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บทคดัย่อ 

 

 

การคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ย
กูเกิลแอพสคริปต์ มีวตัถุประสงค์เพื่อแกปั้ญหา พฒันา และปรับปรุงระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์
ส าหรับศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ ในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชนั โดยท างานภายใตร้ะบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มีความเป็นอตัโนมติั สนบัสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชร้ะบบฯ เป็นส่ือกลางในการท างาน 

ในการพัฒนาระบบจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
แอพสคริปต์ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามมาตรฐานการพฒันาซอฟตแ์วร์ ISO29110 ส าหรับการพฒันา
และปรับปรุงระบบฯ ให้มีคุณภาพ โดยระบบประกอบดว้ยโมดูลต่างๆท่ีน ามาใชแ้กปั้ญหาเก่ียวกบัการ
จดัการงานพสัดุและครุภณัฑ์ อาทิเช่น โมดูลฐานขอ้มูลพสัดุและครุภณัฑ์ โมดูลการยืม-คืนครุภณัฑ์
และการเบิกจ่ายพสัดุ โมดูลการสร้างเอกสารส าหรับจดัซ้ือและรายงานสรุปของพสัดุและครุภณัฑ์ เป็น
ตน้ โดยเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการพฒันาระบบฯ ไดแ้ก่ บญัชีผูใ้ช้งานกูเกิล (Google Account) กูเกิล
แอพสคริปต ์(Google Apps Scripts) กูเกิลสเปรดชีต (Google Spreadsheet Service) และ เอกสารกูเกิล 
(Google Docs) เป็นตน้   

จากผลการประเมินความพึ งพอใจของผู ้ใช้งาน ระบบจัดการพัส ดุ  และครุภัณฑ์บน
สถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิลแอพสคริปต์ ในสภาพแวดล้อมจริง พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
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เกณฑดี์ อีกทั้งผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบฯ ท่ีสามารถเขา้มาช่วยสนบัสนุนการท างาน
ของฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์  และยงัสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรในศูนยน์วตักรรม และ
การจดัการความรู้ไดอี้กดว้ย
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ABSTRACT 

 

 
 This independent study titled “Supplies and Inventory Management System on Cloud 
Architecture Using Google App Scripts" aimed at solving problems, as well as developing and 
improving supplies and inventory management for the Knowledge and Innovation Center in the 
form of web application working automatically using cloud computing. The objective was  
to promote more effective work processes by applying the system as a medium for operation. 

The researcher conducted the research according to the software development standard        
ISO29110 to improve system quality. The system consisted of modules used for solving problems 
about supplies and inventory management such as a supplies and inventory database, circulation and 
loans of inventory and disbursement of supplies, purchase documents, reports of supplies and 
inventory, etc. The main tools used for improving the system were Google Account, Google Apps 
Scripts, Google Spreadsheet Service, and Google Docs. 

The results from evaluating users’ satisfaction in the real environment found that it was good 
on average. Most of the users were satisfied with the system, which helped support the operation of 
the supplies and inventory department along with facilitating the personnel in the Knowledge and 
Innovation Center. 


