) ผูว้ จิ ยั มีแนวคิดและการ
ออกแบบขั้นตอนระบบงานใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 5 จาก
การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ และการก�ำหนด
ขอบเขต สามารถออกแบบตามความต้องการในการพัฒนา
ระบบใหม่ได้ดังนี้
		 3.1 โปรแกรมประยุกต์ทพี่ ฒ
ั นาอยูบ่ นระบบคลาวด์
(cloud system) สามารถเข้าใช้งานง่าย สะดวก ท�ำงานได้
พร้อมกันหลายคนในไฟล์ข้อมูลเดียวกัน
		 3.2 สามารถปรับปรุง แก้ไขข้อมูล และเพิ่มเติม
ข้อมูลฐานระบบตามความต้องการ เช่น ข้อมูลรายการตัว
บ่งชี้ของงานประกันคุณภาพ โดยไม่ต้องยกเลิกระบบเดิม
แล้วพัฒนาขึ้นใหม่ 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 ไม่สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์
		 3.5 ไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบเครือข่าย (administrator) ข้อมูลได้รับการดูแลความปลอดภัย สามารถกู้ข้อมูล
กลับมาได้กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้
จ่าย และทรัพยากรเพิ่มเติม
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ บนระบบคลาวด์ (แบบใหม่)

จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบงาน
เดิมในการน�ำข้อมูลเข้า การบันทึกข้อมูล และการน�ำส่ง
ไฟล์ขอ้ มูลแผนโครงการปฏิบตั งิ าน โปรแกรมประยุกต์ใหม่
ท�ำให้ผู้ท�ำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลในกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงงานในส่วนข้อมูล
รายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันได้โดยอัตโนมัติ
ลดข้อผิดพลาดจากการน�ำข้อมูลเข้า ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้น�ำไป
สร้างเป็นเอกสารรายงานแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี สามารถ
รายงานผลการด�ำเนินแผนโครงการตามแผนปฏิบตั งิ านเป็น
สารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เพื่อ
รายงานผลลัพธ์ และความก้าวหน้าของแผนโครงการใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ เวลานั้น
4. การสร้างและพัฒนา (building and development) โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet ส�ำหรับการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติงานด้วยภาษา HTML, CSS (cascading
style sheet) และ JavaScript โดยใช้ Google Sheet

