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

ในการพัฒนาระบบจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
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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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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1. ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การด าเนินงานขององค์กรต่างๆในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ล้วนตอ้ง
ประสบกบัความเส่ียงในหลายดา้น เช่น สภาวะเศรฐกิจ สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัของขอ้มูลและ
การบริหารงานผิดพลาด เป็นตน้ เพื่อท่ีจะท าการลดความเส่ียงและค่าใช้จ่าย ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายกบัองค์กรนั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆส่วนเขา้มาสนบัสนุน เช่น การวางแผน การ
จดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์การจดัการทางดา้นการเงินงบประมาณ การจดัการดา้นโครงการ และการ
การจดัการดา้นขอ้มูลท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะน าพาองคก์รหรือหน่วยงาน ไปให้ถึงยงัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้
และอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์กรเช่นกนั คือส่วนของการจดัการดา้น
พสัดุและครุภณัฑ์  

Knowledge and Innovation Center : KIC หรือ ศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ วิทยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อให้บริการดา้นความรู้
ทางวิชาการ แก่องค์กรต่างๆในระดบัภูมิภาค ซ่ึงศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ประกอบด้วย 
หน่วยงานฝ่ายต่างๆซ่ึงล้วนมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนองค์กร หน่ึงในนั้นคืองานฝ่ายพสัดุและ
ครุภณัฑ์ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง อนัจะช่วยสนบัสนุนการท างานของงานตั้งแต่ระดบัโครงการ 
หน่วยงานยอ่ย จนกระทัง่ระดบัองคก์รของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ได ้เน่ืองจากในแต่ละ
งานหรือโครงการขององค์กร ล้วนแต่มีความจ าเป็นในการใช้งานพสัดุและครุภณัฑ์ท่ีหลากหลาย
แตกต่างกนั โดยท่ีพสัดุและครุภณัฑ์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัท่ีเฉพาะตวั และมีความสามารถในการ
ตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชง้านไดแ้ตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีงานของฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์ จะตอ้ง
อาศยัความละเอียดรอบคอบในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการใชง้านพสัดุ
และครุภณัฑ์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า และเพียงพอตามความตอ้งการขององคก์ร โดยฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์จะท า
หน้าท่ีในการควบคุมดูแล และบริหารจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ภายในหน่วยงาน โดยมุ่งไปท่ีการ
จดัสรรทรัพยากรส าหรับสนับสนุนการท างาน และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานต่างๆ 
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เป็นไปดว้ยความราบร่ืน ประกอบดว้ย งานดา้นการเบิกจ่ายพสัดุ การยืม-คืนครุภณัฑ์ การตรวจสอบ
พสัดุและครุภณัฑค์งคลงั การจดัซ้ือ การตรวจติดตาม รวมถึงการจดัเก็บและบ ารุงรักษา เป็นตน้ 

เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนพสัดุและครุภณัฑ์ในความดูแลของศูนยน์วตักรรมและการจดัการ
ความรู้ มีความหลากหลาย และมีจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ตามความตอ้งการในการใชง้านของบุคลากรใน
ทุกส่วนงาน ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบพสัดุและครุภณัฑ์เขา้และจ่ายออก ตลอดจนพสัดุและ
ครุภณัฑ์คงเหลือ  ช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญหาย กลายเป็นเร่ืองยุง่ยาก สูญเสียเวลาในการด าเนินงาน 
และเกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ัง เพราะการด าเนินกิจกรรมในความรับผิดชอบของส่วนงานพสัดุฯ 
ยงัคงจดัเก็บเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในรูปแบบของกระดาษเป็นหลกั อีกทั้งยงัขาดระบบท่ีจะมา
สนบัสนุนการท างานอยา่งเป็นอตัโนมติั ซ่ึงปัญหาดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังาน
ของบุคลากรภายในศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ และกระทบต่อระยะเวลาในการบรรลุ
เป้าหมายของงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ ภายใตค้วามรับผิดชอบของศูนยน์วตักรรมและการจดัการ
ความรู้ ดังนั้ นทางผูว้ิจยัจึงได้ค้นควา้ และศึกษาระบบแอพพลิเคชันเก่ียวกับการจดัการพสัดุและ
ครุภณัฑ์ส าเร็จรูป เพื่อท่ีจะน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาของฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์ และจากการศึกษาคน้ควา้ 
ผูว้จิยัสามารถแบ่งระบบออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1) ระบบท่ีท างานบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นระบบท่ีอยู่
ในรูปแบบของ เวบ็แอพพลิเคชนั (Web Application) ท่ีมีการประมวลผลและการจดัเก็บ
ขอ้มูลแบบกลุ่มเมฆ ท าให้มีความสะดวกสบาย ในการใช้งาน และสามารถปรับแต่งให้
ตรงกบัความตอ้งการขององค์กรได้ง่าย โดยระบบท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีมกัจะเป็นระบบท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยหลายๆระบบย่อย และมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีสามารถ
รองรับผูใ้ช้จ  านวนมากได ้ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะให้ผูใ้ช้งานไดท้ดลองใชก่้อนตดัสินใจได ้
ยกตัวอย่างเช่น e-office (อีออฟฟิศออนไลน์ , 2558), CHEQROOM (CHEQROOM, 
2558), Clearly Inventory (Clearly Inventory, 2558) เป็นตน้ 
2) ระบบท่ีท างานบนเครือข่ายแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) หรือเรียกสั้นๆ
วา่ ท างานในวงแลน (LAN) ระบบในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นระบบส าเร็จรูป มีค่าใชจ่้าย
ในการใช้งานต ่าหรือบางระบบ มีการแจกให้น าไปใช้งานได้ฟรี หากแต่จะตอ้งมีการ
ติดตั้ง (install) โดยระบบในกลุ่มน้ีจะมีความรวดเร็วในการจดัการขอ้มูล และมีความ
ปลอดภยัด้านขอ้มูลสูง เน่ืองจากตอ้งมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (Computer Server) เพื่อใช้ใน
การจดัเก็บขอ้มูลภายในองคก์ร จึงตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ การติดตั้ง การดูแล
รักษา และมีความยุ่งยากในการจดัการ และแกไ้ขปรับแต่ง ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
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องค์ก ร  ยกตัวอย่าง เช่น  inFlow Inventory (archonsystems, 2558), Durable Articles 
Online (สุบรรณ มณีมูล, 2558) เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่า ระบบท่ีท างานบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหามากกว่า ระบบท่ีท างานบนเครือข่ายแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจาก
สามารถบริหารจดัการได้ง่าย อีกทั้งยงัมีความสะดวกสบายในการใช้งาน ซ่ึงรายละเอียดต่างๆใน
การศึกษาระบบแอพพลิเคชันเก่ียวกับการจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัจะ
กล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 

1.2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพื่อปรับปรุงระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ของศูนยน์วตักรรม
และการจดัการความรู้โดยมีรายละเอียดของวตัถุประสงคคื์อ 

1.2.1 เพื่อพฒันาระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
แอพสคริปต์ ส าหรับศูนย์นวตักรรมและการจดัการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี

1.2.2 เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานของส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ์ ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์
นวตักรรมและการจดัการความรู้ใหมี้ความเป็นอตัโนมติั 

 

1.3. เป้ำหมำยและขอบเขตของระบบ 

1.3.1 ไดร้ะบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกเูกิลแอพสคริปต ์
ส าหรับสนบัสนุนการท างานของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ 

1.3.2 มีฐานขอ้มูลส าหรับการสืบคน้ เรียกใช ้ ตรวจสอบการท างานดา้นพสัดุและครุภณัฑ ์ ไว้
ใชร่้วมกนัภายในหน่วยงาน 
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1.4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดเ้อกสารจากการออกแบบระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่ม
เมฆดว้ยกเูกิลแอพสคริปต ์

1.4.2 ไดร้ะบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกเูกิลแอพสคริปต ์
ท่ีสามสารถแกไ้ขปัญหาในส่วนงานพสัดุของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ 

1.4.3 ลดขอ้ผิดพลาดจากกระบวนด าเนินงานของส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ์ ลดปัญหาการสูญ
หายของขอ้มูล  และปัญหาการระบุขอ้มูลซ ้ าซอ้น 

1.4.4 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการท างาน โดยระบบฯ จะช่วยลดข้อจ ากัดด้าน
สถานท่ีและเวลาส าหรับการติดต่อด าเนินงานกบัส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ ์

 

1.5. ข้อจ ำกดัของระบบ 

ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปต์
จ  าเป็นจะตอ้งท างานภายใตก้ารเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่ม
เมฆ ดว้ยกเูกิลแอพสคริปต ์ผูว้จิยัพบวา่มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานพสัดุ 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารพสัดุ 
2.3 การบริหารพสัดุและครุภณัฑข์องศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ 
2.4 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
2.5 กเูกิลแอพพลิเคชนั (Google Application) 
2.6 การพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชแ้บบจ าลองวนซ ้ าและเพิ่มข้ึน  

(Iterative and Incremental Model) 
2.7 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ดว้ยมาตรฐาน ISO29110 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานพสัดุ 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 (กองคลงั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2551) ไดใ้หนิ้ยามวา่ 

พสัดุ หมายความวา่ วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

การพัสดุ หมายความวา่ การจดัหาการควบคุม การจ าหน่ายและการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบั 

การบริหารพัสดุ  หมายความว่า การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การยืม การแลกเปล่ียน การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพสัดุ 
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ครุภัณฑ์ หมายความวา่ ส่ิงของซ่ึงตามปกติมีลกัษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนยาวตาม
ตวัอย่างส่ิงของท่ีเป็นครุภณัฑ์ รวมทั้งส่ิงของท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ ดดัแปลง หรือต่อเติมส่ิงของ
ดงักล่าว และใหห้มายรวมถึงพสัดุถาวรท่ีมีราคาเกิน 5,000 บาทดว้ย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความวา่  เจา้หน้าท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการพสัดุ  หรือผู ้
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าท่ีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการพสัดุตามระเบียบน้ี ใน
กรณีน้ีคือผูไ้ด้รับแต่งตั้งจากผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกบัการพสัดุตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2551  

การซ้ือ หมายความวา่  การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง
อ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

การจ้าง หมายความว่า  การจา้งท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
และการจ้างเหมาบ ริการ  แ ต่ไม่ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

การจัดซ้ือ -จัดจ้าง หมายความว่า การจัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์  ของหน่วยงานโดยใช้เงิน
งบประมาณ เพื่อมีไวใ้ชส้ าหรับอ านวยความสะดวกในการปฎิบติังานเป็นส่วนใหญ่ การจดัจา้ง คือการ
ด าเนินการเพื่อให้ไดง้านท่ีเกิดผลส าเร็จจาก การซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภณัฑ์ หรือส่ิงก่อนสร้างของ
หน่วยงาน 

 

2.1.1. การบริหารงานพสัดุ 

การบริหารพัสดุ (ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ , 2558) เป็นวงจรบริหารท่ีมีหลาย
ขั้นตอนต่อเน่ืองกนั โดยจะเร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การก าหนดความ
ตอ้งการ การจดัหา การแจกจ่าย การควบคุม การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพสัดุ โดยจะ
สามารถน าไปใช้พิจารณาเพื่อเร่ิมวงจรใหม่ในการหาพัสดุทดแทน แต่เน่ืองจาก
กระบวนการวางแผน และการก าหนดความตอ้งการนั้น เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
งบประมาณ ดงันั้นโดยทัว่ไปการบริหารพสัดุของภาครัฐจึงจะเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ
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จดัหาจนกระทัง่ถึงการจ าหน่ายพสัดุ ดงัแสดงใหเ้ป็นตามรูปท่ี 2.1 โดยประเทศไทยมีการ
บริหารพสัดุภาครัฐท่ีจดัท าเป็นระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบติัโดยอาศยักฏหมาย
แม่บทในการบริหาราชการแผ่นดินคือ กฏหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และออกเป็นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ ซ่ึงไดมี้การก าหนดมาตั้งแต่
หลงัมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงมาตามล าดบั 
จนมาถึงฉบบัปี พ.ศ. 2535 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมใหมี้ความรัดกุมและทนัยคุสมยัมากข้ึน  

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงกระบวนการบริหารพสัดุ 
ท่ีมา: http://www.website.chachoengsao.go.th/images/province_ict/1.pdf 

 

หลกัการจดัหาพสัดุภาครัฐท่ีดีของประเทศไทยตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยการพสัดุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมไดก้ าหนดแนวคิดหรือหลกัการในการ
จดัหาพสัดุทุกขั้นตอนให้ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัหาพสัดุตอ้งด าเนินการโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ทั้งน้ีโดยค านึงถึงคุณสมบติัและ
ความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเวน้แต่กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นข ้
อยกเวน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบฯและในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ผูรั้บผิดชอบ
ตอ้งบนัทึกหลกัฐานในการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการใน
ขั้นตอนท่ีส าคัญไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยหลักการการจัดหาพัสดุท่ีดี
ประกอบไปดว้ย 
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1) มีการวางแผนการจดัหาและด าเนินตามแผนท่ีวางไว ้มีการตรวจสอบ และ
ติดตาม 

2) ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส เปิดเผย และมีการแข่งขนัอยา่งแทจ้ริง 
3) ด าเนินการใหไ้ดพ้สัดุท่ีดี คุม้ค่า เพื่อใหก้ารใชเ้งินเกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะ และรูปแบบท่ีชดัเจน และเป็นกลาง 
5) พิจารณาอยา่งโปร่งใส และค านึงถึงความคุม้ค่าในการจดัหาพสัดุท่ีตอ้งการ 
6) การตรวจรับเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงขั้นตอนการจดัหาพสัดุ 
ท่ีมา: http://203.157.5.230/web_finance//file_upload/p9004-1.pdf 

