
 

โครงการ การวางแผน 

และ 

ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย ยุค 4.0 

 

 

โดย 

กลุ่ม นักพัฒนาทหารช่าง 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 
1. ชื่อโครงการ:  การวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย ยุค 4.0 
                    ประเภทโครงการ:        โครงการใหม่    
2. หน่วย:   โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุม่  
 3.1 ชื่อกลุ่ม  นกัพฒันาทหารช่าง 
       3.2 สมาชิกกลุ่ม   

3.2.1 ผู้จัดทำโครงการ 
                 ร.ท.สหภพ  สกุลวรธรรม     ครู ผยช.กศ.รร.ช.กช.    ติดต่อ 065-395-389-8 
    3.2.2 ท่ีปรึกษาโครงการ (KM Team) 
         3.2.2.1 พ.อ.วิกร  เลิศวัชรา     รอง ผบ.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.2 พ.อ.อธิคม  ซื่อสัตย์   ผอ.กศ.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.3 พ.อ.สุเมธ  มีบุญมาก  อจ.หน.ผชย.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.4 พ.อ.จเร  ทรัพยเ์ที่ยง  อจ.หน.ผกส.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.5 พ.อ.ธนการ  ฤดีจำเรญิ  อจ.หน.ผสท.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.6 พ.อ.ประวิทย์  อิ่มเจริญ  อจ.หน.ผคค.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.7 พ.ท.ปรัตรศักดิ์  พึ่งโพธ์ิ  ทำการแทน อจ.หน.ผยช.กศ.รร.ช.กช. 
                  3.2.2.8 พ.ท.พิภพ  ภูศิริวัฒน์กุล  ทำการแทน อจ.หน.ผฝย.กศ.รร.ช.กช. 
         3.2.2.9 พ.ท.ปรีชา  ปริญญาปุณโณ  ฝธก.รร.ช.กช. 
 
4. ท่ีมา/มลูเหตุจูงใจของโครงการ  

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่างนั้นเป็น โรงเรียนเหลา่สายวิทยาการของกองทัพบกทีส่ำคัญแหง่

หนึ่ง มีหน้าทีผ่ลิตนายทหารประทวนเหล่าทหารช่างทีม่ีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นทีฝ่ึก ศึกษา และ อบรม นายทหาร

นักเรียน ตามหลกัสูตรแนวทางการรบัราชการ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรนายสบิอาวุโสเหล่าทหารช่าง หลักสูตรช้ัน

นายร้อยเหล่าทหารช่าง และหลกัสูตรช้ันนายพันเหล่าทหารช่าง เป็นต้น เพื่อให้ผูเ้ข้ารบัการศึกษามีความรู้สอด

รับกบัพันธกิจทางยุทธวิธีของทหารช่าง 5 ประการคือ 1.การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ (MOBILITY) 

2.การขัดขวางการเคลื่อนที่ (COUNTER MOBILITY) 3.การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ (SURVIVABILITY) 5.การ

ปฏิบัติงานช่างทั่วไป (GENERAL ENGINEERING) 5.การแผนที่สนาม (TOPOGRAPHY) 

จากแผนพฒันากองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในการป้องกัน ประเทศกำหนด แนวความคิดในการปฏิบัติข้อ ก) การพัฒนาการบริหารจัดการดา้น

การปฏิบัติภารกิจของทบ. : วัตถุประสงค์เฉพาะประชาชน สามารถขอรบัการสนับสนุนจาก ทบ. ไดใ้นทุกโอกาส



กลยทุธ์ ไดแ้ก่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม และให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติภารกจิของทบ., สง่เสรมิการฝึก

ศึกษาอบรมและสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ และตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน

ทหาร โรงเรียนหน่วย/ เหล่าสายวิทยาการและสถานศึกษาของทบ., สง่เสรมิการนำ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

ระบบ ฐานข้อ  มลูมาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน, ปรบัปรุงการแบง่มอบภารกจิของ ทบ. เพื่อมิ

ให้หน่วยมีภารกจิมากเกินไป เป็นต้น 

 ซึ่งผูบ้ังคับบัญชาของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เห็นความสำคัญการเพิม่ประสิทธิภาพใน

การทำงานของบุคลากรของหน่วย จึงไดบ้รรจุแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564 มาเป็นแบบแผนใน

การพัฒนาโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง โดยดำเนินการจัดการประชุม หัวหน้าหน่วยข้ึนตรงเพื่อสรุป

ปัญหา และมอบหมายใหห้น่วยข้ึนตรงใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานข้อมลูมาใช้เพื่อพฒันาการ

ปฏิบัติงาน และแกป้ัญหาต่างๆ ของบุคลากร และครู/อาจารย์ ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง  

โดยสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากการบริหารและการจัดการภาระงานทีร่ับผิดชอบโดยตรง และภาระ

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชาไม่มีประสทิธิภาพ โดยงานที่รบัผิดชอบโดยตรงของครู/อาจารย์ ได้แก ่

การเตรียมการสอนของหลักสูตรต่างๆ หน้าทีส่อน การพัฒนาตำราคู่มือต่างๆ การออกข้อสอบ การตรวจนบั

คะแนนสอบ และงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และยังมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบญัชา ซึ่งจำนวนมาก ซึง่บางครั้งเกิดความล่าช้าในการสง่งาน เพือ่แก้ปญัหาดังกล่าวจงึได้นำ แอพพริ

เคช่ัน Clickup มาใช้เพื่อวางแผนและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย 

 

5. เปา้หมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพวางแผนและการติดตามการปฏิบตัิงานของ บุคลากร โรงเรยีนทหารช่าง กรมการ

ทหารช่าง โดยวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative measurement) โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s 

Scale) ที่มกีารให้คะแนนแบบเดียวกันทุกข้อโดยกำหนดในแต่ละข้อมีคะแนนเป็น 5 4 3 2 1 ตามลักษณะการ