		 3.6 มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถลด
ระยะเวลาในการจัดท�ำแผนข้อมูลโครงการ และสามารถ
น�ำส่งแผนโครงการแผนปฏิบัติงานให้กับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ทัน
ก�ำหนดเวลาที่ได้รับ
Google Sheet เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google
Apps Tools ที่มีความสามารถในการท�ำงานเป็นแบบฐาน
ข้อมูล เป็นแบบจ�ำลองกลางในการน�ำข้อมูลเข้า บันทึก
ข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การสร้างหน้าจอส�ำหรับการใช้งาน
สามารถท�ำงานออนไลน์ ตอบสนองรูปแบบการพัฒนา
ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ดี ฐานข้อมูลความปลอดภัย การเข้าใช้
งานท�ำได้ง่ายโดยผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบ (login) เข้าใช้
งานผ่านระบบ Google site ที่โดเมน “@scphc.ac.th”
ซึ่งบุคลากรในวิทยาลัยทุกคนต้องใช้งาน มีระบบคลาวด์
เป็นส่วนบริหารจัดการในด้านผู้ใช้ การก�ำหนดสิทธิ์ การ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงโปรแกรม
ประยุกต์โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา สถานที่ และไม่มีค่าใช้
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เป็นฐานข้อมูล จากการศึกษาความสามารถของ Google
Sheet วิธกี ารใช้งานและการพัฒนาพบว่า Google Sheet
มี ค วามเหมาะสมกั บ การพั ฒ นา ด้ ว ยการสร้ า ง script
file และยังสนับสนุนการใช้งานภาษา JavaScript, CSS
และ HTML การพัฒนาใช้รูปแบบเป็นชุดค�ำสั่งด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น ส�ำหรับการสร้างหน้าจอ
หลักเว็บไซต์ หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ส�ำหรับการน�ำข้อมูล
เข้า การบันทึก (save) ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ Glide
Apps ประมวลผลข้อมูลจาก Google Sheet มาใช้ในส่วน
รายงานการบันทึกข้อมูล โดยแยกการใช้งานตามกลุ่มงาน
รองผู้อ�ำนวยการแต่ละด้านที่ก�ำกับดูแลรับผิดชอบหน่วย
งานต่างๆ ในวิทยาลัย
5. การทดสอบ (testing) ติดตัง้ และทดสอบการใช้งาน
จัดอบบรมการใช้โปรแกรม เพือ่ ประเมินการใช้งาน และข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม เริ่มจาก
ส่วนหน้าจอติดต่อผูใ้ ช้เป็นหน้าเว็บไซต์เริม่ ต้น ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
หน้าจอหลักของการท�ำงาน แสดงปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อน�ำ
ข้อมูลเข้า และส่วนแสดงผลการบันทึกข้อมูลจะแสดงเฉพาะ
ของแต่ละบุคลากรที่ได้ท�ำการน�ำข้อมูลเข้า และบันทึก
ข้อมูลรายการแผนโครงการเข้าโปรแกรมประยุกต์เว็บแอป
พลิเคชัน (web applications) ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้
		 5.1 ผู้วิจัยก�ำหนดให้ผู้ท�ำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ส่งข้อมูล URL
link และ QR code ของโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้รับผิด
ชอบของหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับน�ำข้อมูลเข้า บันทึกข้อมูล
แผนโครงการของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางโปรแกรม
ไลน์กลุ่มคณะกรรมการแผนงานยุทธศาสตร์หรือทางอีเมล
ดังแสดงในภาพที่ 6
5.2 ผู้ท�ำหน้าที่น�ำข้อมูลเข้าแผนโครงการของกลุ่ม
งาน/ภาควิชาต่างๆ เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Web
Applications ผ่าน URL link หรือ QR code เข้าใช้งาน
โดยการ login ด้วยอีเมลของวิทยาลัยในโดเมน “@scphc.
ac.th” เพือ่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน และรับสิทธิก์ ารเข้า
โปรแกรมประยุกต์ได้

ภาพที่ 6 URL และ QR CODE สำ�หรับเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์

		 5.3 โปรแกรมประยุกต์ web applications แสดง
หน้าจอหลัก มีส่วนส�ำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ
			 5.3.1. ส่วนหน้าจอน�ำข้อมูลเข้า และบันทึก
ข้อมูลเข้าตาราง Google Sheet วิธีการน�ำข้อมูลเข้า และ
บันทึกข้อมูล ผูใ้ ช้งานคลิกปุม่ “ADD RECORD” เพือ่ เข้าถึง
หน้าจอส�ำหรับการน�ำข้อมูลเข้าและบันทึกข้อมูล โดยหน้า
จอส�ำหรับบันทึกข้อมูลเข้าตาราง Google Sheet จะแยก
ตามกลุม่ งานรองผูอ้ �ำนวยการด้านอ�ำนวยการ กลุม่ งานรอง
ผู้อ�ำนวยการด้านวิชาการ และกลุ่มงานรองผู้อ�ำนวยการ
ด้านวิจยั และพัฒนาบุคลากร ดังแสดงในภาพที่ 7 เข้าบันทึก
ข้อมูลการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานโครงการ ดังแสดงในภาพ
ที่ 8
			 5.3.2. ส่วนการแสดงผลการบันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet ออนไลน์ ผู้ใช้งานคลิก
ปุ่ม “DISPLAY RECORD” โปรแกรมจะแสดงผลการน�ำ
ข้อมูลเข้าและบันทึกข้อมูล ในส่วนรายการข้อมูลที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับตรวจสอบ เฉพาะรายการข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบใน
หน่วยงานต่างๆ เป็นผูน้ �ำข้อมูลเข้าเข้าในโปรแกรมประยุกต์
Google Sheet ออนไลน์ส�ำหรับบันทึกข้อมูลแผนโครงการ
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลจัดท�ำเอกสารรายงาน
แผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดชลบุรี ในล�ำดับถัดไป
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอหลักการทำ�งานของโปรแกรมประยุกต์กูเกิลชีต

ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานโครงการ
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		 5.4 การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานจัดท�ำ
แผนโครงการตามแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้วธิ กี าร
รายงานผลแบบออนไลน์ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนฐานข้อมูล Google Sheet ผ่าน www.glideapps.com
แบบรายงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถรองรับการเข้าใช้งานทัง้ ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 9 ไอแพด แท็บเล็ต
และโทรศัพท์สมาร์ตโฟน โดยอัตโนมัติ ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้งานต้องติด
ตั้งโปรแกรมประยุกต์เพิ่มเติมซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่าย และเข้าถึงโดยใช้อีเมลของวิทยาลัย เพื่อการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
6. การน�ำไปปฏิบัติ (deployment) แจ้งที่อยู่ URL
และ/หรือ OR code ของโปรแกรมทีเ่ สร็จสิน้ แล้วแก่หน่วย
งาน/ภาควิชา ท�ำการน�ำเข้าข้อมูลแผนโครงการเพื่อจัดท�ำ
เอกสารรายงานแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยมีการก�ำหนดเวลา
เพื่อให้ผลลัพธ์ของการน�ำข้อมูลเข้าผ่านโปรแกรมประยุกต์
Google Sheet ออนไลน์ ทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ
ของวิทยาลัย ท�ำการปรับปรุง แก้ไขและตรวจสอบ จน
ข้อมูลแผนโครงการสมบูรณ์ ผู้ท�ำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ท�ำการรวบรวม

ไฟล์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ไฟล์เดียวกัน โดย
ท�ำการรวบรวมไฟล์ต่างๆ ในฐานข้อมูล Google Sheet
ซึ่งมีเพียง 3 ไฟล์จากแบบเดิมที่มี 13 ไฟล์ (กลุ่มงาน/ภาค
วิชา) ข้อมูลที่บันทึกใน Google Sheet อยู่ในแบบต้นฉบับ
(template form) เดียวกัน ท�ำให้การรวมไฟล์ท�ำได้ง่าย
สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้ค�ำสั่งส�ำหรับการประมวลผล
ข้อมูล ลดความซำ�้ ซ้อนในการคัดเลือกข้อมูล สามารถตรวจ
สอบความผิดพลาดข้อมูลได้งา่ ย ลดขัน้ ตอนในการประมวล
ผลส�ำหรับการแปลงข้อมูล มีผลท�ำให้การสร้างสารสนเทศ
ท�ำได้สะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบความผิดพลาด
ได้รวดเร็วขึ้นมาก
7. ส�ำรวจความคิดเห็นต่อโปรแกรมประยุกต์ web
applications ที่ท�ำการวิจัยและพัฒนาขึ้นของผู้ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ สถาบั น พระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
สรุป คือ การพัฒนาเริ่มตั้งแต่การศึกษา วางแผนการ
พัฒนาโปรแกรม การสร้างหน้าจอหลักเพื่อน�ำข้อมูลเข้า
การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บไฟล์ Google Sheet เป็น
ฐานข้อมูล (database) รวมถึงการบริหารความปลอดภัย
ของผูใ้ ช้งาน (user administration) อยูภ่ ายใต้การบริหาร
จัดการของระบบคลาวด์(8) Google Sheet เป็นเครื่องมือ
ของ Google for Education ทีร่ ว่ มมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ที่ให้บุคลากรที่มีอีเมล ภายใต้โดเมน “@scphc.
ac.th” สามารถใช้ Google Sheet เป็นฐานข้อมูล และได้
รับการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ Google Sheet บนระบบคลาวด์ ฐานข้อมูล Google Sheet จะ
ถูกน�ำไปใช้สร้างฟอร์มเอกสารข้อมูลแผนโครงการตามแบบ
ฟอร์มของคณะฯ เอกสารรายงานแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และน�ำ
ไปเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์การ
ติดตามแผนโครงการประจ�ำปีในล�ำดับต่อไป

ภาพที่ 9 หน้าจอเข้าระบบรายงานผลข้อมูลแผนปฏิบัติงานใน
เครื่องคอมพิวเตอร์
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จริยธรรมในการวิจัย