 

2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัการบริหารพสัดุ 

รัชตเ์ทพ ดีประหลาด (2544) กล่าววา่ การบริหารพสัดุ คือการจดัการงานพสัดุ ดว้ยวทิยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เพื่อสนบัสนุน การปฏิบติังานของหน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตาม
เป้าหมายหน้าท่ีดงักล่าว มีขอบเขตกวา้งขวางและมีหลายระดบั นับตั้งแต่การวางแผนก าหนดความ
ตอ้งการการจดัหา การควบคุม การเก็บรักษา การขนส่ง การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์ (2558) กล่าวว่า การบริหารพัสดุ คือ การบริหารต่าง ๆ หลายด้าน
ดว้ยกนั ตอ้งใช้ท่ีผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และตอ้งอาศยัความละเอียด รอบคอบ เน่ืองจากว่าตอ้ง
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พิจารณาตั้งแต่การรับ หรือวา่การไดม้าซ่ึงพสัดุ การน าไปไช ้จนถึงการจ าหน่ายออกจากบญัชี เพื่อท่ีจะ
หามาทดแทนใหม่ ซ่ึงการบริหารพสัดุมีความจ าเป็นมากส าหรับส่วนราชการ และจะตอ้งด าเนินการ
อยา่งคุม้ค่า ประหยดั และมีประสิทธิภาพ 

วนัทนีย ์แสนภกัดี, พรทิพย ์วีระสวสัด์ิ และธิดา พาหอม (2553) กล่าววา่ การบริหารพสัดุ คือ 
ศาสตร์หรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจดัการพสัดุต่างๆ ท่ีมีอยู่ในคลงัให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 

 

2.3 การบริหารพสัดุและครุภัณฑ์ของศูนย์นวตักรรมและการจัดการความรู้ 

การปฎิบติังานในส่วนพสัดุและครุภณัฑ์ของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2551โดยสามารถแบ่งขั้นตอนออกได้ 4 
ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ และการ
จ าหน่ายพสัดุ  เป็นตน้ 

2.3.1 การจัดหาพสัดุ โดยวธีิการจดัซ้ือและการจดัจา้ง มี 3 วธีิคือ 

1) วิธีประกวดราคา  ได้แก่การจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง ด้วยจ านวนวงเงินเกิน 
2 ,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน ) โดยท าการประกาศ เชิญชวน ให้
ผูป้ระกอบการทัว่ไป ท่ีมีคุณสมบติั ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เขา้ยื่นขอ้เสนอ 
โดยใหด้ าเนินการดว้ยวธีิการทางอิเล็คทรอนิกส์ 

2) วิธีคัด เลือก  ได้แก่การจัด ซ้ือจัดจ้าง โดยท าการประกาศ เชิญชวน ให้
ผูป้ระกอบการทัว่ไป ท่ีมีคุณสมบติั ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 
ราย เข้ายื่นข้อเสนอ เวน้แต่งานนั้ นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอ้ก าหนด นอ้ยกวา่ 3 ราย โดยกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธีิคดัเลือก 

a) ใชว้ธีิประกวดราคาแลว้ ไม่ไดผ้ลดี หรือไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
b) พสัดุท่ีตอ้งการจดัซ้ือ มีคุณลกัษณะเฉพาะ ท่ีซบัซ้อนเป็นพิเศษ ตอ้งการ

ผูป้ระกอบการท่ีมี ทกัษะ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ และผูป้ระกอบการ
นั้นมีจ านวนจ ากดั 
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3) วิธีพิเศษ ได้แก่การจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหน่ึง ด้วยจ านวนวงเงินเกิน 300,000 
บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยท าการประกาศ เชิญชวน ให้ผูป้ระกอบการ
ทัว่ไป ท่ีมีคุณสมบติั ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เขา้ยื่นขอ้เสนอหรือเจรจา
ต่อรองโดยตรง 

โดยการจดัหาพสัดุทั้ง 3 วธีิ มีขั้นตอนและการปฏิบติั ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
โดยจะยึดเอาจ านวนเงินเป็นหลกัว่า สมควรจะใช้วิธีใดในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 และก่อนท่ี
จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งทุกวิธี เจา้หน้าท่ีฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์ จะตอ้งท ารายงาน
เสนอต่อผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดว้ยทุกคร้ัง 

2.3.2 การควบคุมพสัดุ 

1) การยืม ให้ผูท่ี้ต้องการยืมพัสดุ ครุภณัฑ์ แจ้งยืมและลงลายมือช่ือผูย้ืมจาก
เจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ไดโ้ดยตรง โดยเม่ือใช้งานเสร็จแลว้ ให้น ามาคืน
ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม หากมีอุปกรณ์เสริม ตอ้งน ามาคืนใหค้รบถว้น หากเกิด
ความเสียหายข้ึนกบัพสัดุ ครุภณัฑ์เหล่านั้น ให้น าช้ินส่วน เศษซากมาแจง้ต่อ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ ์เพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป 

2) การเบิก - จ่ายพสัดุ 
a) การส่ังจ่ายพัสดุ ให้หัวหนา้เจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ์มีอ านาจสั่งจ่าย

พสัดุ 
b) การเบิกพสัดุ ใหห้วัหนา้งานท่ีตอ้งการใชพ้สัดุเป็นผูเ้บิก 
c)  การจ่ายพัสดุ ใหผู้จ่้ายพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกพสัดุและ

เอกสารประกอบ ( ถา้มี ) แลว้ลงบญัชีหรือทะเบียบทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย
และเก็บใบเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ในภาพท่ี 2.3 จะแสดงให้เห็นกระบวนการควบคุมพัสดุ หรือ
ขั้นตอนการยืม-คืนพสัดุและครุภณัฑ์ในปัจจุบนัของศูนยน์วตักรรมและ
การจดัการความรู้ ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ผูใ้ช้งานติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพสัดุและ
ครุภณัฑ์ พร้อมกบัยืน่เอกสาร “แบบฟอร์มการเบิกพสัดุส านกังาน” ส าหรับ
ให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายพสัดุพิจารณาและท าการบันทึก และภายหลังเสร็จส้ิน
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กระบวนการเบิกจ่ายพสัดุ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์และผูใ้ชง้านจะ
ลงช่ือในแบบฟอร์มดงักล่าวอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเจา้หน้าท่ีฝ่าย
พสัดุและครุภณัฑ์ จะจดัเก็บและรวบรวมแบบฟอร์มดงักล่าวเพื่อสรุปผล
ข้อมูลและบันทึกจัดเก็บไว้ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงขั้นตอนการควบคุมพสัดุของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ในปัจจุบนั 

 
 

2.3.3 การบ ารุงรักษาพัสดุ หมายถึงการเก็บรักษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า การบ ารุงรักษาหรือ การซ่อมบ ารุงเพื่อรักษาสภาพของ
พสัดุนั้นให้สามารถใช้งานไดน้านท่ีสุด ซ่ึงหลกัการท่ีดีของการบ ารุงรักษาพสัดุ
จะประกอบไปดว้ย 
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2.3.4 การจ าหน่ายพสัดุ หลงัจากตรวจสอบแลว้ พบวา่พสัดุ ครุภณัฑใ์ดหมดความจ าเป็น 
หรือหากใชต่้อไปจะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑเ์สนอ
รายงานต่อผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงต่อไป 

 

2.4 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือช่วยพฒันาโปรแกรมแบบเว็บ หรือเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) 
ทางเลือกใหม่อยา่งหลากหลาย หน่ึงในจ านวนดงักล่าว คือ การพฒันาบนสภาพแวดลอ้มการท างาน
ร่วมกันในรูปแบบการประมวลผลกลุ่มเมฆท่ีมีจุดเด่นในการพัฒนาโดยอาศัยหลักการจัดสรร
ทรัพยากรไปฝากเก็บไวย้งัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองอ่ืนๆ กล่าวคือ ผูพ้ฒันาไม่จ  าเป็นต้องติดตั้งและ
ปรับแต่งสภาพแวดลอ้มของเคร่ืองแม่ข่าย ก็สามารถใช้งานส าหรับการดูแล ซ่อมบ ารุง และควบคุม
รวมกิจกรรมการด าเนินงานได ้โดยโครงสร้างของการท างานบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จะ
แสดงไว ้ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงโครงสร้างการทางสถาปัตกรรมของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ท่ีมา: http://www.brighthub.com/environment/green-computing/articles/127086.aspx 
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2.4.1 โครงสร้างการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 
1) Cloud Server คือกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์จ านวนมากท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัโดยท างานเป็น

เครือข่าย โดยเช่ือมต่อกนัในรูปแบบของ Grid Computing 
2) User interaction interface เป็นส่วนท่ีจะท าหนา้ท่ีรับค าร้อง ขอใชบ้ริการจากผูใ้ช้

ในรูปแบบโปรโตคอล 
3) Services Catalog จะท าหนา้ท่ีเก็บรายการ การใหบ้ริการต่างๆ โดยท่ีผูใ้ชง้าน

สามารถคน้หาบริการ และตรวจสอบค่าใชจ่้ายไดจ้ากส่วนน้ี 
4) System Management เป็นส่วนท่ีก าหนดทรัพยากรในการใหใ้ชง้านไดอ้ยา่ง

เหมาะสม เม่ือผูใ้ชง้านมีการขอใชบ้ริการ 
5) Provisioning Services เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดทรัพยากร โดยส่วนน้ีจะ

ท าการจดัหาทรัพยากร และจองทรัพยากรจาก Cloud Server เพื่อเตรียมไวใ้หผู้ใ้ชง้าน
ไดเ้รียกใชต่้อไป 

6) Monitoring and Metering คือส่วนท่ีใชเ้ก็บค่าบริการจากผูใ้ช ้เก็บสถิติ และ
รายละเอียดเพื่อน ามาปรับปรุงต่อไป 

2.4.2 การบริการบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

แบ่งออกได ้3 รูปแบบคือ 
1) การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ หรือ Software as a Service (SaaS) เป็นการบริการใน

ดา้นของซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยจะเป็นการติดต่อกบัผูใ้ช้ ผ่านการประมวลผลขอ้มูล
ตามค าร้อง ผ่านเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ โดยท่ีผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นจะต้องติดตั้ง (install) 
หรือบ ารุงรักษา (Maintenance) เช่น ZOHO, Google Apps เป็นตน้ 

2) การให้บริการดา้นแพลตฟอร์ม หรือ Platform as a Service (PaaS) เป็นการให้บริการ
ดา้นแพลตฟอร์ม ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบปฏิบติัการ และเคร่ืองมือในการพฒันาแอพ
พลิเคชนัต่างๆ การทดสอบ เช่น Google App Engine เป็นตน้ 

3) การใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการ
ให้บริการดา้นทรัพยากรให้กบัองค์กร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ เซิฟเวอร์ พื้นท่ีการบนัทึก
ขอ้มูล ระบบเครือข่าย โดยจะมีผูใ้ห้บริการเป็นผูดู้แลระบบให้ทั้งหมด เช่น Amazon 
Elastic Compute Cloud (EC2), OpenNebula, Eucalyptus เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

ท่ีมา: http://blog.denisjtorresg.info/ 
 

2.4.3 ประเภทของเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2553) ไดแ้บ่งประเภทของเทคโนโลยี การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1) Public Cloud : เป็นระบบท่ีมีเซิ ร์ฟเวอร์จ านวนมาก ซ่ึงกระจายอยู่ทั่วโลก

สามารถเข้าถึงได้ทั้ งจาก Web Application หรือ Web Service ผูใ้ช้งานสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย อีกทั้งยงัประหยดัค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 

2) Private Cloud : เป็นระบบท่ีมีเซิร์ฟเวอร์มีความเป็นส่วนตัว ซ่ึงส่วนใหญ่ผู ้
ให้บริการจะเป็นผูจ้ดัการกบัระบบเอง โดยจะมีความคล่องตวัและความปลอดภยั
มากกวา่ 

3) Hybrid Cloud : เป็นระบบท่ีมีเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีการผสมกนัระหว่าง Public Cloud 
และ Private Cloud ส่งผลใหส้ามารถส่งต่อขอ้มูลและค าสั่งขา้มไปมาระหวา่งสอง
รูปแบบขา้งตน้ได ้
 



 

15 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 แสดงประเภทของเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ท่ีมา: http://www.evtcorp.com/solution.php 

 

2.4.4 บทบาทของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นการสร้างกลุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึง
สามารถอยู่ท่ีไหนก็ได ้โดยม่ีผูใ้ช้ไม่ตอ้งทราบสถานท่ีตั้ง เพียงแค่มีเครือข่ายอินเตอร์เนตท่ีดี
พอเพียงเท่านั้น ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนซ้ือหาฮาร์ดแวร์ การจดัการและ
ดูแลรักษาระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ โดยระบบจะท าให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีการแบ่งสรรการใช้งานระหว่างผูใ้ช้จ  านวนมหาศาล ท าให้
สามารถออกแบบระบบท่ีไม่ตอ้งเผือ่การใชง้านท่ีรับงานหนกัไวม้ากนกั นอกจากนั้นยงัสามารถ
เพิ่มจ านวนเคร่ืองได้ง่ายเม่ือมีความต้องการสูงข้ึน และท าให้เกิดการแยกกันระหว่างการ
บ ารุงรักษาโครงสร้างด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายออกจากการบ ารุงรักษาระบบ
โปรแกรมประยกุตอ์ยา่งชดัเจน 