ตอบระดบัความพึงพอใจ และมีตัวช้ีวัดดังนี ้

5.1 หน่วยข้ึนตรงสามารถบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยมเีป้าหมายความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 

5.2 หน่วยข้ึนตรงมีการแจง้เตอืนการปฏิบัตงิาน โดยมเีป้าหมายความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 

5.3 การเก็บและการสืบค้นสำเนาเอกสารคำสั่งและภาพถ่าย โดยมีเปห้มายความพงึพอใจอยู่ในระดับ 4 
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การหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิตน้ไม้ โดยจะเห็นว่าปัญหาการวางแผนและการติดตามงานไม่มปีระสิทธิภาพเกดิ

จาก 3 ปัจจัยคือ 

1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งปัญหาดังนี ้

1.1 ปัญหาด้านเวลา คือ การมอบหมายภารกจิใหห้น่วยข้ึนตรงบางครั้งภารกิจมีการทบัซ้อนกัน ทำ

ให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความความยุง่ยากในการปฏิบัตงิาน 

1.2 ปัญหาภาระงานของบุคลากร คือ การจัดสรรภาระงานใหบุ้คลากรในหน่วยโดยไม่ทราบภาระ

งานของบุคลากรนั้นๆ เป็นผลใหบุ้คลากรในหน่วยบางนายได้รบัมอบหมายภารกจิมาก แต่บาง

นายได้รับน้อย 

1.3 ปัญหาวาระการทำงานของบุคลากร คือ เมื่อการโยกย้ายตำแหนง่หรือเกษียณอายรุาชาการของ 

นายทหาร นายทหารประทวน และเจา้หน้าที่ ที่รบัผิดชอบในงานต่างๆ ทำให้องค์ความรู้

บางอย่างหายไป ทำใหผู้้ที่มารับผิดชอบงานตอ่ต้องใช้เวลาในการเรียนรูง้าน จึงทำใหง้านเกิด

ความล่าช้า 

2. วิธีการมอบหมายงาน โดยแบ่งปัญหาดังนี ้

2.1 ปัญหาจากสัง่การทางวาจา คือ เนื่องจากหลักฐานจากผูส้ั่งการไมม่ี จึงทำให้บางครัง้ผูส้ัง่การและ

ผู้ปฏิบัตจิดจำคำสัง่ไม่ได้ หรอืแม้กระทัง่เกิดความคลาดเคลื่อนของคำสัง่ 

2.2 ปัญหาจากสัง่การทางหนงัสอื คือ การสั่งการด้วยหนงัสือนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงคำสัง่ ต้อง

ใช้เวลาในการร่างหนงัสอืคำสัง่ถึงผู้ปฏิบัต ิ

3. เครื่องมือที่ใช้ติดตามงาน โดยแบ่งปัญหาดังนี ้

3.1 ปัญหาจากการใช้กระดานไวท์บอร์ด คือ โดยส่วนมากกระดานไวท์บอร์ดจะแสดงตารางการ

ทำงานของหน่วยได้ 1 เดอืนทำให้เกิดความล่าช้าในการวางแผนเพื่อทำภารกิจในเดือนของต่อไป 

อีกทั้งกระดานไวท์บอร์ดมพีื้นที่ๆ  จำกัด จงึทำให้ไมส่ามารถใสร่ายละเอียดของคำสัง่ลงไปได ้

3.2 ปัญหาจากการใช้แอพพริเคช่ัน Line คือ ในห้อง Line นั้นไม่ได้แต่ข้อความที่เกี่ยวข้องกบัภารกจิ 

แต่ยังมีข้อความอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำใหเ้กิดความสับสนในการสบืค้นคำสั่ง อีกทั้งหนังสือคำสั่ง

และภาพถ่ายทีส่ำคัญมีอายจุำกัด เมือ่ถึงระยะเวลาหนึ่งจะไมส่ามารถเปิดหรือดูภาพได้อีก 

3.3 ปัญหาจากการใช้หนังสือคำสั่ง คือ จะได้รบัหนงัสอืเตือนเมือ่ใกลถึ้งกำหนดส่งงาน ทำใหบ้างครั้ง

ส่งงานล่าช้า และต้องใช้เวลาในการค้นหาคำสัง่จากแฟ้มเอกสารอีกด้วย  



7. สรปุการแก้ไขปรบัปรุงท่ีได้ดำเนนิการ 

7.1 การทำ PDCA 

 
รูปท่ี 3 แผนภูมิกระบวนการทำงานของบคุลากร โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารชา่ง 

  



ตารางท่ี 1 กระบวนการทำ PDCA 

  

ขั้นตอน คำอธิบาย แผนภูมิ 
   

                
1. การวางแผน 

(Plan) 
1.1   ศึกษาเครื่องมือทีจ่ะทำมาใช้
เพื่อแกป้ัญหาการวางแผนและการ
ติดตามงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

  

                    1.2    เลือกเครื่องมือทีจ่ะนำมาใช้
แก้ปัญหาจากแอพพรเิคช่ันที่มีอยู่ 
เช่น Excel, Asana, Basecamp, 
Trello, Jira Software, 
Monday.com, todoist, Wrike 
และ Clickup 

2. ปฏิบัต ิ
(Do) 

2.1 ทดลองใช้งานในระดับแผนก
ก่อนทีจ่ะทำการเขยายผลในระดบั
กองการศึกษา                                                         

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

3.1  ตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าได้ผล
ตามเปา้หมายและตัวช้ีวัดทั้ง 3 ข้อ
หรือไม่ ถ้าตรงให้ไปข้ันตอนที่ 4 และ
ถ้าไม่ตรงให้ย้อนกลับไปข้ันตอนที่ 1 

  
4. การดำเนินการให้

เหมาะสม 
(Act) 

4.1 นำแนวทางหรอืกระบวนการ
ปฏิบัติน้ันมาจัดทำให้เป็น
มาตรฐาน  

                 
  

                   
 



ตารางท่ี 2 มาตราการและแนวทางในการแก้ปญัหาจากการวิเคระหส์าเหตุของปัญหา 

มาตราการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคระห์สาเหตุของปัญหา 
สาเหตุหลัก สาเหต ุ การแก้ปัญหา 

1. การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล 

1.1. ปัญหาด้านเวลา คือ การมอบหมายภารกจิใหห้น่วยข้ึนตรง
บางครัง้ภารกิจมีการทับซ้อนกัน ทำให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความ
ความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup ในการจัดสรร
เวลาของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทราบตารางงานของเจ้าหน้าที่ทกุนาย 

 1.2 ปัญหาภาระงานของบุคลากร คือ การจัดสรรภาระงานให้
บุคลากรในหน่วยโดยไมท่ราบภาระงานของบุคลากรนั้นๆ เป็น
ผลให้บุคลากรในหน่วยบางนายได้รบัมอบหมายภารกิจมาก 
แต่บางนายได้รบัน้อย 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup ดูภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ของแตล่ะนาย ทำให้เกิด
การกระจายงานของนายในหน่วยได ้

 1.3 ปัญหาวาระการทำงานของบุคลากร คือ เมื่อการโยกย้าย
ตำแหน่งหรอืเกษียณอายุราชาการของ นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน และเจ้าหน้าที่ ทีร่ับผิดชอบในงานต่าง  ๆ
ทำให้องค์ความรูบ้างอยา่งหายไป ทำให้ผูท้ี่มารับผิดชอบงาน
ต่อต้องใช้เวลาในการเรียนรูง้าน จงึทำให้งานเกิดความล่าช้า 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup สร้าง
แบบฟอรม์การทำงานข้ึน เพื่อเก็บข้อมูล
ของการทำงานตามวงรอบ และนำมาใช้
และประยกุต ์

2. วิธีการมอบ 
หมายงาน 

2.1 ปัญหาจากสั่งการทางวาจา คือ เนื่องจากหลักฐานจากผูส้ั่ง
การไม่มี จึงทำใหบ้างครั้งผู้สัง่การและผูป้ฏิบัตจิดจำคำสั่งไม่ได ้
หรือแม้กระทัง่เกิดความคลาดเคลือ่นของคำสั่ง 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup บันทึกและส่ง
คำสั่งตรงไปยังผู้ปฏิบัตงิานได้ทันท ี

 2.2 ปัญหาจากสัง่การทางหนงัสือ คือ การสั่งการด้วยหนังสือ
นั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงคำสัง่ ต้องใช้เวลาในการร่าง
หนังสือ ทำให้ผูป้ฏิบัตไิด้รบัคำสัง่ล่าช้า 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup บันทึกและส่ง
คำสั่งตรงไปยังผู้ปฏิบัตงิานได้ทันท ี

3.   เครื่องมอืที่ใช้
ติดตามงาน 

3.1 ปัญหาจากการใช้กระดานไวทบ์อร์ด คือ โดยส่วนมาก
กระดานไวทบ์อร์ดแสดงตารางการทำงานของหน่วยได้ 1 เดือน 
ทำให้เกิดความล่าช้าในการวางแผนเพื่อทำภารกจิในเดือนของ
ต่อไป อีกทัง้กระดานไวทบ์อร์ดมีพื้นที่ๆจำกัด จงึทำให้ไม่
สามารถใสร่ายละเอียดของคำสั่งลงไปได ้

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup เพือ่สร้าง
ตารางงานทัง้ปีการศึกษา ทำใหห้น่วย
สามารถวางแผนในการทำงานล่วงหน้า
ได ้

 3.2   ปัญหาจากการใช้แอพพริเคช่ัน Line คือ ในห้อง Line นั้น
ไม่ได้แต่ข้อความที่เกี่ยวข้องกับภารกจิ แต่ยังมีข้อความอืน่ที่
ไม่เกี่ยวข้อง ทำใหเ้กิดความสบัสนในการสบืค้นคำสัง่ อีกทัง้
หนังสือคำสั่งและภาพถ่ายทีส่ำคัญมีอายจุำกัด เมือ่ถึง
ระยะเวลาหนึ่งจะไมส่ามารถเปิดหรอืดูภาพได้อีก 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup สร้างรายการ
สิ่งที่ตอ้งทำพรอ้มทัง้แนบเอกสาร 
หนังสือคำสั่งทีเ่กี่ยวข้อง และภาพที่
เกี่ยวข้องกับภาระกจิโดยที่ไม่มีการ
จำกัดด้านเวลา 



 3.3 ปัญหาจากการใช้หนังสือคำสั่ง คือ จะได้รบัรบัหนังสือ
เตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน ทำใหบ้างครั้งสง่งานล่าช้า และ
ต้องใช้เวลาในการค้นหาคำสัง่จากแฟ้มเอกสารอกีด้วย 

ใช้แอพพรเิคช่ัน Clickup สร้างรายการ
สิ่งที่ตอ้งทำพรอ้มทัง้แนบเอกสาร 
หนังสือคำสั่งทีเ่กี่ยวข้อง ทำให้ง่ายต่อ
การสืบค้น 

  

7.2 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการมีดงันี ้

  7.2.1 กระบวนการทำงานของบุคลากร โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ก่อนการจัดการความรู ้

 

รูปท่ี 3 แผนภูมิกระบวนการทำงานของบคุลากร โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารชา่ง  



7.2.2 กระบวนการทำงานของบุคลากร โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง หลังการจัดการ

ความรู้ 

 

รูปท่ี 4 แผนภูมิกระบวนการทำงานของบคุลากร โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารชา่งด้วย Clickup  



8. ผลลัพธ์การดำเนินการ 

จากการดำเนินโครงการการปรับปรุงการวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงาน  ได้มีการเก็บรวมรวม
ข้อมูลหลังการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการ ใช้แบบสอบถามในการวัดระดับความพึงพอใจ ผ่าน Google Form 

