
 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 444 

ระบบคลังพสัด ุกรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
The warehouse system: A case studies in general management,  

Land Development Regional Office 3, Nakhornratchasima 
 

กนิษฐา ปิติฤทธิ์1  
เพ็ญศรี  อมรศิลปชัย2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบคลังพัสดุ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
3 จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานระบบ คลังพัสดุ กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบจ าลองน้ าตก ซึ่งพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บ
แอปพลิเคชัน โดยระบบประกอบไปด้วยส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ผู้บริหาร โดยใช้การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 17 คน ด าเนินการทดลองโดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
3 จังหวัดนครราชสีมา ที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบคลังพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ( X  = 3.87, S.D. = 0.58) และผู้ใช้งานทั่วไป 17 คน ( X  = 3.88, 
S.D. = 0.48) ซึ่งจากการประเมินทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป  ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดี  สามารถสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี ซึ่ง 1) สามารถสืบค้นหาข้อมูลและตรวจสอบพัสดุ
คงเหลือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 2) ได้ข้อมูลพัสดุค่อนข้างเป็นปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ :  ระบบคลังพัสดุ 

 
Abstract 

The research in this time have the objective 1)To develop the warehouse system in general 
management, Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima 2) The performance of the 
warehouse system in general management, Land Development Regional Office 3, 
Nakhornratchasima. And using waterfall model which developed as a web application. The system 
consists of the deployment of the system administrators,  system users, Chief procurement officer 
and executive. The  evaluation  of  the  system performance by a 3 experts. and target group were 

 
 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
2 อาจารยส์าขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
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used in this study. Procurement personnel performance Physical and parcel of the general 
management, Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, 17 person were executed 
by using tools in the research. Evaluate the performance of the information system package 
developed by the case studies in general management, Land Development Regional Office3, 
Nakhornratchasima. The questionnaires were used for data correction with a rating scale. The data 
were analyzed with software package, mean and standard deviation. 

The research found that, Performance Evaluation System of general management, Land 

Development Regional Office3, Nakhornratchasima . By a 3 experts ( X = 3.87, S.D. = 0.58) and end users 

17 person ( X = 3.88, S.D. = 0.48) the assessment of both expert and end users is acceptable in a good 
level and can be used effectively. Can summarize the performance evaluation system is developed by 
the mean of 3.87 and the standard deviation of 0.50.  They present that the performance of this system 
is acceptable in a good level and can be used effectively.  This 1) Can Query Search for information and 
check the remaining balance data is quick and easy 2) The data information is current. 
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บทน า 
งานพัสดุ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ

ภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จบรรลุล่วงไปตามเป้าหมาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุและ
บริการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งพัสดุ ส าหรับใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของหน่วยงาน งานพัสดุกรณี ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ได้แก่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งาน
บริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานการพิจารณา เลิกสัญญา/การขอหยุดงาน/การต่ออายุสัญญา งาน
ควบคุมติดตามหลักค้ าประกันสัญญา/หลักค้ าประกันซองประกวดราคาและสอบราคา งานการพิจารณาตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริการรับรองคุณสมบัติแก่ผู้รับจ้าง งานการบันทึกการสร้าง PO 
(ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงานในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) เพื่อรอการเบิกจ่าย ส่วนระบบ งานพัสดุ ได้แก่ การรายงานพัสดุที่เกี่ยวข้อง งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบ การรับ การจ่ายพัสดุ งานการจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ งานรายงานพัสดุประจ าปีตามที่
กระทรวงก าหนด งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน งานตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งานตรวจสอบเอกสารการจัดหา
พัสดุครุภัณฑ์ งานเก็บรักษาเอกสารจัดหาพัสดุครุภัณฑ์   

ระบบคลังพัสดุของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังพัสดุ ด้านการบันทึกข้อมูล รับพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนควบคุม
พัสดุ เนื่องจากการปฏิบัติงานเป็นการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ซึ่งส่งผลให้การจัดท าข้อมูล การเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบ
พัสดุ เป็นไปได้ยาก ใช้เวลานานและไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบคลังพัสดุนี้ขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบคลังพัสดุ กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา   

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานระบบคลังพัสดุ กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  
จังหวัดนครราชสีมา 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 1.  ได้ระบบคลังพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  ได้ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร และผู้ใช้งานของฝ่ายบริหารทั่วไป  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 

3.  ได้แนวทางในพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบบริหารงานพัสดุ ของกลุ่ม/ฝ่ายและสถานีพัฒนาที่ดิน
ในสังกัดส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย 

    บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 17 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 
4 คน เจ้าหน้าที่วางแผน จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 5 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 4 คน และ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จ านวน 1 คน  

2.  ตัวแปรในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ระบบคลังพัสดุ กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัด

นครราชสีมา 
 2.2 ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุ  กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  

จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยเร่ืองระบบคลังพัสดุ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา  
มีวธิีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ   
   เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม PHP version5  และใช้ฐานข้อมูน MySQL version5 เครื่องมือที่
ใช้ในการแก้ไขค าสั่งโปรแกร  ได้แก่ EditPlus3, Dreamweaver8  และใช้โปรแกรม Photoshop7 ในการท ากราฟิก 

2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ ของภรัณยา อ ามฤครัตน์ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาปรับเนื้อหาในการประเมิน เพื่อให้เข้ากับเนื้อหา
ของระบบคลังพัสดุกรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านหน้าที่
ของระบบ ด้านการใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินโดยผู้ใช้งานทั่วไป  โดยมีรายละเอียดในข้อค าถามในการประเมินดังนี้ (ภรัณ
ยา อ ามฤครัตน์. 2549 : 52-58) 

2.1 การประเมินด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมานั้นมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 

2.2 การประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม เป็นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถท างานได้ตามหน้าที่ ที่มีอยู่ในระบบมากน้อยเพียงใด 
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2.3 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม เป็นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
ความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างไร เช่น ความง่ายและความสะดวกต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 

2.4 การประเมินด้านความปลอดภัย เป็นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีความปลอดภัย
ในการเข้าใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านไปมาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด   

3. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ใช้การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากแบบประเมินเกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพระบบสามารถพิจารณา

ได้จากคะแนนเฉลี่ยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบทั่วไป ต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ระบบจึงจะ
อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ โดยยึดมาตรการวัดของลิเคอร์ท (Likert scale) ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมินค่าเชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงประมาณ 5 ระดับ คือ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพดีมาก 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพด ี
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพน้อย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพน้อยมาก 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 73) และวัด
การกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2538: 79) โดยท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

5.  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ  
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจ าลองน้ าตก  ซึ่งใช้เป็นพื้นฐาน ส าหรับ

กระบวนการพัฒนา ต่อมาคือขั้นตอนหลักของการพัฒนาระบบที่มี 8 ขั้น ได้แก่ ก าหนดความต้องการจากผู้ใช้ การระบุ
ความต้องการเป็นเอกสารข้อก าหนด ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ การน าระบบไปใช้งาน การทดสอบระบบ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ทดสอบ-ความผิดพลาดของระบบ การบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งแบบจ าลองน้ าตก เป็น
โมเดลที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน มีการก าหนดขั้นชัดเจน การเปลี่ยนแปลง การพัฒนายึดเอกสารและการตรวจสอบ
เป็นส าคัญ ท าให้การ บ ารุงรักษาสามารถท าได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย การบ ารุงรักษา ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบและพัฒนาระบบจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.1 ก าหนดความต้องการจากผู้ใช้  ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ โดยการเข้าไปสัมภาษณ์
บุคลากรภายในฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคทางด้านคลังข้อมูล และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังพัสดุ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา   

5.2 การระบุความต้องการเป็นเอกสารข้อก าหนด การระบุความต้องการ หลังจากผู้วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์บุคลากรภายในฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ท าการจดบันทึกความต้องการของผู้ใช้งาน มาจัดท าเป็นเอกสาร รายงาน
ระบุความต้องการของผู้ใช้ แล้วน าเอกสารรายงานนั้นน าไปเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และน าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ให้รับทราบความต้องการของผู้ใช้งาน   

5.3 ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโดยจัดกระบวนการดังนี้ 
5.3.1 กระบวนการเข้าสู่ระบบ คือ การลงบันทึกเข้าเป็นค าสั่งที่สั่งเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

กับเครือข่าย เพื่อจะดึงข้อมูลหรือโปรแกรมมาใช้ได้ 
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5.3.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ คือ การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของระบบเพื่อให้สิทธิในการ
เข้าใช้งานในระบบ 

5.3.3 กระบวนการจัดการข้อมูล คือ การลงบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ข้อมูลประเภทพัสดุ 
ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบัญชีรหัสพัสดุ ข้อมูลกลุ่มพัสดุ ข้อมูลประเภทกลุ่มพัสดุ ข้อมูลชนิดพัสดุ ข้อมูลคุณลักษณะ 
ข้อมูลวธิีการได้มา ข้อมูลสภาพการใช้งาน และข้อมูลการรับพัสดุ 

5.3.4 กระบวนการออกรายงานของระบ  คือ การดึงข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ใบเบิก
วัสดุสิ้นเปลือง ใบเบิกครุภัณฑ์ ใบเบิกครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  
รายงานพัสดุประจ าปี รายงานพัสดุที่ต้องการ รายงานการจ าหน่ายพัสดุ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากภาพที่ 1 เป็นแผนภาพนี้แสดงภาพรวมของการท างานของระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหาร

ทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และยังช่วยให้การวิเคราะห์ระบบเป็นไปได้ง่ายมีความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบและผู้พัฒนาระบบ 

ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ดูแลระบบ - ข้อมูลพัสดุ 

- ข้อมูลตรวจสภาพการใช้งาน 

- ข้อมูลบันทึกการซ่อมพัสดุ 
- ข้อมูลการจ าหน่ายพัสดุ 

- ข้อมูลผู้ใช้งาน   - ข้อมูลหน่วยงาน 

- ข้อมูลประเภทพัสดุ     - ข้อมูลบุคลากร 

- ข้อมูลงบประมาณ      - ข้อมูลบัญชีรหัสพัสดุ 

- รายงานพัสดุ 
- รายงานบัญชีรหัสพัสดุ 

- รายงานสถานการซ่อมพัสดุ 
- รายงานการจ าหน่ายพัสดุ 

- รายงานผู้ใช้งาน   - รายงานหน่วยงาน 

- รายงานประเภทพัสดุ   - รายงานบุคลากร 

- รายงานงบประมาณ    - รายงานบัญชีรหัสพัสดุ 

0 

ระบบคลังพัสด ุ

กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

จังหวัดนครราชสีมา 

ผูบ้ริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- รายงานการจ าหน่ายพัสดุ 
- รายงานพัสดุที่ต้องการ 

- รายงานพัสดุประจ าปี 

- รายงานสถานการซ่อมพัสดุ 
- รายงานบัญชีรหัสพัสดุ 

- รายงานการจ าหน่ายพัสดุ 
- รายงานพัสดุที่ต้องการ 

- รายงานพัสดุประจ าปี 

- ข้อมูลพัสดุ 

- ข้อมูลตรวจสภาพการใช้งาน 

- ข้อมูลบันทึกการซ่อมพัสดุ 
- ข้อมูลการจ าหน่ายพัสดุ 
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จากภาพที่ 2 เป็นแผนภาพนี้จะแยกการท างานของระบบออกมาเป็นระบบย่อย ในระดับที่ 1 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยกระบวนการท างานของระบบออกเป็น 4 กระบวรการท างาน ได้แก่ กระบวนการที่ 1 Login 
กระบวนการที่ 2 การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน กระบวนการที่ 3 การจัดการข้อมูลและกระบวนการที่ 4 การออกรายงาน
ของระบบ 

 
5.4 การน าระบบไปใช้งาน เมื่อพัฒนาระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 3 จังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองติดตั้งระบบใหม่ และทดลองระบบ เพื่อท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

5.5  การทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้จัดตั้งทีมงานในการทดลองคีย์ข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ข้อมูลประเภทพัสดุ ข้อมูลบุคลากรในส่วนราชการ  ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลบัญชีเลข
รหัสพัสดุ ข้อมูลพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกการ
เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกการซ่อมครุภัณฑ์ บันทึกการซ่อมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ บันทึกการจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
บันทึกการจ าหน่ายครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ เพื่อทดสอบการท างานตามล าดับขั้น 

5.6 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ โดยการให้
ผู้เชี่ยวชาญ ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

5.7 ทดสอบความผิดพลาดของระบบ ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งโปรแกรมระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่าย
บริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยการจ าลอง เซิฟเวอร์ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 17 คน มาท าการทดสอบความผิดพลาดของระบบ 

5.8 การบ ารุงรักษาระบบ ผู้วิจัยได้จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่าย
บริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ใช้เป็นคู่มือในการเข้าใช้งานระบบที่
ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับระบบคลงัพัสดุ กรณีศกึษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต
3  จังหวัดนครราชสีมา สรุปประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้สรุปผลการวิจัยได้ 2 หัวข้อ ดังนี้ 
  1.  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

     ผลการพัฒนาระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา  
ได้ผลการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อประสิทธิภาพของระบบ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ใน

ระดับประสิทธิภาพดี ( X  = 3.98, S.D. = 0.58) ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่าประสิทธิภาพของระบบที่ได้
พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ด ีแสดงว่าระบบ ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพดี 
           2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป  
       ผลการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานระบบต่อประสิทธิภาพ  ของระบบ ได้ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับประสิทธิภาพดี ( X  = 3.88, S.D. = 0.48) ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่า
ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี  แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพดี 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความสามารถในการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบคลัง
พัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบว่าในด้าน ความสามารถสืบค้น
พร้อมแสดงผลการสืบค้นพัสดุในแต่ละปี ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ความสามารถสืบค้นพัสดุในแต่ละกองได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ความสามารถสืบค้นพร้อมแสดงผลการซ่อมแซมพัสดุ ความสามารถแสดงรายการการ
จ าหน่ายพัสดุประจ าปีในแต่ละกอง ความสามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลการซ่อมพัสดุ ความสามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลการ
จ าหน่ายพัสดุ ความสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลพัสดุ ความสามารถในภาพรวมของระบบ พบว่าผู้ใช้มีความเห็น