Forrester (2553) ได้นิยามว่า ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
(อ้างอิงโดย วรุณ ศิริ ชาญเดชา , 2550) คือ “cloud computing: A pool of abstracted, highly 
scalable, and managed infrastructure capable of hosting end-customer applications and billed 
by consumption” หรือ กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานท่ีถูกบริหารจดัการและขยายตวัไดอ้ยา่งมาก 
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ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรมประยกุตต่์างๆของผูใ้ชแ้ละเก็บค่า บริการตามการ
ใชง้าน 

ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (กันตภณ คะมะปะเต และลดาวลัย์ วิเชียร, 2554) เป็น
หลกัการน าทรัพยากรของระบบไอที ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในรูปแบบการ
ให้บริการ (Software As A Services: SaaS) ในระดบัการประมวลผลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือติดตั้ งซอฟต์แวร์ระบบ 
ตลอดจนซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชัน่จ  านวนมากๆ เพื่อการทางานท่ีซบัซ้อน แต่สามารถใชบ้ริการ
ประมวลผล และแอพพลิเคชั่นต่างๆ จากผูใ้ห้บริการระบบประมวลผลกลุ่มเมฆและช าระ
ค่าบริการตามอตัราการใชง้านท่ีเกิดข้ึนจริง 

2.4.5 ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกบัการจัดการพสัดุและครุภัณฑ์ 

1) วเิคราะห์จากกรณศึีกษา 
จากการศึกษาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท ากรณีศึกษาเก่ียวกบัระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์

ท่ีมีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆข้ึน เพื่อเป็นการเรียนรู้จากตวัอย่าง หรือระบบจริงท่ีมีอยู่แลว้ 
และน ามาเป็นแนวทาง เพื่อปรับใชใ้ห้เกิดความเหมาะสม และแกปั้ญหาไดอ้ย่างตรงจุด อีกทั้ง
ยงัท าให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยกรณีศึกษาท่ียกมาเป็นตวัอย่างนั้น มีทั้งหมด 3 
ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์การท างานท่ีส าคญั และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบจดัการ
พสัดุและครุภณัฑ ์ โดยกรณีศึกษาประกอบดว้ย 

 e-office 
e-office เป็นระบบส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนั (Web 
Application) ประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆมากมาย เช่น ระบบงานขาย ระบบพสัดุและ
ครุภัณฑ์ คลังเก็บเอกสาร ระบบรับส่งเอกสาร ระบบธุรการ ระบบสั่งงานออนไลน์ 
ระบบรายงานผล ระบบจองห้องประชุม เป็นต้น  ผูว้ิจยัจึงได้มุ่งเน้นท่ีจะเลือกศึกษา
เฉพาะส่วนของระบบพสัดุและครุภณัฑ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้า วิเคราะห์และปรับใช้กบั
งานวจิยั  โดยผูใ้ชง้านตอ้งท าการลงทะเบียนกบัระบบก่อนเขา้ใชง้าน  
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ภาพท่ี 2.7  แสดงหนา้จอการใชง้านระบบพสัดุและครุภณัฑ ์ของ e-office 
ท่ีมา: http://www.e-office.in.th/web2/ 

 
 CHEQROOM 
CHEQROOM เป็นระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ท่ีอยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนั 
(Web Application) ซ่ึงสามารถแสดงผลตามอุปกรณ์ได ้(Responsive Web Design) และ
มีความสามารถท่ีหลากหลาย เช่นการลงทะเบียนพสัดุและครุภณัฑ์ การใช้บาร์โค้ด 
(Barcode) หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) การติดตามครุภัณฑ์ท่ีถูกใช้งาน เป็นต้น โดย
ผูใ้ชง้านสามารถจะเขา้ใชง้านไดฟ้รี 1 ผูใ้ชง้าน (User) เป็นเวลา 21 วนั 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 แสดงหนา้จอการใชง้านของ CHEQROOM 
ท่ีมา: https://app.cheqroom.com/ 
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 Clearly Inventory 
Clearly Inventory เป็นระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (Web Application) ในดา้นการจดัการ
ระบบพสัดุและครุภณัฑ์ ซ่ึงมีส่วนของการจดัการผูใ้ช้งาน เพื่อรองรับการใช้งาน
หลายคน ระบบคน้หาพสัดุและครุภณัฑ์ และระบบแจง้เตือนผ่านอีเมล์ โดยผูใ้ช้งาน
สามารถเขา้ใชง้านไดฟ้รี 2 ผูใ้ชง้าน (User) เป็นเวลา 30 วนั 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 แสดงหนา้จอการใชง้านของ Clearly Inventory  
ท่ีมา: https://app.clearlyinventory.com/inv/inventory 

 

จากการศึกษาพบว่า แต่ละกรณีศึกษามีความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป ผูว้ิจยัจึงได้น า
ความสามารถของแต่ละระบบมาเปรียบเทียบกนั ดงัท่ีจะแสดงใหดู้ในตารางท่ี 2.9 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการเปรียบเทียบกรณีศึกษาระหวา่งระบบจดัการพสัดุ 
และครุภณัฑบ์นสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ (สืบคน้วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558) 

 

ความสามารถ / ช่ือ e-office CHEQROOM Clearly Inventory 

ภาพรวมระบบ    

การแจ้งเตือนผ่านอเีมล์    

จัดการค าร้อง    
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการเปรียบเทียบกรณีศึกษาระหวา่งระบบจดัการพสัดุ 
และครุภณัฑบ์นสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ (สืบคน้วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2558)(ต่อ) 

 

ความสามารถ / ช่ือ e-office CHEQROOM Clearly Inventory 

ค้นหา    

บันทกึการใช้งาน    

การแสดงผลบนปฏิทิน    

การติดตามครุภัณฑ์    

การสร้างรายงาน    

การสร้างค าส่ังซ้ือ    

ติดตั้ง ท างานบนเบราเซอร์ ท างานบนเบราเซอร์ ท างานบนเบราเซอร์ 

ค่าใช้จ่าย 
10 ผูใ้ช ้/ 1,070 บาท 
/ พื้นท่ี 2 GB / เดือน 

50 ช้ิน / 1 ผูใ้ช ้/ $ 19 
/ เดือน 

5,000 ช้ิน / 2 ผูใ้ช ้/ 
$ 39 / เดือน 

 
20 ผูใ้ช ้/ 2,140 บาท 
/ พื้นท่ี 4 GB / เดือน 

250 ช้ิน / 3 ผูใ้ช ้/ $ 59  
/ เดือน 

เพิ่ม $ 4.99 
/ 1 ผูใ้ช ้/ เดือน 

 
30 ผูใ้ช ้/ 3,210 บาท 
/ พื้นท่ี 6 GB / เดือน 

500 ช้ิน / 10ผูใ้ช ้/ $ 99  
/ เดือน 

เพิ่ม $ 9.99 
/ 5,000 ช้ิน / เดือน 

 
ขอ้มูลอา้งอิง: 

www.eoffice7.com/ 
(18 เมษายน พ.ศ.2558) 

ขอ้มูลอา้งอิง: 
www.cheqroom.com 
(18 เมษายน พ.ศ.2558) 

ขอ้มูลอา้งอิง: 
www.clearlyinventory.com 
(18 เมษายน พ.ศ.2558) 

***  = ระบบสามารถท าได,้   = ระบบไม่สามารถท าได ้

จากแต่ละกรณีศึกษาพบวา่ ระบบส่วนใหญ่มกัจะมีขอ้จ ากดัในการใชง้าน อีกทั้งยงัมีค่าใช้จ่าย
ในการใชง้านค่อนขา้งท่ีสูงโดยมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือน และอยูใ่นลกัษณะของแพค็เกจ (Package) 
คือ มีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนของพื้นท่ีการจดัเก็บขอ้มูล และจ านวนผูใ้ชง้าน โดยท่ีผูใ้ห้บริการ
เป็นผูก้  าหนด ถ้าหากมีผูใ้ช้งาน หรือขอ้มูลจ านวนมาก ก็ย่อมท่ีจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงตามไปด้วย และ 
เน่ืองจากศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตห้น่วยงานดา้นการศึกษา จึง
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สามารถเขา้ใชง้าน กูเกิลแอพพลิเคชนั (Google Application) ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึง
ได้ตดัสินใจในการพฒันา ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิล
แอพสคริปต์ข้ึนมา โดยระบบฯจะอยู่ในลักษณะของกูเกิลแอพพลิเคชัน (Google Application) ท่ี
ท  างานบนพื้นฐานของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และใช้กูเกิลสแอพคริปต ์
(Google Apps Script) เป็นภาษาหลกัในการพฒันา เพื่อเป็นการแกปั้ญหา และพฒันาศกัยภาพของฝ่าย
พสัดุและครุภณัฑ ์ตลอดจนลดความผิดพลาดจากการด าเนินงาน ตลอดจน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
การปฏิบติังานของบุคลากรภายในศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ ให้สามารถติดต่อขอเบิกใช้
พสัดุ การยืม-คืนครุภณัฑ์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยระบบฯ จะสามารถจดัการ
ขอ้มูลพสัดุและครุภณัฑ์คงคลงั  ขอ้มูลการยืม-คืนครุภณัฑ์  ขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุ การแจง้เตือนผา่น
ระบบอีเมล์ การวิเคราะห์การใช้งาน สร้างเอกสารการจดัซ้ือ รวมถึงการออกเอกสารรายงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบงานพสัดุและครุภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.5 กูเกลิแอพพลเิคชัน(Google Application) 

กูเกิลแอพพลิเคชนัหรือกูเกิลแอพ (2556: ออนไลน์) คือ ชุดแอพพลิเคชนัของกูเกิล (Google) ท่ี
รวบรวมบริการท่ีส าคญัต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานทางดา้นธุรกิจ บริการต่างๆ ท่ี
ฝากไวบ้นเว็บน้ีช่วยให้ผูใ้ช้งาน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ โรงเรียน สถาบัน หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป
สามารถใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายของกูเกิลไดบ้นโดเมนเฉพาะหน่ึงๆ เช่น ถา้บริษทั ก. เป็นเจา้ของ
โดเมนช่ือ example.com และบริษทั ก. ได้ลงช่ือสมคัรใช้บริการของกูเกิลแอพ บุคลากรทุกคนใน
บริษทั ก. ของจะไดรั้บบริการต่างๆ ดงัน้ี 

 ท่ีอยูอี่เมลท่ี์ก าหนดเอง (user@example.com) (Gmail) 
 เอกสารกเูกิล (Google Docs) 
 ตารางท างาน (Google Spreadsheet) 
 งานน าเสนอ (Google Presentation) 
 ระบบปฏิทินท่ีใชร่้วมกนั (Google Calendar) 
 ชุดค าสั่งส าหรับควบคุมการท างานของเวบ็ไซต ์(Web site) หรือสคริปต ์(Script) 
 เคร่ืองมือส าหรับการสร้างหนา้เวบ็และไซตต่์างๆส าหรับธุรกิจ (Google Site) 
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จากบริการต่างๆ ของกูเกิลท่ีกล่าวไวข้้างต้น ผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าเอา
เทคโนโลยีของกูเกิล มาประสานการท างานร่วมกนั ส าหรับน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือการพฒันาระบบ
จดัการพสัดุ และครุภณัฑ์ บนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ดว้ยกเูกิลสคริปต ์ ทั้งน้ีประกอบดว้ย กู
เกิลเมล ์กเูกิลสคริปต ์กเูกิลสเปรดชีท และปฏิทินกเูกิล ดงัจะไดแ้สดงรายละเอียดไวด้งัต่อไปน้ี 

2.5.1 กูเกลิเมล์ (Gmail) 

กเูกิลเมล์หรือจีเมล์ (2556: ออนไลน์) เป็นบริการของกูเกิลท่ีท างานแบบเวบ็ ช่วยอ านวย
ความสะดวกดา้นการติดต่อส่ือสารผา่นระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Mail: E-mail) 
ท าให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล และรับส่งขอ้มูลได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีมีการเช่่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
(Internet) และมีรูปแบบการประมวลผล ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงแอพพลิเคชันต่างๆ 
จากอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้
แตกต่างกบัระบบอีเมล์ทัว่ไป ซ่ึงสามารถจ าแนกระบบกูเกิลเมล์ ออกเป็น 2 รูปแบบ ตารางท่ี 1  
ไดแ้ก่ บญัชีกเูกิลแบบมาตรฐาน (Google Apps Standard) และบญัชีกูเกิลส าหรับธุรกิจ (Google 
Apps Business) ท่ีจะมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัและการจดัการระบบอีเมล์ โดยมี
ค่าใชจ่้ายในการใชง้านบญัชีกเูกิล (Google Account)  

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกบญัชีกูเกิลแบบมาตรฐาน ส าหรับน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ฯ เน่ืองจากมีความสามารถในการท างานโดยเปรียบเทียบกบั
บญัชีกูเกิลแบบธุรกิจ อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ อีกทั้งยงัเป็นระบบอีเมล์ท่ีให้บริการฟรีโดยไม่มี
ค่าใชจ่้าย อนัจะสามารถช่วยลดตน้ทุนในการพฒันาระบบพสัดุและครุภณัฑฯ์ ได ้

2.5.2 ปฏิทนิกูเกลิ (Google Calendar) 

โปรแกรมปฏิทินของกเูกิล (2556: ออนไลน์) คือบริการทางเวบ็ส าหรับการจดัการปฏิทิน
ส่วนบุคคล ปฏิทินของโรงเรียน และปฏิทินของชมรม เคร่ืองมือน้ีมีส่วนติดต่อส าหรับผูใ้ช้
ปลายทางเพื่อดูปฏิทิน ก าหนดการประชุมกบัผูใ้ช ้ก าหนดตารางใชง้านหอ้งและทรัพยากรอ่ืนๆ 
เป็นตน้ 