8.1 ข้ันตอนการเกบ็ผลการดำเนินงาน 

 การเกบ็ข้อมลูการวิจัยด้วย Google Form เรือ่ง “การวางแผนและการติดตามการปฏิบัตงิานยุค 4.0” 
โดยเป็นการวิจัยเชิงการวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative measurement)  เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
  8.1.1 สมมติฐานการวิจัย 

  8.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  8.1.3 เครื่องมอืในการวิจัย 

  8.1.4 การรวบรวมข้อมลูในการวิจัย 

  8.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

8.1.1 สมมติฐานการวิจัย 

   สมมุติฐานที่ 1: การวางแผนและการติดตามการปฏิบัตงิาน ด้วยแอพพรเิคช่ัน Clickup 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากร ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

8.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง จำนวน 140 นาย และกำหนด ขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro 

Yamane  

การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างองิจากสูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล

, 2552) โดยกำหนดค่าความเช่ือมั่นของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่า

ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Error) ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้คือ 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

โดยที่  

 n = จำนวนของขนาดของกลุม่ตัวอย่างทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% 

 N = จำนวนรวมทัง้หมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 e= ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (เท่ากับ 0.05) 



เมื่อแทนค่า N = 140 และ e = 0.05 

 

𝑛 =  
140

1 + ( 140 × 0.052)
 

 

𝑛 = 104 นาย 
 นั่นคือจะต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 104 ตัวอย่างจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมี 

ความผิดพลาดไมเ่กินรอ้ยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและ 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุม่ตัวอย่างทัง้หมด 104 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่

กำหนด และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่ตัวอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling Method) เนื่องจากเป็น

วิธีที่สามารถสุม่ตัวอย่างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

8.1.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิจัย ซึ่งเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Likert’s Scale) ทีม่ีการให้คะแนนแบบเดียวกันทุกข้อโดยกำหนด

ในแต่ละข้อมีคะแนนเป็น 5 4 3 2 1 ตามลักษณะการตอบระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับได้แก่  

เห็นด้วยอย่างยิง่   ระดับคะแนน  5 

เห็นด้วย   ระดับคะแนน  4 

ไม่แน่ใจ   ระดับคะแนน  3 

ไม่เห็นด้วย   ระดับคะแนน  2 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  ระดับคะแนน  1 

โดย  ช่วงของเกณฑ์การประเมนิ =  
คะแนนมากที่สุด−คะแนนน้อยที่สุด

จำนวนระดับช้ัน
 

=    
5 − 1

5
 

ช่วงของเกณฑ์การประเมิน = 0.8 

ดังนั้นช่วงของเกณฑก์ารประเมินถูกแบ่งออกได้ดังนี ้

เห็นด้วยอย่างยิง่   อยู่ในช่วงคะแนน  4.21 - 5.00 

  เห็นด้วย   อยู่ในช่วงคะแนน  3.41 – 4.20 

  ไม่แน่ใจ   อยู่ในช่วงคะแนน  2.61 – 3.40 

  ไม่เห็นด้วย   อยู่ในช่วงคะแนน  1.81 – 2.60 

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ อยู่ในช่วงคะแนน      0 – 1.8 



 ผู้วิจัยได้จัดทำเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้

  8.1.3.1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่ 

  8.1.3.2 กำหนดกรอบแนวความคิดและเนื้อหาของแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์วิจัย 

นำมาใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปดิและปลายเปิด 

  8.1.3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. การทดสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนจากการ 

ตรวจสอบเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง จากนั้นได้นำแบบสอบถามไปปรกึษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบข้อคำถามใหเ้ครื่องมือมีความสามารถวัดในสิ่งที่ตอ้งการวัดได้ 

  2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ได้นำแบบสอบถามไปปรบัปรุงก่อนเก็บข้อมลูจริงกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มที่ศึกษาวิจัยแต่ไม่ได้เปน็กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาโดยนำไป

ทดสอบ (pre-test) กับเจ้าหน้าที่แผนกประเมินผลโรงเรียนทหารช่าง จำนวน 5 นาย จากนั้นได้นำมาวิเคราะห์

หาความเช่ือมั่นโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของครอนบาค (Cronbach’s reliability 

coefficient alpha) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค 

(Cronbach,1990:204) ดังนี ้

𝛼 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆2 ) 

โดยที่  

 α = ค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้

 ∑Si
2 = ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

 n = จำนวนข้อทัง้หมด 

 S2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 

 โดยหากค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ถือได้ว่าแบบสอบถามฉบับนี้ม ี

ความน่าเช่ือถือซึ่งจากเครือ่งมอืการวิจัยน้ีได้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ค่าความเช่ือมั่นที่ระดับ 0.741 ซึ่งเป็นค่าที่

สามารถยอมรบัได้ จึงนำเอาแบบสอบถามนี้ไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

8.1.4 วิธีการรวบรวมข้อมลู 

   ผู้วิจัยได้ดำเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูทางออนไลน์ โดยใช้ Google Form โดยแจก

แบบสอบถามให้ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ครบตามจำนวนกลุม่ตัวอย่าง 104 ชุด 

ผู้วิจัยนำข้อมลูทีร่วบรวมได้แล้วมาตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย จากนั้นนำมาจัดระเบียบข้อมลู

เพื่อเตรียมการ สำหรบัการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อการวิจัย 

  



   ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

1. การลงรหัสในแบบสอบถาม 

   2. จัดทำคู่มือลงรหัส เพื่ออธิบายตัวแปรตามรหสัที่กำหนดไว้ 

   3. การแปลงข้อมลูที่ได้เป็นรหัส (Code) แล้วบันทึกลงใน Excel 

   4. นำข้อมูลจากการลงรหสัใน Excel ไปบันทึกในโปรแกรมสถิติ SPSS 

8.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   เมื่อเก็บรวมรวมแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษานำมาวิเคราะห์ดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลู SPSS (Statistical Package for Social Science Statistical) ประกอบด้วย 

   1. สถิติวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา ( Descriptive Analytical Statistics) สถิติเชิง