การท�ำงานภายใต้ความร่วมมือกับ Google for Education ที่มีการบริหารจัดการผู้ใช้งานโปรแกรมด้วยการ
ใช้ e-Mail: @scphc.ac.th ที่เป็นอีเมลขององค์กร ท�ำให้
ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ส�ำหรับการท�ำงานไม่จ�ำกัด และ
มีการรักษาความปลอดภัยต่อการใช้งานในระดับสูง การ
บริหารจัดการข้อมูล Google Sheet เป็นการให้บริการใน
ลักษณะสเปรดชีต แบบออนไลน์ ท�ำงานเหมือนเป็นระบบ
ข้อมูลหลังบ้านในการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 11
การบันทึกข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล การพัฒนาหน้าจอส�ำหรับการน�ำข้อมูลเข้าสามารถ
เขียนค�ำสั่งเพิ่มเติมได้ ท�ำให้การท�ำงานสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น
จากภาพที่ 11 เมือ่ ผูร้ บั ผิดชอบน�ำข้อมูลเข้าโปรแกรม
ประยุกต์ Google Sheet แล้ว จะสามารถแสดงผลการ
บันทึกข้อมูลแผนโครงการฯ ได้ดังแสดงในภาพที่ 12
ฐานข้อมูล Google Sheet ที่ได้โปรแกรมประยุกต์
เว็บแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยสามารถน�ำไปใส่เป็นข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุ รี ตามแบบต้ น ฉบั บ (template form) ที่ ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก จั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ รวบรวมแผนโครงการของทุ ก
วิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส�ำหรับการจัด
ท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ ดังแสดงในภาพที่
13 ข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆ จากฐานข้อมูล Google
Sheet จัดแบ่งกลุ่มงาน/ภาควิชาตามความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานรองผู้อ�ำนวยการด้านต่างๆ ของวิทยาลัย และมี
ข้อมูลรายการแผนโครงการที่ส�ำคัญตามข้อ 2.2
ผู ้ ท�ำหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบประมวลผลข้ อ มู ล กลุ ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ท�ำหน้าที่ดาวน์โหลด
ไฟล์ รวบรวมไฟล์ข้อมูล และประมวลผลจากฐานข้อมูล
Google Sheet กลุ่มรองผู้อ�ำนวยการ ด้านอ�ำนวยการ
ด้านวิชาการ และด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ จ�ำนวน 3
ไฟล์ เป็นไฟล์เดียวกันได้โดยง่าย แตกต่างจากระบบเดิมที่
มีจ�ำนวน 13 ไฟล์ ไฟล์ข้อมูล Google Sheet ที่รวบรวม

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาด้านจริยธรรม
โครงการวิจยั ในมนุษย์แล้ว จากคณะกรรมการจริยธรรมใน
มนุษย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
รหัสโครงการ COA.NO. 2020/T5 ลงวันที่ 5 สิงหาคม
2563 และผ่านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
ทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2521
ID: 1990147 มีค่า Similarity Index = 0.0%
ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาการใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ Google
Sheet เพื่อบันทึกข้อมูลจัดท�ำแบบแผนปฏิบัติงานประจ�ำ
ปี พบการจัดการความปลอดภัย รหัสผู้ใช้งานและการ
บริหารจัดการข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet
เพื่อบันทึกข้อมูลจัดท�ำแบบแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดังแสดงใน
ภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล กั บ ผู้ ใ ช้ ง าน
โปรแกรมประยุกต์
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างรายงานการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์

สั่งของไลบารี่การบันทึกข้อมูลรายการแผนโครงการลงใน
Google Sheet
function addNewRow(rowData){
//Logger.log(“add New Row Function”);
const currentDate = new Date();
const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const ws = ss.getSheetByName(“main”);
var activeUser = Session.getActiveUser();
ws.appendRow([rowData.item,rowData.SecName,rowData.pjName,rowData.staff,
rowData.Mission,
rowData.Strategy,
rowData.gTarget,
rowData.Objective,
rowData.TacTic,
rowData.Kpi,