2.5.3 กูเกลิสเปรดชีท (Google Spreadsheets) 

กเูกิลสเปรดชีท (2556: ออนไลน์) หรือโปรแกรมตารางการท างานของกเูกิลเป็นเวบ็แอพ
พลิเคชนัท่ีสามารถใชง้านในแบบออนไลน์ได ้ใชส้ าหรับการจดัเรียงขอ้มูลและค านวณเป็น
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หลกั โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ผูใ้ชส้ามารถสร้างตารางการท างานไดอ้ยา่งง่ายดาย พร้อมทั้ง
แผนภูมิเพื่อนน าเสนอขอ้มูล รวมไปถึงฟอร์มหรือแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับจดัเก็บขอ้มูล
คลา้ยกบัโปรแกรมฐานขอ้มูลอ่ืนๆ ทั้งยงัสามารถแบ่งปันใหผู้อ่ื้นไดแ้กไ้ขและท างานร่วมกนัได้
อีกดว้ย 

2.5.4 กูเกลิสคริปต์ (Google Apps Script) 

กเูกิลสคริปต ์(2556: ออนไลน์) เป็นภาษาส าหรับการพฒันาแอพพลิเคชนั ซ่ึงพฒันาโดย
บริษทักูเกิล (Google) มีพื้นฐานมาจากภาษาจาวาสคริปต์ (Java Script) มีการประมวลผลดว้ย
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Service) ซ่ึงภาษากูเกิลสคริปต ์มีเคร่ืองมือต่างๆ ให้ใช้
งาน เช่น การสร้างส่วนติดต่อผูใ้ช้ (Application Programming Interface: API), คลาส (Class), 
เมธอด (Method) และสามารถเรียกใชไ้ลบราร่ี (Library) ต่างๆของจาวาสคริปต ์

2.5.5 เอกสารกูเกลิ (Google Docs) 

เอกสารกูเกิล (2556: ออนไลน์) เป็นแอพพลิเคชนัท่ีใช้ในการสร้างและจดัการเอกสาร
ออนไลน์โดยผูใ้ชง้านสามารถแบ่งปันการใชง้านเอกสารร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(Collaborative) ซ่ึงตวั
แอพพลิเคชันมีความคล้ายคลึงกับโปรแกรมไมโครซอฟ์ เวิร์ด  (Microsoft Word) โดยจะมี
เคร่ืองมือใหใ้ชม้ากมาย เช่นการจดัเรียงตวัอกัษร การเติมสี การสร้างตาราง เป็นตน้ 

 

2.6  การพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจ าลองวนซ ้าและเพิม่ขึน้  
(Iterative Model & Incremental Model) 

ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจ าลองวนซ ้ าและเพิ่มข้ึน (สารานุกรมเสรี, 2556: 
ออนไลน์) เป็นการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 2.4 โดยจะมีการพฒันางานใน
ส่วนนั้นๆใหต้รงกบัความตอ้งการและมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เม่ืองานเสร็จในแต่ละส่วน ทีมพฒันา
ก็จะน างานมาให้ผูใ้ช้งานตรวจสอบความถูกตอ้ง และก าหนดส่วนของงานท่ีจะท าการพฒันาต่อไป 
เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีขั้นตอนการพฒันา 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

 
1) Initial requirement and analysis เป็นขั้นตอนการเก็บความตอ้งการของผูใ้ช้งานคร้ังแรก 

แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ พร้อมทั้งหาเคร่ืองมือท่ีจะน ามาพฒันาโปรแกรม 
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2) Design คือขั้นตอนท่ีน าขอ้มูลท่ีไดท้  าการวเิคราะห์แลว้ มาออกแบบระบบ 
3) Coding คือขั้นตอนการพฒันาระบบ 
4) Testing คือขั้นตอนการตรวจหาขอ้ผิดพลาดของระบบ ซ่ึงผูท่ี้จะท าการตรวจสอบระบบจะ

มีทั้งการตรวจสอบภายในทีมพฒันาและการตรวจสอบจากผูใ้ชง้าน 
5) More requirement and analysis ถา้ผูใ้ชง้านตรวจสอบระบบแลว้ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจหรือ

ยงัพบขอ้ผิดพลาดของระบบ ให้จะน าเอาขอ้เสนอเหล่านั้นมาท าการแกไ้ขเพิ่มเติม โดยท า
การ Design ใหม่อีกรอบหน่ึง 

6) Product ถา้การทดสอบเป็นท่ีน่าพอใจแลว้จึงเร่ิมใชง้านระบบ 
7) Maintenance ในระบบท่ีใชง้านจริงยอ่มมีปัญหาเกิดข้ึนได ้และผูใ้ชง้านอาจมีความตอ้งการ

เพิ่มเติม จึงน าเอาความตอ้งการเหล่านั้นเขา้สู่ขั้นตอนการพฒันาระบบอีกคร้ังในขั้นตอนของ 
More requirement and analysis 

2.6.1 ข้อดีของแบบจ าลองวนซ ้าและเพิม่ขึน้ 
1) การแกปั้ญหามาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง 
2) การแบ่งการพัฒนาออกเป็นส่วนๆจะช่วยลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบ 

เน่ืองจากจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งในทุกๆส่วนท่ีพฒันา 
3) เม่ือพบความเส่ียงผูจ้ดัการโครงการจะต้องตดัสินใจท่ีจะก าจดัหรือลดความเส่ียง

พฒันาตน้แบบส าหรับตรวจสอบความเป็นไปไดแ้ละความตอ้งการ 

2.6.2 ข้อเสียของแบบจ าลองวนซ ้าและเพิม่ขึน้ 
1) อาจจะใชเ้วลาในการพฒันานานกวา่แบบอ่ืน หากมีการวางแผนไม่ดี 
2) ในกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์อาจเกิดความขดัแยง้ในกระบวนการ จ าเป็นตอ้ง

โนน้นา้วใหผู้ใ้ชร้ะบบเห็นชอบกบัวธีิการท่ีเป็นกระบวนการท าซ ้ าแบบมีวิวฒันาการ 
3) ผูพ้ฒันาจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในดา้นการประเมินผลความเส่ียง 

 



 

24 

 

Initial 

requirement 

and analysis

Design

Maintenance Coding

Testing

Complete 

Product

More 

requirement 

and analysis

 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงแบบจ าลองวนซ ้ าและเพิ่มข้ึน 
ท่ีมา: http://www.voltreach.com/Development_Methodologies.aspx 

 

2.7  กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน ISO29110 

มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก หรือท่ีเรียกว่า ISO29110: 
Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) (Senior Soft, 2556 : 
ออนไลน์)เป็นแนวคิดยุคใหม่ของ ISO ท่ีจะเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 
รวมทั้งผูป้ระกอบใหม่ท่ีเขา้มาให้มีโอกาสในการแข่งขนัตามแนวทางการพฒันา ฯ ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงใน
อดีตท่ีผา่นมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ไดถู้กท าให้เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากและมีความสลบัซบัซ้อน
ยุง่ยากในการปฏิบติัตาม ประกอบกบัมาตรฐานซอฟตแ์วร์ระดบัสากลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะเหมาะสม
กบัการปฏิบติังานขององค์กรขนาดใหญ่ ISO29110 จ่ึงถูกพฒันาด้วยแนวคิดพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
องคก์รขนาดเล็กใหมี้โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรองคุณภาพในระดบัสากล  

ISO 29110 ประกอบดว้ย กระบวนการหลกั 2 ส่วน คือ กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ 
(Project Management) และกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) ดัง
แสดงไวใ้นภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11 แสดงกระบวนการหลกัของการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐาน ISO29110 

ท่ีมา: https://www.cetic.be/Generic-Profile-Group 
 

ทั้ งน้ีในแต่ละกระบวนการหลัก จะประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆภายในอีก ทั้ งสอง
กระบวนการไดถู้กออกแบบให้เหมาะสมกบัองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมใน
การประยุกต์ใช้ไดท้นัที  ผูว้ิจยัไดน้ ามาตรฐาน ISO29110 มาใช้ในกระบวนการพฒันาและปรับปรุง
คุณภาพของระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ  

2.7.1 กระบวนการบริหารโครงการ (Project Management: PM) 

กระบวนการบริหารโครงการประกอบดว้ย การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ โดยแบ่ง
ออกเป็นงาน (Tasks) ต่างๆ ส าหรับปรับปรุงกระบวนการ ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้ดียิ่งข้ึน 
โดยจะมีการระบุวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดของแต่ละแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
กรอบเวลา ทรัพยากรและงบประมาณท่ีก าหนดไว ้โดยสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของ
การบริหารโครงการได ้โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 

PM1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
PM2. การด าเนินแผนตามโครงการ (Project Plan Execution) 
PM3. การประเมินผลโครงการและการควบคุม (Project Assessment and Control) 
PM4. การส้ินสุดโครงการ (Project Closure)  
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PM.O1. แผนการด าเนินงานสร้างจากเอกสารความตอ้งการของระบบ โดยตอ้งมีการ
ก าหนดขอบเขต ขนาด และทรัพยากรท่ีต้องการใช้ เวลในการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนโดยประมาณ ทั้งน้ีแผนการด าเนินงานนั้นจะเป็นตวัควบคุม และจดัการกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการ ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่กลุ่มวิศกรซอฟต์แวร์ 
และทีมพฒันาในโครงการต่อไป 
PM.O2. ในการติดตามความกา้วหนา้ของแผนการด าเนินงาน จะตอ้งมีการขอ้มูลลงใน
รายงานส าหรับเปรียบเทียบกบัแผนการด าเนินงานท่ีไดจ้ดัท าไวเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และบรรลุเป้าหมายไดใ้นระดบัท่ี
สูงข้ึนไป 
PM.O3. เพื่อรองรับการร้องขอเปล่ียนแปลง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา จึงจะตอ้งมี
การระบุวิธีการรับเร่ืองและขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้ ง
ต้นทุน เวลาจนถึงทางเทคนิค ดังนั้ นจึงต้องมีการเตรียมการเพื่อหาแนวทาง จดัการ
กระบวนการท างานให้สามารถรองรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยูเ่สมอ 
โดยอาจมีการวางแผนรองรับการเปล่ียนแปลง (Change Management Plan) เตรียมไว ้
PM.O4. เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ จะตอ้งมีการประชุม พบปะพูดคุย และ
หาขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างทีมผูพ้ฒันา รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียของโครงการ โดยจดัท า
เป็นบันทึกการประชุม (Meeting Record) เพื่อร่วมกันสรุปปัญหา ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน ขอ้คิดเห็น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร 
PM.O5. เพื่อระบุความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ระหว่างการด าเนินงานและการจดัการ
โครงการ ทั้ งน้ีต้องก าหนดแนวทางเพื่อรองรับ และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ความเส่ียงเหล่านั้น 
PM.O6. การก าหนดแผน ส าหรับการจดัการรุ่นซอฟต์แวร์ (Version Control Plan) โดย
มีการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งระบุ (Configuration Item) Baseline ไวส้ าหรับควบคุมการแกไ้ข 
ปรับเปล่ียนของทีมพฒันา และการส่งมอบระบบแก่ลูกค้า จะต้องมีการการก าหนด
โครงสร้างของสารบบ (Directory Structure) และระบุสถานท่ีเก็บ 
PM.O7. มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการด าเนินการ
และผลการด าเนินงาน มีความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและข้อตกลงความ
ตอ้งการ 
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ภาพท่ี 2.12 แสดงกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management Process) 
ท่ีมา: http://www.prioritysystem.com/reasons6b.html 

 
2.7.2 การพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Implementation: SI) 

การพฒันาซอฟตแ์วร์ประกอบดว้ย ขั้นตอนการด าเนินการตาม SDLC โดยแบ่งออกเป็น
งาน (Tasks) ต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์และออกแบบระบบ พฒันา
และทดสอบระบบ ตลอตจนการปรับปรุง เพื่อใหร้ะบบสนบัสนุนกระบวนการยมื-คืนพสัดุและ
ครุภณัฑ์ฯดีข้ึน โดยกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.13 โดยแบ่งออกเป็น 6 
กิจกรรมคือ 

SI1. การระบุความตอ้งการของขั้นตน้ของซอฟตแ์วร์ท่ีจะพฒันา 
(Software Implementation Initiation) 

SI2. การวเิคราะห์ความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ (Software Requirement Analysis) 
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SI3. รายละเอียดสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบซอฟตแ์วร์  
(Software Architecture and Detailed Design) 

SI4. การพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Construction) 
SI5. การบูรณาการแต่ละองค์ประกอบซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันและทดสอบการท างาน   

(Software Integration and Tests) 
SI6. การส่งมอบซอฟตแ์วร์และการบ ารุงรักษา (Software Delivery) 