พรรณนาเป็นการบรรยาย คุณลักษณะทั่วไปของข้อมลู ในการศึกษาครั้งนีป้ระกอบด้วยสถิติต่อไปนี้ ค่าความถ่ี 

(Frequency) คือ จำนวนค่าทีผู่้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ

(Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

   2. สถิติวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน ( Inferential Statistical) ใช้สถิติที่ใช้ทดสอบ

สมมติฐานเป็นแบบไม่มพีารามเิตอร์ (Nonparametric) เนื่องจากระดับการวัดของตัวแปรเปน็ระดบัมาตรา

เรียงลำดับ ( Ordinal Scale) ใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพือ่ทดสอบสมมติฐาน  

  ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่าความสมัพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรอิสระกบัตัวแปรตาม ว่ามีความสมัพันธ์กันหรือไม่ แตไ่ม่สามารถกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ ได้ ใช้

สำหรับตัวแปรระดบัมาตราเรียงลำดบั (Ordinal Scale) และนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึง่จะเป็น ข้อมลู

ที่อยู่ในรูปของความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยมีตัวแปรแตล่ะตวัแบ่งเป็นประเภทหรือกลุม่ย่อยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้น

ไป การแปรความหมาย โดยกำหนดระดบันัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 คือ 

  - ระดับนัยสำคัญทางสถิตเิท่ากบัหรือ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ตัวแปรต้นมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม หรือ ตัวแปร 2 ตัวไม่เป็นอสิระจากกัน 

  - ระดับนัยสำคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 หมายความว่า ตัวแปรต้น ไม่มีความสมัพันธ์กับตัว

แปรตาม หรือ ตัวแปร 2 ตัว เป็นอิสระจากกัน ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้การหาไคว์สแควร์ (Chi-Square Test)     

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 183) 

𝑋2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

โดยที่ 

 X2= ค่าไคว์สแควร์ 

 O = ค่าความถ่ีที่ได้จากการสังเกต 

 E = ค่าความถ่ีที่คาดหวังไว้หรือความถ่ีที่ได้มาตามทฤษฎี 



 

8.2ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้  

  8.2.1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  8.2.2 ความเห็นในด้านการใช้แอพรเิคช่ัน Clickup  

  8.2.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

8.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ 

เพศ Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 89 85.6 85.6 

หญิง 15 14.4 100.0 

Total 104 100.0  

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย จำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 89 นาย คิดเป็นร้อยละ 85.60 และรองลงมาคือ 

เพศหญงิซึง่มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.40 ซึง่สอดคล้องกับกำลังพลของกองทัพบก

ไทยที่มีกำลังพลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  



ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับอายุ 

อาย ุ Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 - 30ปี 26 25.0 25.0 

31 - 40 ปี 26 25.0 50.0 

41 - 50 ปี 27 26.0 76.0 

51 ปีขึ้นไป 25 24.0 100.0 

Total 104 100.0  

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับอายุ พบว่ากำลงัพล

ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 41-50 ปเีป็นจำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 27 นาย คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ 

อายุ 21-30 ป ีและ อายุ 31-40 ปี จำนวน 26 นาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีจำนวนน้อย

ที่สุด จำนวน 25 นาย คิดเป็นรอ้ยละ 24.00 จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าจำนวนกำลังพลทีท่ำงานอยูท่ี่กอง

การศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง มีจำนวนทีแ่บ่งออกด้วยช่วงอายุมจีำนวนใกลเ้คียงกันมาก 

  



ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านตำแหน่งทางการศึกษา 

ตำแหน่ง Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid อาจารย์หัวหน้า / 

อาจารย ์
18 17.3 17.3 

ครู / ครูผู้ช่วย 48 46.2 63.5 

เจ้าหน้าท่ี 38 36.5 100.0 

Total 104 100.0  

 

จากตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านตำแหน่งทางกาศึกษา

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่คือตำแหน่งครู/ครผููช่้วย มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 48 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 46.20 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ จำนวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 36.50 และอาจารย์ หัวหน้า/อาจารย์ 

มีจำนวนน้อยทีสุ่ด จำนวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.30  

  



8.2.2 ความเห็นในดา้นการใช้แอพริเคชั่น Clickup ของ ครู อาจารย์ และเจา้หน้าท่ี ของ

โรงเรียนทหารชา่งกรมการทหารชา่ง 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนความเห็นในดา้นประสิทธิภาพของแอพริเคชั่น Clickup 

คำถาม 

เห็น

ด้วย 

อย่าง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

อย่างยิ่ง 

1. ท่านคิดว่าแอพพริเคชั่น Clickup เปน็อย่างไร      

1.1 แอพพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อการใช้งาน 
55 

(52.89) 

41 

(39.42) 

8 

(7.69) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2. ท่านคิดแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านในเรื่องการเกบ็

เอกสารและภาพถ่ายหรือไม ่
     

2.1 ง่านต่อการเก็บและการค้นหาสำเนาหนงัสือคำสั่ง 
41 

(39.42) 

56 

(53.85) 

7 

(6.73) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2.2 ง่ายต่อเก็บและการค้นหาสำเนาภาพถ่ายการทำงาน 
58 

(55.77) 

39 

(37.50) 

7 

(6.73) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3. ท่านคิดแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านบริหารทรัพยากรบุ

คลในเรื่องต่อไปนี้หรือไม ่
     

3.1 วางแผนด้านเวลา 
55 

(52.89) 

42 

(40.38) 

7 

(6.73) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.2 กระจายงานให้เจ้าหน้าที่ในแผนก 
69 

(66.35) 

31 

(29.80) 

4 

(3.85) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.3 การทำงานต่อจากผูท้ี่หมดวาระการทำงาน 
55 

(52.88) 

45 

(43.27) 

0 

() 

0 

(0) 

4 

(3.85) 



 

 

4. ท่านคิดการแจ้งเตือนแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านใน

เรื่องต่อไปนี้หรือไม่ 

     

4.1 แจ้งเตือนล่วงหน้ากอ่นถึงกำหนดสง่งาน 
55 

(52.88) 