สอดคล้องกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพดี  ( X  = 3.93, S.D. = 0.47) ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่า 
ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพด ีแสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพดีในด้าน
ความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภรัณยา อ ามฤครัตน์
(2549 : 67)   
 2. ด้านความถูกต้องของระบบ พิจารณาประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบว่าในด้าน  ความถูกต้องของการสืบค้นพัสดุในแต่ละปี ความถูกต้อง
ของการสืบค้นพัสดุในแต่ละกอง ความถูกต้องของการสืบค้นพร้อมแสดงผล การซ่อมแซมพัสดุ ความถูกต้องของการ
แสดงรายการการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีในแต่ละกอง ความถูกต้องของการบันทึกและแก้ไขข้อมูลพัสดุ ความถูกต้อง
ของการบันทึกแก้ไขข้อมูล การซ่อมพัสดุ ความถูกต้องของการบันทึกแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายพัสดุ ความถูกต้องใน

ภาพรวมของระบบ พบว่าผู้ใช้มีความเห็นสอดคล้องกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพดี ( X =3.63, S.D. =0.49)  
ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่า ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี แสดงว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพดีในด้านความถูกต้องของระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภรัณยา อ ามฤค
รัตน์ (2549 : 68)   
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 3. ด้านการใช้งานของระบบ พิจารณาประสิทธิภาพของระบบคลงัพัสดุ กรณีศกึษาฝ่ายบริหารทัว่ไป ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบว่าในด้าน ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ ความเหมาะสมของ
การใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง รูปภาพประกอบ ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางส่วนต่าง ๆ บนจอภาพ ความ
เหมาะสมของปริมาณข้อมูล ที่น าเสนอในแต่ละจอภาพ ระบบสามารถใช้สื่อสารกับผู้ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ความ
รวดเร็วในการประมวลผล ความง่ายในการใช้งาน  ความสะดวกในการใช้งานในภาพรวมของระบบ  พบว่าผู้ใช้มี

ความเห็นสอดคล้องกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพดี ( X  = 3.90, S.D. = 0.44)  ซึ่งสามารถแปลความหมาย
ได้ว่า ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพดี
ในด้านการใช้งานของระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภรัณยา อ ามฤครัตน์ (2549 : 70)   

4. ด้านความปลอดภัยของระบบ พิจารณาประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบว่าในด้าน  มีการก าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ของระบบตาม
กฎเกณฑ์ของการก าหนดรหัสผ่าน มีการควบคุม ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ  มีการก าหนดสิทธิการเข้า
ใช้งานระบบของผู้ใช้ มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งานของผู้ใช้ ความปลอดภัยในภาพรวมของ

ระบบ พบว่าผู้ใช้มีความเห็นสอดคล้องกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพดี ( X  = 4.05, S.D. = 0.50) ซึ่ง
สามารถแปลความหมายได้ว่า ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี แสดงว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพมากในด้านความปลอดภัยของระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภรัณยา อ า
มฤครัตน์ (2549 : 71) 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 หลักจากการพัฒนาระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยได้พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคของระบบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานในแต่ละฟังก์ชั่นยังมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 
2. ระบบงานในบางส่วนยังมีความซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกส าหรับผู้ใช้งาน 
3. การแสดงผลรายงาน ยังไม่สามารถให้ผู้บริหารสามารถเลือกเงื่อนไขได้ในทุกรูปแบบตามที่ต้องการ  

ท าให้รูปแบบการแสดงผลข้อมูลอยู่ในระดับการใช้งานที่จ ากัด 
ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้งานระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ข้อมูล
พัสดุ ข้อมูลมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละปีให้พร้อม โดยควรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบ
สารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยภาพรวมพบว่าการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก   
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการพัฒนาระบบคลังพัสดุ กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ใน
ครั้งต่อไป ควรเพิ่มเงื่อนไขการวิเคราะห์อายุการใช้งานพัสดุแต่ละประเภท เช่น คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน 5-7 ปี มี
การซ่อมแซมเกินก าหนดครั้งที่ก าหนด และมีมูลค่า การซ่อมแซมสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ก าหนดให้ แสดงว่าพัสดุชิ้นนั้น ๆ 
ไม่คุ้มที่จะใช้งานต่อหรือควรจ าหน่ายเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการของงานพัสดุ  และ
ควรมีการท าส่วนเชื่อมโยงไปยังรายงานข้อมูลเชิงปฏิบัติการของฝ่ายต่าง ๆ 
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