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัทั้ง 7 ขอ้ซ่ึงประกอบดว้ย   

SI.O1. เพื่อวางแผนการท างาน รวมถึงก าหนดงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องท า 
ส าหรับเตรียมความพร้อมในการเร่ิมพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ และประชุมวางแผนรับมือ
กับปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้การพัฒนาระบบ
ซอฟตแ์วร์ด าเนินไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนโครงการ 
SI.O2. เพื่อก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์ (Software Requirement) ทีมพฒันาจะตอ้ง
ท าการเก็บขอ้มูลความตอ้งการจากลูกคา้ ส าหรับท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพื่อท าการก าหนด
ขอบเขตของการพฒันาซอฟต์แวร์รวมไปถึงวิธีการวดัผลและขอ้ตกลงในการท าการ
ทดสอบท่ีผา่นการวเิคราะห์ความถูกตอ้ง สามารถติดตามตรวจสอบแบบยอ้นกลบัได ้
SI.O3. เม่ือท าการวิเคาระห์ความตอ้งการจากลูกคา้เรียบร้อยแลว้แลว้ จะไดเ้อกสารการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ท่ีจดัท าข้ึนเพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งอธิบาย
ถึงรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ในการพฒันาซอฟต์แวร์ จนถึงความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล ท่ีสามารถติดตามหรือตรวจสอบแบบยอ้นกลบัได ้ 
SI.O4. เป็นส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยจัดท าข้ึนตามเอกสารการออกแบบ
ซอฟตแ์วร์โดยองคป์ระกอบของซอฟตแ์วร์ท่ีท าการพฒันา จะตอ้งผา่นการทดสอบระดบั
หน่วยยอ่ย (Unit Testing) และมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความมัน่คงของระบบท่ี
พฒันาวา่ตรงตามเอกสารความตอ้งการของระบบมากนอ้ยเพียงใด 
SI.O5. เพื่อน าแต่ละหน่วยย่อยของระบบซอฟต์แวร์ท่ีพฒันา มาทดสอบการท างาน
ร่วมกัน โดยการท ากรณีทดสอบ (Test Case) และก าหนดขั้นตอนการทดสอบ (Test 
Procedures) ท่ีออกแบบไว ้พร้อมบนัทึกวนัท่ี และคนท่ีรับผิดชอบ แล้วระบุผลไวใ้น
รายการผลการทดสอบระบบ (Test Report) หากตรวจพบข้อผิดพลาด ส่ิงท่ีตรวจพบ
ทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ และแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเอกสารการออกแบบ 
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SI.O6. โครงร่างซอฟต์แวร์ (Software Configuration) เป็นเอกสารท่ีจะต้องตรงกับ
เอกสารความตอ้งการของซอฟต์แวร์ท่ีได้มีขอ้ตกลงกบัลูกคา้ รวมไปถึงคู่มือผูใ้ช้และ
แผนการบ ารุงรักษา ซ่ึงทั้ งหมดจะตอ้งถูกเก็บใน Project Repository และหากมีความ
ตอ้งการเปล่ียนแปลงรายการใดรายการหน่ึงท่ีถูกเก็บไว ้ตอ้งมีค าขอเปล่ียนแปลงดว้ย
เสมอ 
SI.O7. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของกระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงการ
ด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารตรวจรับงานก่อนการส่งมอบ ทั้งน้ี เพื่อระบุ
ว่างานต่างๆท่ีด าเนินงาน ได้ไปตามแผนของโครงการ เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีตกลง
ร่วมกนั 
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ภาพท่ี 2.13 แสดงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Implementation Process) 
ท่ีมา: http://profs.etsmtl.ca/claporte/english/VSE/VSE-Gen-Profile.html 

 

จะเห็นไดว้่ากระบวนการตามมาตรฐาน ISO29110 จะมีขั้นตอนการด าเนินงานยอ่ยๆในแต่ละ
ส่วน อย่างไรก็ตาม การพฒันาระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ฯ มีการงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ทั้ง 14 ขอ้ ทั้งน้ี ไดมี้การจดัท าเอกสารตามกระบวนการ ISO29110 ครอบคลุมเอกสารต่างๆ ดงัสรุปใน
ตารางท่ี 2.2 
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1. เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการบริหารโครงการ ประกอบดว้ย 8 เอกสาร คือ 

 Project Plan คือ เอกสารและตารางเวลาของโครงการ 
 Progress Status Record คือ เอกสารบนัทึกผลความกา้วหนา้ของโครงการ 
 Correction Register คือ เอกสารบนัทึกประเด็นปัญหาของโครงการ 
 Meeting Record คือ เอกสารบนัทึกการประชุม 
 Change Request คือ เอกสารขอเปล่ียนแปลงความตอ้งการ 
 Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร 
 Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้ 
 Acceptance Record คือ เอกสารการส่งมอบผลิตภณัฑข์องโครงการ 

2. เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ย 12 เอกสาร คือ 

 Requirement Specification คือ เอกสารความตอ้งการของระบบ 
 Software Design คือ เอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์ 
 Traceability Record คือ เอกสารส าหรับการตรวจสอบแบบยอ้นกลบั 
 Software Component คือ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ 
 Software คือ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ส าหรับส่งมอบใหลู้กคา้ 
 Test Cases and Test Procedures คือ เอกสารการทดสอบและวธีิการทดสอบ 
 Test Report คือ เอกสารผลการทดสอบ 
 Software User Document คือ เอกสารคู่มือการใชง้านระบบ 
 Product and Operational คือ เอกสารคู่มือการติดตั้งซอฟตแ์วร์ 
 Maintenance Document คือ เอกสารบ ารุงรักษาผลิตภณัฑ์ 
 Verification Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร 
 Validation Result คือ เอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้ 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงรายการเอกสารท่ีจดัท าข้ึนตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐาน ISO29110 
 

ชนิด ช่ือเอกสาร ท า ไม่ท า 

PM 

Project Plan   

Progress Status Record  
 

Correction Register   

Meeting Record   

Change Request   

Verification Result   

Validation Result   

Acceptance Record   

SI 

Requirement Specification   

Software Design   

Traceability Record  
 

Software Component   

Software   

Test Cases and Test Procedures   

Test Report   

Software User Document   

Product and Operational   

Maintenance Document   

Verification Result   

Validation Result   
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เอกสารท่ีไม่ไดจ้ดัท าข้ึนมานั้น เน่ืองจากช่วงระยะเวลาการพฒันาและความไม่จ  าเป็นส าหรับ
ซอฟต์แวร์ท่ีจดัท าข้ึน นั้นมาจากเอกสารบางอย่างจ าเป็นตอ้งมีความสอดคล้องกบัการท างานจึงได้
เลือกท าเอกสารเพียงส่วนท่ีจ าเป็น 

 

2.8    งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พรพงศ์ ค  าสายใย (2553) กล่าวว่า จากการศึกษาระบบสารสนเทศครุภณัฑ์ โดยอาศยัหลกัทาง
สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้ส าหรับการจดัเก็บ สืบคน้ และแสดงผลขอ้มูล
ครุภณัฑ์ของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลโพสต ์
เกรสคิวแอล (PostgreSQL) เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลและใชภ้าษาจาวาในการพฒันาร่วมกบัสปริง
เฟรมเวิร์คโดยอาศยัหลกัทางสถาปัตยกรรมเอม็วซีีในการควบคุมระบบ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ระบบฯ 
ยงัมีข้อจ ากัดด้านการแสดงข้อความผิดพลาดเม่ือมีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลท่ีซ ้ าได้ เน่ืองจากไม่
สามารถดกัขอ้ความผดิพลาดจากส่วนของคอนโทรลเลอร์แลว้น ามาแสดงในส่วนของววิ ประกอบกบั 
การท่ีระบบไม่สามารถตรวจสอบค่าของขอ้มูลไดเ้ม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลฐานขอ้มูล เป็นผลมาจากระบบ 
ท างานในลกัษณะของเทมเพลต (Template) โดยท่ีขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ ท าการเรียกใชข้อ้มูลจากเทมเพลต
เดียวกนั  รวมถึงขอ้จ ากดัจากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายในการพฒันา และมีการแตกยอ่ย
งานมากจนเกินไป ก่อให้เกิดความซับซ้อนและยากต่อการท าความเขา้ใจของผูท่ี้ตอ้งการต่อยอดการ
พัฒนา ทั้ งน้ี มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตโดยปรับปรุงวิธีการท าคอนฟิกกูเรชันแม็ปปิง 
(Configuration Mapping) เป็นแบบไฮเบอร์เทแอนโนเทชัน (Hibernate Annotation) เพื่อลดความ
ซ ้ าซอ้นของไฟล์ ตลอดจนการเพิ่มการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท่ีจะบนัทึกเขา้สู่ระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการน าขอ้มูลไปใชง้าน 
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ภาพท่ี 2.14 แผนผงัการท างานของเอม็วซีี 
ท่ีมา: https://patterns.eecs.berkeley.edu/?page_id=42 

 

ชยัรัตน์  ขนัแก้ว (2549) กล่าวว่า การพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชโ้ปรแกรม ไมโครซอฟทว์ิชวลสตูดิโอ
ดอทเน็ต เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ และพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้ตลอดจนใชอ้อกแบบรายงานต่างๆ 
ของระบบ และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอล เซอร์ฟเวอร์ 2000 ในการบริหารและจดัการ
ระบบฐานข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าระบบฯ ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการต่างๆ ของศูนยน์วตักรรมฯ ไดส้ะดวกและง่ายยิ่งข้ึน ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีได้จากระบบฯ มี
ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่องานพสัดุ ของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสสนเทศเป็นอยา่งยิ่ง 
ทั้งน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการพฒันา เน่ืองจากระบบงานพสัดุ ยงัไม่มีแผนการด าเนินงานและนโยบายท่ี
ชดัเจนในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกบั ระบบท่ีพฒันาไม่มีฟังก์ชนัในการส ารองขอ้มูล 
เน่ืองจากตอ้งอาศบัผูใ้ช้งานท่ีมีความรู้ความเจา้ในในระบบ SQL Server จึงจะสามารถท าได้ ซ่ึงจาก
ปัญหาดงักล่าว ชยัรัตน์ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบโดยเพิ่มฟังก์ชัน่ หรือความสามารถ
ดา้นการท างานของระบบ เช่น การจดัซ้ือ การจดัเก็บรายละเอียดสินทรัพยแ์ละการส ารองขอ้มูล การใช้
ระบบบาร์โคด้ (Barcode) ส าหรับประยุกตใ์ชใ้นการยมืคืน เพื่อให้ระบมีความสมบรูณ์ และเพิ่มความ
สะดวกรวเร็วในการท างานมากยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 2.15 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบัท่ี 0 ของระบบงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  

ท่ีมา: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/itm0549ck_ch3.pdf 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 หนา้จอการใชง้านทัว่ไป ของระบบงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  

ท่ีมา: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2549/itm0549ck_ch3.pdf 
 

ศรีนวล  ฟองมณี (2550) กล่าวว่า จากการศึกษาระบบจดัการงานพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย ซ่ึงเป็นการพฒันาระบบจดัการงานพสัดุฯ โดยใชพ้ื้นฐานการ
พฒันาแบบเวบ็นั้น เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง 
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เช่ือถือได้ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีฝ่ายพสัดุของคณะฯ ระบบดงักล่าว ประกอบด้วยระบบงานย่อย 7 ระบบ ได้แก่ การเขา้สู่
ระบบ การจัดการงานพัสดุ ระบบงานจัดซ้ือพัสดุ ระบบงานจัดซ้ือครุภัณฑ์  ระบบงานข้อมูล
งบประมาณ ระบบงานเบิกพสัดุครุภณัฑ์ระบบงานยืมคืนพสัดุครุภณัฑ์ ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชภ้าษาพีเอช
พีในการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้และใชฐ้านขอ้มูลมายเอสคิวแอลสร้างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และ
จากการประเมินผลการท างานของระบบ ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน พบวา่ กลุ่ม
ผูใ้ชง้านระบบฯ มีความพึงพอใจการท างานของระบบอยูใ่นระดบัดี  เน่ืองจากระบบมีขอ้จ ากดัในการ
พฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของการออกรายงาน เพราะไม่สามารถพิมพแ์บบฟอร์มรายงานต่างๆ 
ให่ตรงกับแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยัได้ กอปรกับขั้นตอนการอนุมติังบประมาณจ าเป็นต้องใช้
เอกสารขอ้มูลเป็นหลกัฐานเพื่อจดัส่ง และด าเนินงานตามระเบียบมหาวทิยาลยัต่อไป  นอกจากนั้นยงัมี
รายงานการตรวจรับการจดัซ้ือพสัดุ และครุภณัฑ์ รายงานการส่งซ่อมบ ารุง ท่ีไม่มีส่วนแสดงรายช่ือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน ระบบไม่สามารถแสดงรายช่ือสินคา้ท่ีเคยสั่งซ้ือ และรายช่ือบริษทั
ผูข้ายปัจจยัการผลิตท่ีเป็น Black list ได้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้ าเอาปัญหาดงักล่าวมาใช้พิจารณาส าหรับ
การออกแบบรายงานการแสดงผลขอ้มูลของระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑฯ์ ส าหรับศูนยน์วตักรรมฯ 
เพื่อใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดว้ยขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และสมบรูณ์มากท่ีสุด 

 พิชญ์นันท์ จนัทร์ศุภเสน (2552) กล่าวว่า การศึกษาการพฒันาระบบงานพสัดุ ส านักงาน
ประปาเกาะคา จงัหวดัล าปาง ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูลของส านกังานฯ โดยท่ีระบบ
สามารถจดัการขอ้มูลพสัดุคงคลงั ขอ้มูลการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ จดัจา้ง การ
บ ารุงรักษาพสัดุ ตลอดจนขอ้มูลจผูใ้ชร้ะบบและออกรายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีการประเมินผลการท างาน
ของระบบฯ จากกลุ่มผูใ้ช้งาน  ผูจ้ดัการ หัวหน้างานอ านวยการ ผูดู้แลระบบ บุคคลทัว่ไป พบว่าผูใ้ช้
ทั้ง 5 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ ความสามารถน าระบบไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง  ช่วย
ลดขั้นตอนการท างานในปัจจุบนั  และการปรับปรุงขอ้มูลสามารถท าไดง่้ายและสะดวก โดยสามารถ
น าไปพฒันาต่อยอดเพื่อให้ระบบสามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลอ่ืนๆ ได ้เช่น ฐานขอ้มูลการเงิน หรือ
ฐานขอ้มูลบุคลากร  เพื่อความสมบรูณ์และความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ตลอดจนควรมีการออก
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการเบิกจ่ายพสัดุและครุภณัฑ์ และรายงานประวติัการติดต่อซ้ือ
ขายระหวา่งหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในรูปแบบของกราฟเส้น หรือแผนภูมิต่างๆ ส าหรับสนบัสนุน
การตดัสินใจของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 