45 

(43.27) 

4 

(3.85) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.2 แจ้งเตือนใหผู้้บงัคับบัญชาทราบระหว่างการทำงาน 
73 

(70.19) 

27 

(25.96) 

4 

(3.85) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.3 แจ้งเตือนใหผู้้บงัคับบัญชาทราบหลังการทำงาน 
58 

(55.77) 

38 

(36.54) 

8 

(7.69) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5. ท่านเห็นด้วยว่าแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงานของ

หน่วย 

     

5.1 แอพพริเคช่ัน Clickup ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

และการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย 

63 

(60.58) 

22 

(21.15) 

16 

(15.38) 

3 

(2.89) 

0 

(0) 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์ด้านความเห็นในการใช้แอพริเคช่ัน Clickup ผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้ตอบคำถามด้านความเห็นเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของแอพริเคช่ัน Clickup จำนวน 5 ข้อ และได้ผลการศึกษา

ดังนี้  

 คำถามข้อท่ี 1 ข้อย่อยท่ี 1.1 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.89 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 41 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 39.42 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 8 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.69  

 คำถามข้อท่ี 2 ข้อย่อยท่ี 2.1 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วย ซึ่งมี

จำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 56 นาย คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 41 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 39.42 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 6.73 

 คำถามข้อท่ี 2 ข้อย่อยท่ี 2.2 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 58 นาย คิดเป็นร้อยละ 55.77 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 39 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 37.50 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 6.73 



 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.1 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.88 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 42 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 40.39 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 6.73 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.2 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 69 นาย คิดเป็นร้อยละ 66.35รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 31 นาย คิดเป็นร้อย

ละ 29.80 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยทีสุ่ด จำนวน 4 นาย คิดเป็นร้อยละ 3.85 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.3 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.88 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 45 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 43.27 และความเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 4 นาย คิดเป็นร้อยละ 3.85  

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.1 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.88 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 45 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 43.27 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 4 นาย คิดเป็นร้อยละ 3.85 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.2 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 73 นาย คิดเป็นร้อยละ 70.19 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 27 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 25.96 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 4 นาย คิดเป็นร้อยละ 3.85 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.3 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 58 นาย คิดเป็นร้อยละ 55.77 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 38 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 36.54 และความเห็นไม่แน่ใจ มจีำนวนน้อยที่สุด จำนวน 8 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.69 

 คำถามข้อท่ี 5 ข้อย่อยท่ี 5.1 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมจีำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 63 นาย คิดเป็นร้อยละ 60.58 รองลงมาคือเห็นด้วย จำนวน 22 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 21.15 รองลงมาคือความเห็นไม่แน่ใจ จำนวน 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.38 และความเห็นไมเ่ห็น

ด้วย มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 3 นาย คิดเป็นรอ้ยละ 2.89  

  



ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยของความเห็นในด้านประสิทธิภาพของแอพริเคชั่น Clickup 
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Deviation 

1. ท่านคิดว่าแอพพริเคชั่น Clickup เปน็อย่างไร 104 3 5 4.45 .637 

1.1 แอพพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อการใช้งาน 104 3 5 4.45 .637 

2. ท่านคิดแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านในเรื่องการเกบ็

เอกสารและภาพถ่ายหรือไม ่
104 3 5 4.41 .582 

2.1 ง่านต่อการเก็บและการค้นหาสำเนาหนงัสือคำสั่ง 104 3 5 4.33 .598 

2.2 ง่ายต่อเก็บและการค้นหาสำเนาภาพถ่ายการทำงาน 104 3 5 4.49 .623 

3. ท่านคิดแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านบริหารทรัพยากรบุ

คลในเรื่องต่อไปนี้หรือไม ่
104 3 5 4.50 .546 

3.1 วางแผนด้านเวลา 104 3 5 4.46 .622 

3.2 กระจายงานให้เจ้าหน้าที่ในแผนก 104 3 5 4.63 .561 

3.3 การทำงานต่อจากผูท้ี่หมดวาระการทำงาน 104 1 5 4.41 .843 

4. ท่านคิดการแจ้งเตือนแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านในเรื่อง

ต่อไปนี้หรือไม่ 

4.1 แจ้งเตือนล่วงหน้ากอ่นถึงกำหนดสง่งาน 

4.2 แจ้งเตือนใหผู้้บงัคับบัญชาทราบระหว่างการทำงาน 

4.3 แจ้งเตือนใหผู้้บงัคับบัญชาทราบหลังการทำงาน 
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104 
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5. ท่านเห็นด้วยว่าแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย 
104 2 5 4.39 .852 

5.1 แอพพริเคช่ัน Clickup ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

และการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย 
104 2 5 4.39 .852 

 

  



คำถามข้อท่ี 1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐานเท่ากับ 0.637 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 2 ข้อย่อยท่ี 2.1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.598 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 2 ข้อย่อยท่ี 2.2 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.623 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 ซึ่งเมื่อรวมค่าเฉลี่ยของคำถามข้อที่ 2 ข้อย่อยที่ 2.1 และ 2.2 พบว่าคำถามข้อที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.41 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.582 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิง่” 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.622 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.2 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.561 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.3 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.843 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 ซึ่งเมื่อรวมค่าเฉลี่ยของคำถามข้อที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.1 ,3.2 และ 3.3 พบว่าคำถามข้อที่ 3 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.546 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.852 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.2 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.551 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.3 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.638 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 ซึ่งเมื่อรวมค่าเฉลี่ยของคำถามข้อที่ 4 ข้อย่อยที่ 4.1 ,4.2 และ 4.3 พบว่าคำถามข้อที่ 4 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.545 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.542 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 5 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐานเท่ากับ 0.637 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”  



8.2.3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตารางท่ี 7 ตารางรายงานผลการวิจัย แบบวัดผลครั้งเดียวโดยไม่วัดซ้ำ (One-Sample Test) 
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1. ท่านคิดว่าแอพพริเคชั่น Clickup เปน็อย่างไร 