จะอยู่ในแบบต้นฉบับแผน (template form) ของคณะฯ
เดียวกันทั้งหมด การประมวลผลด้วยการใช้ค�ำสั่งในการ
ตรวจสอบ แปลงข้อมูล และจัดเรียงข้อมูลท�ำได้ง่าย และ
รวดเร็ว หากมีความผิดพลาดก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์
กลับมาเพือ่ ประมวลผลใหม่ได้ เมือ่ การจัดการและประมวล
ผลไฟล์ข้อมูลแล้วเสร็จ จะได้ไฟล์ข้อมูลแผนโครงการที่
พร้อมส�ำหรับน�ำไปสร้างเอกสารรายงานแผนปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี
(ดังแสดงในภาพที่ 13) และน�ำข้อมูลไฟล์ Google Sheet
ที่เสร็จแล้ว อัพโหลดเข้า Google Drive เพื่อใช้เป็นข้อมูล
น�ำเข้า (input data) ส�ำหรับใช้ในโปรแกรมประยุกต์ Glide
applications ส�ำหรับการก�ำกับติดตามแผนโครงการต่อไป
ดังแสดงในภาพที่ 14
ค�ำสัง่ ภาษาคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการพัฒนาชุดไลบรารี่
(library set) ของ Google Apps Script ที่น�ำมาใช้ในการ
งานวิจยั ครัง้ นี้ ใช้ HTML, CSS และ JavaScript เป็นภาษา
โปรแกรมที่ผู้ศึกษาวิจัยใช้การพัฒนา ตัวอย่างนี้เป็นชุดค�ำ
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<9>ǰéšćîïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøÿöøøëîąÿĎÜ
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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.getActiveSpreadsheet();
const ws = ss.getSheetByName(“ListOpt”);
return ws.getRange(2, 1,ws.getLastRow()-1,
1).getValues()
}
function getDropDownArrayMiss(){
const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const ws = ss.getSheetByName(“ListSys”);
return ws.getRange(2, 1,ws.getLastRow()-1,
1).getValues();
}
function getDropDownArrayStrategy(){
const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const ws = ss.getSheetByName(“xxxx”);
return ws.getRange(2, 2,ws.getLastRow()-1,
6).getValues();
}
function getDropDownArrayQA(){
const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const ws = ss.getSheetByName(“QA”);
return ws.getRange(2, 1,ws.getLastRow()-1,
3).getValues();
}
function getQtyOnHand(category,category,itemType){ // ใช้ส�ำหรับ ดึงข้อมูลจาก SS ไปแสดงที่ฟอร์ม
โดยใช้แสดงบนปุ่ม
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const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const ws = ss.getSheetByName(“Filename”);
const filteredData = data.filter(r=> r[0] ===
category && r[1] === itemName && r[2] === itemType);
return filteredData.length === 0 ? 0 : filteredData.reduce((subtotal,r) => subtatal + r[3],0);
}

ชันบนเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระบบแบบกลุม่ เมฆ (cloud
system) ภายใต้เทคโนโลยีการบริหารจัดของกูเกิลส�ำหรับ
การศึกษา (Google for Education) เป็นการพัฒนา
นวัตกรรมทีป่ รับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ท�ำงานตามปกติ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยเรื่อง “การวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการสั่งใช้
ยาซ�้ำซ้อนในโรงพยาบาลมหาสารคาม” ของชุติมาภรณ์
ไชยสงค์และคณะ(9) สอดคล้องกับการใช้สถาปัตยกรรม
แบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอปพลิเคชันรับรองการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ(10) และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ห ารจั ด การระบบส�ำนั ก งานด้ ว ยกู เ กิ ล แอปพลิ เ คชั น
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาในงานวิ จั ย ของ
Chaemsai C. และ Sriprachan P(11) ที่พบว่า กูเกิลแอป
พลิเคชันเป็นการให้บริการฟรีส�ำหรับการใช้งานและเข้า
ท�ำงานพร้อมกันได้ง่าย การจัดเก็บข้อมูลมีความสะดวก มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลาและเหมาะสมสอดคล้องกับ
ระบบจัดการพัสดุและครุภณ
ั ฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุม่
(12)
เมฆด้วยกูเกิลแอปสคริปต์ ช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้
ตอบสนองนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกทีม่ งุ่ สูก่ าร
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (green university) และการเป็น
วิทยาลัยดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของการวิจัยโปรแกรมประยุกต์ใช้ Google
Sheet ส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี คือ ท�ำให้มโี อกาสทบทวน
ปัญหาอุปสรรคของงานบันทึกแผนโครงการปฏิบัติงานฯ
และปรับปรุงพัฒนางานประจ�ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ แต่ที่
ส�ำคัญ คือ การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ใน
วิทยาลัยฯ ในการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคทั้งจากขั้น
ตอนการท�ำงานเดิม และขัน้ ตอนการท�ำงานแบบใหม่ ท�ำให้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สามารถส่งงานแผน
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์และ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่รับผิดชอบมีความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 พิจารณารายด้าน พบว่า การเข้า
ถึงระบบและความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.23) รอง
ลงมาคือการใช้งานง่ายและสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้าน
การน�ำไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.97) และน้อยที่สุด คือ
ด้านการออกแบบและความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.89)
วิจารณ์และข้อยุติ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบใหม่ที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้วิจัยคือ Google Sheet ไม่ใช่เพียงแต่เป็นตารางการ
ค�ำนวณเท่านั้น ยังสามารถพัฒนาเป็น web application
ที่ประยุกต์ใช้เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลใน
รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยภาษา Google Apps
Script ที่มีความสามารถเหมือนภาษาโปรแกรมฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เช่น MySQL, Microsoft Access
เป็นการลดความซ�้ำซ้อนของข้อมูล ลดเวลาในการป้อน
ข้อมูลและการประมวลผล ลดปัญหาในการติดต่อประสาน
งานกับหน่วยงาน ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึน้
โปรแกรมทีศ่ กึ ษาวิจยั มีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อในรูปแบบอื่นๆ ได้ ซึ่งวิธี
การท�ำงานแบบเดิมท�ำไม่ได้
โปรแกรมประยุกต์ทพี่ ฒ
ั นาเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเค508
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สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ครบถ้วน และ
ทันตามก�ำหนดเวลา รวมถึงมีระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการจัดท�ำแผน
โครงการปฏิบัติงานประจ�ำปีของวิทยาลัยอื่นๆ ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกได้ เนื่องจากมีรูปแบบข้อมูลแผน
โครงการที่คล้ายคลึงกัน เพียงแค่ท�ำการส�ำเนาโปรแกรมนี้
และปรับปรุงรูปแบบข้อมูลพื้นฐานบางส่วน เช่น รายการ
ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลชื่อบุคลากร
ข้อจ�ำกัดของโปรแกรมนี้ คือ ต้องก�ำหนดระยะเวลา
ส�ำหรับการน�ำข้อมูลเข้า ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล ก่อน
น�ำข้อมูลใน Google Sheet ไปประมวลผล เนื่องจากใช้
Google Sheet เดียวกัน และในด้านการประมวลผลนั้น
Google Sheet ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลแบบหลายตัว
เลือกทีม่ คี วามซับซ้อนแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทมี่ เี งือ่ นไข
จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมต้องมีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ความเร็วในการประมวลผลของ
โปรแกรมขึ้นอยู่ความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็น
อย่างมาก และหากมีการขาดหายของสัญญาณเมือ่ กลับมา
ท�ำงานอีกครั้งต้องเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้ สามารถน�ำไปประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอด
ได้อย่างสะดวก เช่น การแสดงข้อมูลแบบ visual studio
online ที่ใช้งานง่าย และสามารถเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ
แบบอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานและการศึกษาต่อไป สิง่
ที่ควรพัฒนาในอนาคตก็คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
Google Sheet ให้สามารถรองรับการท�ำงานในแบบไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ และเมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เมื่อใด ก็สามารถน�ำข้อมูลที่ท�ำงานไว้ แปลงกลับเข้าสู่
โปรแกรมประยุกต์ Google Sheet ได้ทนั ที แบบนีจ้ ะท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
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