 

37 
 

 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

 

การพฒันาระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑบ์นสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกเูกิลแอพสคริปต ์ 
เป็นการพฒันาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และลดความผิดพลาดจากการด าเนินงานของ
ส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ์ของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ โดยน าเอาเทคโนโลยีของกูเกิล 
เช่น กูเกิลสคริปต์ และกูเกิลสเปรดชีทมาประยุกต์ใช้ร่วมกบัการพฒันาระบบแบบเวบ็แอพพลิเคชนั 
ส าหรับสนับสนุนการท างานในรูปแบบกลุ่มเมฆ  ทั้งน้ี การพฒันาระบบฯ จะมีวิธีการศึกษาโดยยึด
หลกัการพฒันาฯ ตามวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) แบบวนซ ้ า
และ เพิ่ ม ข้ึน  (Iterative and Incremental Model) โดยในแต่ละระยะของการพัฒนาระบบ  จะ
ประกอบดว้ยขั้นตอนตามวงจรการพฒันาดงัน้ี 

3.1  ขั้นตอนการก าหนดความตอ้งการและการวเิคราะห์ระบบ (Requirement Analysis) 
3.2  ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) 
3.3  ขั้นตอนการพฒันา (Implementation) 
3.4  ขั้นตอนการทดสอบ (Testing) 
3.5  ขั้นตอนการส่งมอบผลิตภณัฑ ์(Delivery Product) 
3.6  ขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 

3.1 ขั้นตอนการก าหนดความต้องการและการวเิคราะห์ระบบ (Requirement Analysis) 

การก าหนดความตอ้งการของซอฟต์แวร์ เป็นขั้นตอนในการคน้หาปัญหา เก็บรวบรวมขอ้มูล
และศึกษาการท างานของระบบงานเดิม โดยใชว้ิธีการสอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานพสัดุและ
ครุภณัฑ์ ภายในศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้  การรวบรวมเอกสาร และสังเกตการณ์ เพื่อให้
ทราบปัญหาและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงจุด 
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3.1.1 ศึกษาระบบงานเดิม และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ขั้นตอนการท างานของส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ์ ประจ าศูนยน์วตักรรมและการจดัการ
ความรู้ ได้เก่ียวข้องกับผูใ้ช้ 3 สถานะ ได้แก่ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ีพสัดุ และบุคลากรหรือ
ผูใ้ช้งาน โดยเร่ิมต้นจาก ความต้องการในการใช้งานพสัดุและครุภณัฑ์จากบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ผูป้ระสงคจ์ะด าเนินการขอเบิกใชพ้สัดุ หรือขอยืมครุภณัฑ์ตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอ
ยมืครุภณัฑ์ แลว้น าส่งแก่เจา้หนา้ท่ีประจ าส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ์ เพื่อให้ตรวจสอบ ซ่ึงการ
ตรวจสอบดงักล่าว ประกอบดว้ย การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารแบบฟอร์ม 
ตรวจสอบจ านวนพสัดุหรือครุภณัฑ์ท่ีขอเบิกใช้หรือขอยืมท่ีพร้อมใช้งาน  และตรวจสอบ
รายการครุภณัฑ์คงคา้ง (ยงัไม่ได้คืน) จากรายช่ือผูร้้องขอ จากนั้นจึงพิจารณาอนุมติั หรือไม่
อนุมติั พร้อมทั้งจดัเก็บเอกสารแบบฟอร์มดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบ และ
ประเมินผลต่อไป หากเป็นการยืมครุภณัฑ์ เอกสารดังกล่าว จะน ามาใช้ในการตรวจรับคืน
พร้อมบนัทึกผลการคืนครุภณัฑ์อีกคร้ัง จึงถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการยืมคืน ทั้งน้ี เม่ือถึง
ก าหนดการสั่งซ้ือ เจา้หน้าท่ีพสัดุจะสรุปผลรายงานการเบิกจ่ายพสัดุ และการยืมคืน เพื่อน าผล
ไปใช้ส าหรับการพิจารณาสั่งซ้ือพสัดุและครุภณัฑ์ร่วมกบัหัวหน้าส่วนงานพสัดุและครุภณัฑ ์
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากขั้นตอนการศึกษาระบบงานเดิม จะตอ้งเก็บรวบรวมความตอ้งการของ
ระบบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากจากผูใ้ช้งาน เจา้หน้าท่ีพสัดุ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานดา้นพสัดุและครุภณัฑ์ ภายในศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ เพื่อน ามาจดัท า
ขอ้ก าหนดความตอ้งการของระบบ (Software Requirement Specification) 

 

3.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) 

เป็นขั้นตอนการน าขอ้ก าหนดความตอ้งการท่ีเก็บรวบรวมไดม้าออกแบบระบบงานท างานใหม่ 
(New System) ให้ออกมาในรูปแบบของแผนผงัการไหลของงาน (Work Flow) ส าหรับก าหนดส่วน
น าเขา้ (Input) ลกัษณะการท างาน (Process) และผลลพัธ์ (Output) ท่ีไดจ้ากระบบ เช่น การออกแบบ
ขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ส าหรับระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ฯฐานขอ้มูลส าหรับการจดัเก็บสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง หน้าจอส่วนติดต่อผูใ้ช ้และเอกสารรายงานต่างๆ ท่ีไดจ้ากระบบฯ เป็นตน้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้
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มาตรฐาน ISO 29110 เป็นกรอบในการออกแบบและพัฒนากระบวนการท างาน ตลอดจนตัว
ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาฯ ใหมี้คุณภาพ 

3.2.1 วเิคราะห์และแบ่งส่วนเพื่อใชใ้นการออกแบบของระบบ 
1) ออกแบบระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 
2) ออกแบบระบบฐานขอ้มูลพสัดุ 
3) ออกแบบระบบการยมื-คืนครุภณัฑ ์
4) ออกแบบระบบการเบิกจ่ายพสัดุ 
5) ออกแบบระบบแจง้เตือนและแสดงขอ้มูลการยมื-คืน 
6) ออกแบบระบบจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ ์
7) ออกแบบระบบออกรายงานและสรุปผล 
8) ออกแบบระบบก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

3.2.2 การออกแบบระบบเชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล (UML) 
1) แผนภาพยสูเคส (User Case Diagram) ใช้ส าหรับออกแบบส่วนของการท างานหลกั

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ 
2) แผนภาพกิจกรรมของระบบ (Activity Diagram) เป็นการจ าลองล าดบัเหตุการณ์ การ

ท างานของระบบ ท่ีสัมพนัธ์กบัคลาสไดอะแกรมโดยจะบอกถึงการติดต่อกนัระหวา่ง
วตัถุ และส่วนของเวลาการท างานก่อนหลงั เพื่อแสดงให้ผูพ้ฒันาระบบมองเห็นการ
ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2.3 การออกแบบส่วนอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบ 
1) แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) เป็นการ

แสดงแอทริบิวต ์(Attribute) และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

3.3    ขั้นพฒันา (Implementation) 

เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ดว้ยกูเกิลแอพสคริปต ์ร่วมกบั
จดัท าฐานขอ้มูลของระบบฯ ตามท่ีไดอ้อกแบบระบบไว ้โดยมุ่งพฒันาให้ระบบฯสามารถท างานได้
เป็นส่วนๆ อยา่งสัมพนัธ์กนั โดยสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไดด้งัน้ี 
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3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 

1) ดา้นฮาร์ดแวร์ 
a) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
b) หน่วยความจ า (RAM) ขนาดไม่ต ่ากวา่  1  กิกกะไบต ์(GB)  
c) หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) ขนาดไม่ต ่ากวา่ 50  กิกกะไบต ์(GB) 

2) ดา้นซอฟตแ์วร์  
a) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์เจด็ (Microsoft Windows 7) 
b) โปรแกรมตกแต่งภาพ (Adobe Photoshop CS6) 
c) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์  กูเกิลโครม เวอร์ชั่น 43.0.2357.124 m ข้ึนไป 

(Chrome Web Browser version 43.0.2357.124 m or later) 
d) โปรแกรมดรอปบอ๊กซ์ (Free Account Dropbox) 
e) โปรแกรมอ่านไฟลเ์อกสาร PDF (Adobe Reader 8) 
f) กเูกิลแอพสคริปต ์(Google Apps Script) 
g) บญัชีผูใ้ชจี้เมลแ์บบ Google Education Account  
h) โปรแกรมตารางการท างานของกเูกิล (Google Spreadsheet) 
i) โปรแกรมปฏิทินของกเูกิล (Google Calendar) 
j) โปรแกรมเอกสารกเูกิล (Google Docs) 

3.3.2 ขั้นตอนการพฒันา 

เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรม
แบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิลแอพสคริปต์ ตามท่ีได้มีการออกแบบไว ้โดยได้มีการแบ่งการ
พฒันาออกเป็น 8 ส่วนคือ 

1) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ ์(Inventory Database) 
2) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลพสัดุ (Supplies Database) 
3) การพฒันาระบบการยมื-คืนครุภณัฑ ์(Inventory Request) 
4) การพฒันาระบบการเบิกจ่ายพสัดุ (Supplies Request) 
5) การพฒันาระบบแจง้เตือนและแสดงขอ้มูลการยมื-คืน (Notification) 
6) การพฒันาระบบจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ ์(Purchasing) 
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7) การพฒันาระบบออกรายงานและสรุปผล (Reports) 
8) การพฒันาระบบก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน (User Role) 

โดยแต่ละส่วนจะประกอบดว้ย 1) การจดัท าฐานขอ้มูลของระบบฯ เพื่อใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลต่างๆของระบบฯ 2) การจดัท าส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน เพื่อใช้ในการแสดง
ข้อมูลและรับข้อมูลจากผู ้ใช้งาน 3) การจัดท าส่วนเช่ือมต่อระหว่างส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ช้งานกบัฐานขอ้มูล เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลจากส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งานไปบนัทึกลง
ฐานขอ้มูล และน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไปแสดงในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านได ้

 

3.4  ขั้นทดสอบ (Testing) 

เป็นขั้นตอนส าคญัก่อนท่ีจะมีการน าระบบซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาไปปรับใช้จริง ซ่ึงกระบวนการ
ทดสอบสามารถด าเนินการไปพร้อมๆ กบัขั้นตอนการพฒันาได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการ
บริหารเวลา และเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะถูกคน้พบภายหลงั โดยจะตอ้งมีการก าหนดแผนการ
ทดสอบตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ของการพฒันา ซ่ึงการวางแผนการทดสอบนั้น ประกอบดว้ย ขั้นตอนการ
ทดสอบ รูปแบบการทดสอบ ผูท้ดสอบ วนัเวลาท่ีทดสอบพร้อมทั้งก าหนดชุดขอ้มูลทดสอบ (Test 
Data) และกรณีทดสอบ (Test Cases) เป็นตน้  

การทดสอบระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
แอพสคริปท ์มีการจดัแบ่งสถานะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) Product Owner 
มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นในการท างานของระบบฯ เทียบกบัความ
ตอ้งการของระบบฯท่ีไดร้ะบุไวก่้อนหนา้ 

2) Software Developer 
มีหน้าท่ีในการพฒันาซอฟต์แวร์ และเป็นส่วนหน่ึงในการทดสอบระดบัหน่วยย่อย 
(Unit Test) ก่อนท่ีจะน าเขา้ร่วมทดสอบระบบโดยรวม (System Test) ต่อไป 

3) Software QA/Tester 

คือตวัแทนของทีมพฒันาท่ีจะท าหน้าท่ีด าเนินการทดสอบ โดยท าการตรวจสอบ
สถานะการท างานของระบบฯในหน่วยยอ่ย พร้อมกบับนัทึกผลการทดสอบในแต่ละ
หน่วยย่อย เพื่อส่งให้ผูจ้ดัการโครงการ ส าหรับรายงานแก่ทีมพฒันาท าการแก้ไข 
ปรับปรุงระบบต่อไป 
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ส าหรับระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์นั้น ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอน และประเภทของการ
ทดสอบระบบ ไดแ้ก่ 

3.4.1 การทดสอบหน่วยยอ่ย (Unit Test) เป็นการทดสอบการท างานระดบัฟังก์ชนั หรือส่วน
ของโปรแกรมท่ีพฒันาเป็นส่วนเล็กๆ ระหวา่งการพฒันา เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์การท างานใน
แต่ละฟังกช์นัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 

3.4.2 การทดสอบระบบโดยรวม (System Test) เป็นการทดสอบการท างานระดบัโมดูลเพื่อ
ทดสอบความสามารถในการท างานร่วมกันของแต่ละหน่วยย่อย ว่าสามารถท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบฯตามท่ีไดอ้อกแบบไวห้รือไม่  

3.4.3 การทดสอบเพื่ อการยอมรับ (Acceptance Test) เป็นการทดสอบทั้ งระบบฯ เพื่ อ
ตรวจสอบว่าระบบฯสามารถท างานได้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ตามความตอ้งการของ
ระบบฯหรือไม่ โดยจะเป็นการทดสอบก่อนท่ีจะมีการติดตั้งระบบเพื่อใชง้านจริง 

 

3.5  ขั้นตอนการส่งมอบผลติภัณฑ์ (Delivery Product) 