1.1 แอพพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อการใช้งาน 

71.302 

71.302 

103 

103 

.000 

.000 

4.452 

4.452 

2. ท่านคิดแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านในเรื่องการเกบ็เอกสารและ

ภาพถ่ายหรือไม ่
77.257 103 .000 4.409 

2.1 ง่านต่อการเก็บและการค้นหาสำเนาหนงัสือคำสั่ง 73.738 103 .000 4.327 

2.2 ง่ายต่อเก็บและการค้นหาสำเนาภาพถ่ายการทำงาน 73.492 103 .000 4.490 

3. ท่านคิดแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านบริหารทรัพยากรบุคลในเรื่อง

ต่อไปนี้หรือไม่ 
84.104 103 .000 4.500 

3.1 วางแผนด้านเวลา 73.152 103 .000 4.462 

3.2 กระจายงานให้เจ้าหน้าที่ในแผนก 84.128 103 .000 4.625 

3.3 การทำงานต่อจากผูท้ี่หมดวาระการทำงาน 53.382 103 .000 4.413 

4. ท่านคิดการแจ้งเตือนแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยท่านในเรื่องต่อไปนี้

หรือไม่ 
85.546 103 .000 4.545 

4.1 แจ้งเตือนล่วงหน้ากอ่นถึงกำหนดสง่งาน 79.715 103 .000 4.490 

4.2 แจ้งเตือนใหผู้้บงัคับบัญชาทราบระหว่างการทำงาน 86.381 103 .000 4.663 

4.3 แจ้งเตือนใหผู้้บงัคับบัญชาทราบหลังการทำงาน 71.592 103 .000 4.481 

5. ท่านเห็นด้วยว่าแอพพริเคชั่น Clickup ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

วางแผนและการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย 
52.573 103 .000 4.394 

5.1 แอพพริเคช่ัน Clickup ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการ

ติดตามการปฏิบัตงิานของหน่วย 
52.573 103 .000 4.394 

 

  



จากตารางท่ี 7 แสดงผลการวิจัยประสิทธิภาพของแอพริเคช่ัน Clickup ได้เป็นข้อๆดังนี ้

  1. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 1 ข้อย่อยที่ 1.1 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อ

การใช้งาน อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  2. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 2 ข้อย่อยที่ 2.1 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup ง่านต่อ

การเกบ็และการค้นหาสำเนาหนงัสือคำสั่ง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  3. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 2 ข้อย่อยที่ 2.2 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อ

เก็บและการค้นหาสำเนาภาพถ่ายการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดบั 0.05 

  4. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.1 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup ช่วยท่าน

บรหิารทรัพยากรบุคลในเรื่องการวางแผนด้านเวลา อย่างมนีัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  5. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.2 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup ช่วยท่าน

บรหิารทรัพยากรบุคลในเรื่องการกระจายงานใหเ้จ้าหน้าที่ในแผนก อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  6. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.3 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup ช่วยท่าน

บรหิารทรัพยากรบุคลในเรื่องการทำงานต่อจากผู้ทีห่มดวาระการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  7. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 4 ข้อย่อยที่ 4.1 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup แจง้เตือน

ล่วงหน้ากอ่นถึงกำหนดสง่งาน อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดบั 0.05 

  8 จากตารางที่ 6 ข้อที่ 4 ข้อย่อยที่ 4.2 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน แจ้งเตือนให้

ผู้บังคับบญัชาทราบระหว่างการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  9. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 4 ข้อย่อยที่ 4.3 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup แจง้เตือน

ให้ผู้บงัคับบัญชาทราบหลังการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  10. จากตารางที่ 6 ข้อที่ 5 ข้อย่อยที่ 5.1 ผลการวิจัยแสดงว่า แอพริเคช่ัน Clickup เพิม่

ประสิทธิภาพในการวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  



8.2 สรุปผลการวิจัย  

  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ด้านเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวนมากที่สุด จำนวน 89 นาย 

คิดเป็นร้อยละ 85.60 และรองลงมาคือ เพศหญงิซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.40  

  ด้านระดับอายุ พบว่ากำลังพลส่วนใหญม่ีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปีเป็นจำนวนมากที่สุด จำนวน 

27 นาย คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ป ีและ อายุ 31-40 ปี จำนวน 26 นาย คิดเป็นร้อย

ละ 25.00 และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 25 นาย คิดเป็นร้อยละ 24.00 

  ด้านตำแหน่งทางกาศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่คือตำแหนง่ครู/ครผูู้ช่วย มี

จำนวนมากทีสุ่ด จำนวน 48 นาย คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ จำนวน 38 นาย คิดเป็นร้อย

ละ 36.50 และอาจารย์ หัวหน้า/อาจารย์ มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.30 

 จำนวนความเห็นในด้านประสิทธิภาพของแอพริเคชั่น Clickup 

 โดยประสิทธิภาพของแอพริเคช่ัน Clickup ถูกจำแนกออกเป็น ข้อๆ ดังนี้ 

 คำถามข้อท่ี 1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐานเท่ากับ 0.637 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 2 ข้อย่อยท่ี 2.1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.598 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 2 ข้อย่อยท่ี 2.2 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.623 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 ซึ่งเมื่อรวมค่าเฉลี่ยของคำถามข้อที่ 2 ข้อย่อยที่ 2.1 และ 2.2 พบว่าคำถามข้อที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.41 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.582 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิง่” 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.622 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.2 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.561 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 3 ข้อย่อยท่ี 3.3 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.843 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 ซึ่งเมื่อรวมค่าเฉลี่ยของคำถามข้อที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.1 ,3.2 และ 3.3 พบว่าคำถามข้อที่ 3 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.546 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 



 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.1 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.852 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.2 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.551 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 4 ข้อย่อยท่ี 4.3 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.638 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 ซึ่งเมื่อรวมค่าเฉลี่ยของคำถามข้อที่ 4 ข้อย่อยที่ 4.1 ,4.2 และ 4.3 พบว่าคำถามข้อที่ 4 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.545 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.542 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