ขั้นตอนการส่งมอบผลิตภณัฑ์ เป็นส่วนการส่งมอบซอฟตแ์วร์ โดยรุ่นของซอฟตแ์วร์ท่ีท าการ
ส่งมอบนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งพร้อมใช้งานในระดบัหน่ึง เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใชง้านไดท้ั้งน้ีเน่ืองมาจาก
จะรับขอ้มเสนอแนะจากผูใ้ชง้าน มาปรับปรุงแกไ้ขซอฟตแ์วร์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านให้
มากท่ีสุด และเพื่อให้ซอฟตแ์วร์นั้นตอบสนองการท างานไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงแบ่งการส่งมอบงานออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1) ส่งมอบเพื่อทดสอบการท างานของซอฟตแ์วร์ 
2) ส่งมอบเพื่อปรับปรุงรุ่นของซอฟตแ์วร์ 

โดยการส่งมอบทั้ งสองประเภทน้ีท าให้สามารถปรับปรุงให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพมากข้ึน
เน่ืองจากซอฟตแ์วร์ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตลอดเวลา 
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3.6 ข้ันบ ารุงรักษา (Maintenance) 

ขั้นตอนของการบ ารุงรักษา เป็นส่วนของการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของระบบซอฟตแ์วร์ท่ี
ตรวจพบจากขั้นตอนของการทดสอบ ทั้งน้ี ผูรั้บผิดชอบสามารถบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ไปพร้อมๆ กบั
ขั้นตอนของการพฒันา ซ่ึงรวมถึงเม่ือมีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานจริง ภายหลงัจากการ
พฒันาเสร็จครบทุกส่วนแลว้ อาจเกิดปัญหาท่ีเกิดจากการท างานผิดพลาดของระบบซอฟตแ์วร์เกิดข้ึน
ได้ตลอดเวลา ดังนั้ นผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อม หรือแผนการด าเนินงาน
ส าหรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมฟังก์ชันการท างานให้เป็นไปตามความต้องการของผูใ้ช้อยู่เสมอ ทั้งน้ี
จะตอ้งมีการแสดงรายงานขอ้ผิดพลาด และการบ ารุงรักษาทุกคร้ัง 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิลแอพสคริปท์ เร่ิม
ศึกษาจากกระบวนการเดิมท่ีมีอยูใ่นศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้  จดัตั้งข้ึน ณ วิทยาลยัศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ภายในศูนยฯ์ประกอบดว้ยหน่วยงานส าคญัดว้ยกนัหลาย
ส่วน เช่น ฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์ ฝ่ายบริหารจดัการ ฝ่ายเอกสาร และฝ่ายบุคคล โดยในแต่ละฝ่ายจะมี
หน้าท่ีและความส าคญัต่างกนัออกไปตามลกัษณะงาน ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึง งานฝ่าย
เจ้าหน้าท่ีพสัดุและครุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของทางศูนย์
นวตักรรมและการจดัการความรู้ ซ่ึงมีระบบการจดัการพสัดุและครุภณัฑท่ี์แตกต่างกนั  

ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปท ์ไดมี้การ
ด าเนินงานตามวงจรการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชแ้บบจ าลองวนซ ้ าและเพิ่มข้ึนส าหรับโมดูลการพฒันา
ทั้ ง 8 ส่วน พร้อมทั้ งได้น าเอากรอบมาตรฐาน ISO29110 มาประใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของ
โครงการ ตลอดจนตวัผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ โดยไดมี้การด าเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาทั้งหมด 6 
ขั้นตอน ซ่ึงสามารถอธิบายผลลพัธ์จากการด าเนินงานโดยแบ่งตามขั้นตอนการพฒันา ได้ดงัหัวขอ้
ต่อไปน้ี 

4.1 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการก าหนดความตอ้งการและการวเิคราะห์ระบบ (Requirement 
Analysis) 

4.2 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) 
4.3 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการพฒันา (Implementation) 
4.4 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการทดสอบ (Testing) 
4.5 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการส่งมอบผลิตภณัฑ ์(Delivery Product) 
4.6 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
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4.1 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการก าหนดความต้องการและวเิคราะห์ระบบ (Requirement Analysis) 

จากการส ารวจและสอบถามขอ้มูลส าหรับการก าหนดความตอ้งการขั้นตน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กบัการพฒันาระบบ ได้แก่ ผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ เจา้หน้าท่ีพสัดุและ
ครุภณัฑ์ และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจ การออกแบบและการ
วิเคราะห์ เพื่อพฒันาเป็นระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
แอพสคริปทน์ั้น สามารถสรุปผลลพัธ์ตามขั้นตอนการศึกษายอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ผลลพัธ์จากการศึกษาระบบงานเดิม และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

1) ผลจากการศึกษาเอกสารแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยืม-คืนพสัดุและ
ครุภณัฑป์ระกอบดว้ย 

a) แบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ ท่ีใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุภายใน
หน่วยงาน พบว่าเป็นเอกสารกระดาษท่ีมีไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์
นวตักรรมและการจดัการความรู้กรอกค าขอเบิกจ่ายพสัดุ ก่อนการเบิกจ่าย
พสัดุ โดยท่ีเจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ์จะเป็นผูจ้ดัพิจารณาและเก็บเอกสาร
ดงักล่าวไว ้แบบฟอร์มดงักล่าว ประกอบดว้ยการให้รายละเอียดขอ้มูล เช่นช่ือ
และจ านวนของพสัดุท่ีตอ้งการเบิก ประเภท วนัท่ียื่นค าขอ รายละเอียด พร้อม
ทั้งการลงลายมือช่ือก ากบัทั้งสองฝ่าย เป็นตน้  

b) แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ภายใน
หน่วยงาน พบว่าเป็นเอกสารกระดาษท่ีมีไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์
นวตักรรมและการจดัการความรู้กรอกค าขอยืมครุภณัฑ์ ก่อนการยืมครุภณัฑ ์
โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ์จะเป็นผูจ้ดัพิจารณาและเก็บเอกสารดงักล่าว
ไว ้แบบฟอร์มดงักล่าว ประกอบด้วยการให้รายละเอียดขอ้มูล เช่น ช่ือและ
จ านวนของครุภณัฑ์ท่ีต้องการยืม ประเภท วนัท่ียื่นค าขอ วนัท่ีจะน ามาคืน 
รายละเอียด พร้อมทั้งการลงลายมือช่ือก ากบัทั้งสองฝ่าย เป็นตน้ 

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้อง ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-
Structural Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับระบบงาน
โดยตรง ทั้งน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจาก 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย   

a) กลุ่มเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ได้สัมภาษณ์คุณอจัฉรา กนัทะเรือน เจา้หน้าท่ีฝ่าย
พสัดุและครุภณัฑ์ เพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนในการยมื-คืนครุภณัฑ์และ
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เบิกจ่ายพสัดุ ของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ ท่ียงัคงลกัษณะเอกสาร
กระดาษท่ียากแก่การจดัการและดูแลรักษา   

b) กลุ่มผูใ้ช้งาน ได้สัมภาษณ์คุณกมลาภรณ์  กุมมาลือ ผูจ้ดัการโครงการ เพื่อ
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ ปัญหา และขอ้เสนอแนะในการใชง้านพสัดุ
และครุภณัฑ ์ของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ 

c) กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.ภราดร สุรียพ์งษ ์ผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรม
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป ะ  ส่ื อ  แ ล ะ เท ค โ น โ ล ย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับน ามาพิจารณา 
และจดัท าเป็นขอ้ก าหนดความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ เช่น ความสามารถของ
ระบบฯ ในดา้นการจดัการ และแสดงผล ข้อมูลพสัดุ และครุภณัฑ์ เพื่อให้ง่าย
ต่อการใชง้าน ตลอดจนการก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ เป็นตน้  

4.1.2 ผลลพัธ์จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ควบคู่กบัการใช้ผงัการไหลของกระบวนการยืม-คืน
ครุภณัฑ์และเบิกจ่ายพสัดุ ท าให้สามารถระบุต าแหน่งของกระบวนการท่ีเป็นปัญหาหลกัๆ 2 
กระบวนการ คือ (1) การจดัเก็บข้อมูล (2) สรุปผลข้อมูล ซ่ึงเป็นส่วนของการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อประมวลผลและน าไปใช้ส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องท่ี เกิดข้ึนใน
กระบวนการจดัเก็บขอ้มูล และสรุปผลข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากกูเกิลสเปรดชีท และใช้
ประโยชน์จากบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส าหรับประมวลผล ด าเนินการ และจดัเก็บ
ขอ้มูลการยืม-คืนครุภณัฑ์และเบิกจ่ายพสัดุ  เพื่อให้กระบวนการยืม-คืนครุภณัฑ์และเบิกจ่าย
พสัดุ เป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมการท างานตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการไดอ้ยา่งสมบรูณ์  

4.1.3 ผลลพัธ์จากการรวบรวมความตอ้งการ 

จากการศึกษาระบบงานเดิมด้วยวิธีการต่างๆดังท่ีกล่าวไวแ้ล้วข้างต้น รวมทั้ งการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบ ท าให้ไดข้อ้มูลความตอ้งการดา้นการท างานของ
ระบบซอฟตแ์วร์ท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดยแบ่งออกได ้8 ส่วน ดงัน้ี  

1) ส่วนของฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 
a) ระบบตอ้งรองรับการเพิ่ม, แกไ้ข, และลบขอ้มูลครุภณัฑ์ 
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b) ระบบสามารถแสดงขอ้มูลครุภณัฑไ์ดถู้กตอ้งครบถว้น 
c) ระบบสามารถคน้หาขอ้มูลครุภณัฑ์ได ้

2) ส่วนของฐานขอ้มูลพสัดุ 
a) ระบบตอ้งรองรับการเพิ่ม, แกไ้ข, และลบขอ้มูลพสัดุ 
b) ระบบสามารถแสดงขอ้มูลพสัดุไดถู้กตอ้งครบถว้น 
c) ระบบสามารถคน้หาขอ้มูลพสัดุได ้

3) ส่วนของการยมื-คืนครุภณัฑ์ 
a) ระบบตอ้งรองรับการกรอกขอ้มูลครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการจะยืม พร้อมระบุจ านวน 

วนัและเวลาได ้โดยจะสามารถยมืไดไ้ม่เกิน 30 วนั 
b) ระบบต้องรองรับการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธการยืมได้ พร้อมทั้ งแจ้ง

เหตุผล 
c) ระบบต้องรองรับการเรียกดูข้อมูลการยืมพร้อมทั้ งสถานะการอนุมัติจาก

เจา้หนา้ท่ีพสัดุได ้
d) ระบบตอ้งรองรับการส่งอีเมลแ์จง้เตือนไปยงัผูใ้ช ้เม่ือครบก าหนดส่งคืน 
e) ระบบตอ้งรองรับการเรียกดูขอ้มูลจ านวนครุภณัฑค์งเหลือ, สถานะครุภณัฑ์, ผู ้

ยมื, วนัท่ียมื, และวนัท่ีคืน ในแต่ละรายการได ้

4) ส่วนของการเบิกจ่ายพสัดุ 
a) ระบบตอ้งรองรับการกรอกขอ้มูลการเบิกพสัดุพร้อมระบุจ านวนได ้
b) ระบบตอ้งรองรับการพิจารณาอนุมติั หรือปฏิเสธการเบิกจ่ายได ้พร้อมทั้งแจง้

เหตุผล 
c) ระบบต้องรองรับการเรียกดูข้อมูลการเบิกพร้อมทั้ งสถานะการอนุมติัจาก

เจา้หนา้ท่ีพสัดุได ้
d) ระบบตอ้งรองรับการเรียกดูขอ้มูลจ านวนพสัดุคงเหลือในแต่ละรายการได ้

5) ส่วนของการแจง้เตือนและแสดงขอ้มูลการยมื-คืน 
a) ระบบตอ้งรองรับการแจง้เตือนผูใ้ชง้านผา่นทางกูเกิลเมล ์(Gmail) ได ้
b) ระบบตอ้งรองรับการส่งอีเมล์แจง้เตือนจ านวนพสัดุและครุภณัฑ์ขั้นต ่าผ่าน

ทางกเูกิลเมล ์(Gmail)ได ้
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6) ส่วนของการจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ์ 
a) ระบบตอ้งรองรับการสร้างเอกสารรายการจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑผ์า่นเอกสาร

กเูกิล (Google Docs) ได ้

7) ส่วนของการออกรายงานและสรุปผล 
a) ระบบต้องรองรับการออกรายงานจ านวนพัสดุ และครุภัณฑ์คงคลัง และ

รายงานแสดงรายละเอียดการยืม -คืน แยกเป็นรายสัปดาห์ เดือน หรือ
ปีงบประมาณ ผา่นเอกสารกเูกิล (Google Docs) ได ้

8) ส่วนของการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
a) ระบบตอ้งจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน เจา้หนา้ท่ี และผูอ้  านวยการได ้

 

4.2 ผลลพัธ์จากขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design)  

4.2.1 การก าหนดผูใ้ชง้านระบบ (Actors) 

จากความตอ้งการของระบบตามภาพท่ี 4.2 จะสามารถจ าแนกผูใ้ชง้านออกได ้3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1) ผูใ้ช้งาน คือ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์นวตักรรมและการจัดการความรู้ 
บุคลากรทัว่ไปสามารถคน้หา ดูขอ้มูลพสัดุและครุภณัฑ์ สร้างค าร้องขอยืมครุภณัฑ ์
เบิกพสัดุ และเรียกดูสถานะการอนุมติัได ้