 คำถามข้อท่ี 5 พบว่าจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 104 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐานเท่ากับ 0.637 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

8.2.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมุติฐานท่ี 1 การวางแผนและการติดตามการปฏิบัตงิาน ด้วย แอพพรเิคช่ัน Clickup สามารถเพิม่

ประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากร ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

 ผลการทดสอบสมุตฐิาน โดยแบ่งประสิทธิภาพของแอพพรเิคช่ัน Clickup  ในการวางแผนและการติดตาม

การปฏิบัตงิาน ออกเป็น 9 ข้อดังนี้  

 1. แอพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อการใช้งาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 2. แอพริเคช่ัน Clickup ง่านต่อการเก็บและการค้นหาสำเนาหนังสือคำสั่ง อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 

0.05 

 3. แอพริเคช่ัน Clickup ง่ายต่อเก็บและการค้นหาสำเนาภาพถ่ายการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญที่

ระดับ 0.05 

 4. แอพริเคช่ัน Clickup ช่วยท่านบริหารทรัพยากรบุคลในเรื่องการวางแผนด้านเวลา อย่างมี

นัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

 5. แอพริเคช่ัน Clickup ช่วยท่านบริหารทรัพยากรบุคลในเรื่องการกระจายงานให้เจา้หน้าท่ีใน

แผนก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดบั 0.05 

 6. แอพริเคช่ัน Clickup ช่วยท่านบริหารทรัพยากรบุคลในเรื่องการทำงานต่อจากผู้ท่ีหมดวาระการ

ทำงาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดบั 0.05 

 7. แอพริเคช่ัน Clickup แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดส่งงาน อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

 8. แอพริเคช่ัน Clickup แจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบระหว่างการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญที่

ระดับ 0.05 



 9. แอพริเคช่ัน Clickup แจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทีร่ะดบั 

0.05 

 จากผลวิจัย สรุปได้ว่า แอพพริเคช่ัน Clickup สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนและการติดตาม

การปฏิบัติงานของ บุคลากร ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารชา่งของ ครู อาจารย์ และเจา้หนา้ท่ี 

ของโรงเรียนทหารชา่ง กรมการทหารชา่ง ได้จริง โดยมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 

 ประโยชน์ทางตรง 

1. กำลังพลของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง สามารถเก็บสำเนาเอกสารคำสั่งอย่างเป็น

ระบบ พร้อมทั้งสามารถเรียกดูคำสั่งได้ทันท ี

2. หน่วยข้ึนตรงสามารถบรหิารทรัพยากรบุคลได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยสามารถจัดสรรเวลา

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วย อีกทั้งยังสามารถกระจายภาระงานให้กำลงัพลอย่างเป็นธรรม 

3. ความรู้ที่สำคัญในการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยถูกส่งต่ออย่างเป็นระบบ 

4. มีการแจง้เตอืนกำหนดส่งงานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และทางอีเมล์ของผูป้ฏิบัติงาน โดยที่

ผู้บังคับบญัชารับทราบถึงกระบวนการทำงานของผู้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นข้ันเป็นตอน พร้อมทัง้รายงานผล

การปฏิบัตงิานเมือ่งานสำเร็จ 

5. บุคลากรของหน่วยจะรับทราบข่าวสารเฉพาะเรือ่งงานนั้นๆ เท่านั้น ทำให้ไมเ่กิดความสบัสน

ในการปฏิบัตงิาน 

 ประโยชน์ทางอ้อม 

1. กำลังพลสามารถนำแอพพรเิคช่ัน Clickup ไปใช้ในการวางแผน และจัดการปัญหาใน

ชีวิตประจำวันได้ 

  



9. การกำหนดมาตราฐาน 

 9.1 หน่วยข้ึนตรงกำหนดเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบการใช้งานแอพพริเคช่ัน Clickup 

 9.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพือ่ให้รูก้ารใช้งานแอพพริเคช่ัน Clickup ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.3 ประชุมวางแผนงานและกำหนดรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติในงานน้ันๆ 

 9.4 เจ้าหน้าทีส่ร้างแบบฟอร์มการปฏิบัตงิาน โดยสร้างรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัตลิงไปในแอพริเคช่ัน 

Clickup 

 9.5 กำหนดวันและเวลาในการปฏิบัติงาน และกำหนดการสง่งาน 

 9.6 จัดเก็บเอกสารคำสั่งทีเ่กี่ยวข้องต่องานนั้ๆ ลงไปในแอพพริเคช่ัน Clickup เพื่อง่ายต่อการสืบค้น

เอกสาร 

 9.7 มอบหมายภาระงานใหเ้จ้าหน้าที่ในหน่วยข้ึนตรง โดยมหีลักฐานการมอบหมายที่ชัดเจน 

 9.8 สร้างการแจง้เตือนกำหนดการสง่งานทางโทรศัพทเ์ครื่องที่และอีเมล์ เพือ่ใหผู้้ปฏิบัติงานรับทราบ

กำหนดการส่งงานของตนเองเสมอ 

 9.9  รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอพพรเิคช่ัน Clickup โดยผู้บังคัญบญัชาสามารถทราบผลกการ

ปฏิบัติงานได้ทันท ี

 

10. การขยายผลโครงการ และสิ่งท่ีจะดำเนินการต่อไป  
 10.1 ขยายผลการปฏิบัตงานด้วยแอพพริเคช่ัน Clickup จากระดับแผนกเป็นระดับที่สงูข้ึน 

 10.2 จัดการอบรมให้โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกอื่นๆ ทราบถงึข้อดีของแอพพรเิคช่ัน 

Clickup และสามารใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.3 เพยแพร่เอกสารและคู่มือการใช้งานแอพพรเิคช่ัน Clickup ให้โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการและ

หน่วยอื่นๆ ของกองทัพบกทีส่นใจแอพพรเิคช่ัน Clickup 
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