2) เจา้หนา้ท่ีพสัดุ คือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุและครุภณัฑ์ของศูนยน์วตักรรมและการจดัการ
ความรู้เจา้หน้าท่ีสามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบขอ้มูล พสัดุและครุภณัฑ์ พิจารณาอนุมติั 
หรือปฏิเสธค าร้องของผูใ้ชง้าน ออกรายงานสรุปผลและสั่งซ้ือพสัดุและครุภณัฑไ์ด ้

3) ผูอ้  านวยการ คือ ผูอ้  านวยการของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ ผูอ้  านวยการ
สามารถค้นหา ดูข้อมูล สร้างค าร้องขอยืมครุภัณฑ์และเบิกพัสดุ เรียกดูรายงาน
สรุปผลไดเ้พื่อช่วยการตดัสินใจในการบริหารงาน 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงแอคเตอร์ของผูใ้ชง้าน เจา้หนา้ท่ี และผูอ้  านวยการ 
 

4.2.2. การก าหนดยสูเคส (Use Case)   

 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงการก าหนดความสัมพนัธ์ของยสูเคสระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑฯ์ 
 

 UC_01  คือ การจดัการขอ้มูลพสัดุและครุภณัฑ์ 
เป็นส่วนของเจา้หน้าท่ี ท่ีจะสามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลของพสัดุและครุภณัฑ์
ได ้โดยจะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 UC_02  คือ การแสดงขอ้มูล 
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ส าหรับส่วนการแสดงข้อมูลขอพัสดุและครุภัณฑ์จะเป็นส่วนท่ีผูใ้ช้งานทั่วไป
สามารถเขา้ถึงได ้โดยจะประกอบดว้ยขอ้มูลพสัดุ ขอ้มูลครุภณัฑ ์ขอ้มูลค าร้องขอเบิก
พสัดุ และขอ้มูลค าร้องขอยมืครุภณัฑ์ 

 UC_03 คือ การสร้างค าร้อง 
ผูใ้ชง้านสามารถสร้างค าร้องเพื่อขอเบิกพสัดุ หรือขอยมืครุภณัฑ์ไดผ้า่นระบบได ้ซ่ึง
มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือ ผูใ้ชง้าน 

 UC_04 คือ การพิจารณาค าร้อง 
เม่ือเจา้หน้าท่ีพสัดุไดรั้บค าร้องแลว้ จะท าการพิจารณา ตรวจสอบ ตามขั้นตอน เม่ือ
พิจารณาแลว้ ไม่สามารถอนุมติัได ้จะท าการแจง้ไปยงัผูใ้ชง้าน พร้อมเหตุผล ผ่าน กู
เกิลเมล์ (Gmail) แต่หากอนุมติั จะแจง้ให้ผูใ้ช้งานเขา้มาติดต่อรับพสัดุหรือครุภณัฑ์
ได ้โดยจะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 UC_05 คือ การแจง้เตือน 
เม่ือพสัดุหรือครุภณัฑ์มีจ  านวนคงเหลือน้อยกว่าจ านวนขั้นต ่า ระบบจะท าการแจง้
เตือน โดยท่ีเจา้หน้าท่ีสามารถสร้างรายการท่ีตอ้งการจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ์จาก
ระบบได ้เพื่อน าไปด าเนินการจดัซ้ือต่อไป มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 UC_06 คือ การสร้างเอกสาร 
เป็นส่วนการสร้างค าสั่งซ้ือครุภณัฑ์หรือพสัดุโดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของศูนยน์วตักรรมและ
การจดัการความรู้ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และการ
สร้างเอกสารรายงานการใช้งานครุภณัฑ์และพสัดุจากเจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ ์
หรือผูอ้  านวยการ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ และผูอ้  านวยการ  

 UC_07 คือ การก าหนดสิทธ์ิ 
เจา้หน้าท่ีสามารถก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้งานได้ผ่านระบบ ซ่ึงมีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งคือ เจา้หนา้ท่ี 

4.2.3  แผนภาพกิจกรรมของระบบ (Activity  Diagram)  

แผนภาพกิจกรรมการท างานของระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ ไดมี้การออกแบบไว้
เพื่อแสดงกระบวนการท างานของระบบในแต่ละฟังก์ชนัการท างานยอ่ยอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 
อันประกอบไปด้วยกลุ่มของเมธอด (Method) ท่ีท  างานอย่างสัมพันธ์กัน ทั้ งน้ี  ผู ้วิจ ัยได้
ยกตวัอย่างแผนภาพกิจกรรมท่ีแสดงหน้าท่ีการท างานของระบบในส่วนงานท่ีส าคญั 4 ส่วน 
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เช่น แผนภาพกิจกรรมการยมืครุภณัฑ ์แผนภาพกิจกรรมการคืนครุภณัฑ ์ แผนภาพกิจกรรมการ
เบิกจ่ายพสัดุ และแผนภาพกิจกรรมการสร้างค าสั่งซ้ือ เป็นตน้ 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงแผนภาพกิจกรรมการยมืครุภณัฑ์ 
 

จากภาพท่ี 4.3 ได้แสดงกิจกรรมการท างานของกระบวนการยืมครุภัณฑ์โดย User หรือ 
ผูใ้ชง้านทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งระบุตวัตนของผูใ้ชด้ว้ยการเขา้ใชง้านดว้ยอีเมลภ์ายใตโ้ดเมน @kic.camt.info  
โดยผูใ้ช้จะตอ้งเลือกครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการพร้อมรายละเอียดต่างๆเช่น จ านวนท่ีตอ้งการจะยืม วนัท่ีจะ
ส่งคืน เม่ือครบถว้นก็ท าการยื่นค าร้องผา่นระบบ ซ่ึงระบบจะท าการแสดงไวใ้นส่วนของรายการท่ีรอ
การอนุมติั โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ พิจารณาอนุมติัหรือปฏิเสธ โดยถา้อนุมติัระบบจะท า
การแจง้ไปยงัผูใ้ชเ้พื่อให้มารับครุภณัฑ์ พร้อมกบัท าการบนัทึกไปฐานขอ้มูลและปรับปรุงสถานะของ
ครุภณัฑน์ั้นๆ แต่หากถูกปฏิเสธระบบจะแจง้ไปยงัผูใ้ชพ้ร้อมเหตุผลจากเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ ์
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ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนภาพกิจกรรมการคืนครุภณัฑ์ 
 

จากภาพท่ี 4.4 แสดงกระบวนการการคืนครุภณัฑ์ โดยผูใ้ชจ้ะน าครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการคืนมาติดต่อ
กบัเจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการตรวจสอบ หากเสียหายเจา้หน้าท่ีจะท าการ
บนัทึก พร้อมกบัแจง้ผูใ้ช้ถึงค่าเสียหายท่ีตอ้งชดใช้ พร้อมกบัปรับปรุงสถานะของครุภณัฑ์นั้นๆ แต่
หากเรียบร้อยดี เจา้หนา้ท่ีก็จะท าการรับคืนครุภณัฑ์ แลว้แจง้ให้กบัผูใ้ช ้พร้อมกบัปรับปรุงสถานะของ
ครุภณัฑน์ั้นๆ 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงแผนภาพกิจกรรมการเบิกจ่ายพสัดุ 
 

 จากภาพท่ี 4.5 ได้แสดงกิจกรรมการท างานของกระบวนการเบิกจ่ายพสัดุโดย User หรือ 
ผูใ้ชง้านทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งระบุตวัตนของผูใ้ชด้ว้ยการเขา้ใชง้านดว้ยอีเมลภ์ายใตโ้ดเมน @kic.camt.info  
โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการพร้อมรายละเอียดต่างๆเช่น จ านวนท่ีตอ้งการจะเบิก เม่ือครบ
ถว้ยก็ท าการยื่นค าร้องผา่นระบบ ซ่ึงระบบจะท าการแสดงไวใ้นส่วนของรายการท่ีรอการอนุมติั โดย
จะมีเจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ พิจารณาอนุมติัหรือปฏิเสธ โดยถ้าอนุมติัระบบจะท าการแจง้ไปยงั
ผูใ้ช้เพื่อให้มารับพสัดุ พร้อมกบัท าการบนัทึกไปฐานขอ้มูลและปรับปรุสถานะของครุภณัฑ์นั้นๆ แต่
หากถูกปฏิเสธระบบจะแจง้ไปยงัผูใ้ชพ้ร้อมเหตุผลจากเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงแผนภาพกิจกรรมการสร้างค าสั่งซ้ือ 
 

จากภาพท่ี 4.6 ไดแ้สดงกิจกรรมการท างานของกระบวนการการสร้างค าสั่งซ้ือของระบบ โดย
ระบบจะท าการแจง้เตือนไปยงัเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ์ โดยจะแสดงรายการพสัดุหรือครุภณัฑ์ท่ีมี
จ  านวนต ่ากวา่ท่ีตั้งค่าไว ้แลว้เจา้หน้าท่ีพสัดุและครุภณัฑ์จะเลือกรายการท่ีตอ้งการซ้ือ เพื่อให้ระบบท า
การสร้างรายงานการสั่งซ้ือดว้ยโปรแกรมเอกสารกเูกิล (Google Docs) เพื่อด าเนินการ การจดัซ้ือจดัหาต่อไป 

4.2.4  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Entity Relationship Diagram)  

ในการออกแบบฐานขอ้มูลของระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์ผูว้ิจยัออกแบบแผนภาพ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส าหรับแสดงแอตทริบิวต ์และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่ละ
ส่วน ดงัน้ี 

 ตาราง inventory เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลของครุภณัฑ ์
 ตาราง supplies เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลของพสัดุ 
 ตาราง inventory_request เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลค าร้องขอยมืครุภณัฑ ์
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 ตาราง supplies_request เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลค าร้องขอเบิกพสัดุ 
 ตาราง enroll เป็นตารางท่ีใชก้ าหนดสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
 ตาราง user_role เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บสิทธ์ิการใชง้าน 

ในส่วนของรายละเอียดผูว้ิจยัได ้จดัท าไวใ้นภาคผนวก ส่วนของเอกสารประกอบการ
ออกแบบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ไทยเอกสาร Software Design 
Document และแสดงการออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ
จดัการพสัดุและครุภณัฑต์ามภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์  
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1) Table inventory 

ตาราง inventory เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์ซ่ึงประกอบดว้ย ฟิลด์
ส าหรับเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดแอตทริบิวตข์องตาราง inventory 

 

Table Name: inventory 

Name Type Description 
id Integer รหสัของครุภณัฑ์ 

serial VARCHAR รหสั 3 มิติของครุภณัฑ์ 
name VARCHAR ช่ือของครุภณัฑ์ 
price Double ราคาของครุภณัฑ์ 
unit VARCHAR หน่วยนบัของครุภณัฑ ์

available Integer จ านวนครุภณัฑท่ี์สามารถใชง้านได ้
using Integer จ านวนครุภณัฑท่ี์ถูกใชง้าน 

damage Integer จ านวนครุภณัฑท่ี์เสียหาย 
total Integer จ านวนครุภณัฑท์ั้งหมด 

warning Integer จ านวนท่ีตอ้งแจง้เตือนเม่ือเท่ากบั หรือต ่ากวา่ เพื่อ
ท าการสั่งซ้ือ 

image VARCHAR ไอดีของภาพครุภณัฑ ์ท่ีจดัเก็บใน Google Drive 
detail VARCHAR รายละเอียด 

is_delete Integer สถานะของรายการ  0 = ปกติ, 1 = ลบ 
timestamp DateTime วนัเดือนปีท่ีบนัทึก 
updateBy VARCHAR อีเมลผ์ูท่ี้บนัทึก 
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2) Table supplies 

ตาราง supplies เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลพสัดุซ่ึงประกอบดว้ย ฟิลด์
ส าหรับเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดแอตทริบิวตข์องตาราง supplies 
 

Table Name: supplies 

Name Type Description 
id Integer รหสัของพสัดุ 

serial VARCHAR รหสั 3 มิติของพสัดุ 
name VARCHAR ช่ือของพสัดุ 
price Double ราคาของพสัดุ 
unit VARCHAR หน่วยนบัของพสัดุ 
total Integer จ านวนพสัดุทั้งหมด 

warning Integer จ านวนท่ีตอ้งแจง้เตือนเม่ือเท่ากบั หรือต ่ากวา่ เพื่อ
ท าการสั่งซ้ือ 

image VARCHAR ไอดีของภาพพสัดุ ท่ีจดัเก็บใน Google Drive 
detail VARCHAR รายละเอียด 

is_delete Integer สถานะของรายการ  0 = ปกติ, 1 = ลบ 
timestamp DateTime วนัเดือนปีท่ีบนัทึก 
updateBy VARCHAR อีเมลผ์ูท่ี้บนัทึก 
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3) Table inventory_request 

ตาราง inventory_ request เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลค าร้องขอยมืครุภณัฑ์
ซ่ึงประกอบดว้ย ฟิลดส์ าหรับเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดแอตทริบิวตข์องตาราง inventory_request 
 

Table Name: inventory_request 

Name Type Description 
id Integer รหสัของค าร้องยมืครุภณัฑ์ 

inventory_id Integer รหสัของครุภณัฑ์ 
get Integer จ านวนท่ีตอ้งการยมื 

start DateTime วนัท่ีจะเร่ิมยมื 
end DateTime วนัท่ีจะน ามาคืน 

result Integer สถานะการพิจารณา 
timestamp DateTime วนัและเวลาท่ีสร้างค าร้อง 

user VARCHAR อีเมลข์องผูส้ร้างค าร้อง 
considerBy VARCHAR อีเมลเ์จา้หนา้ท่ี ท่ีพิจารณาค าร้อง 

reasons VARCHAR เหตุผลประกอบ กรณีไม่อนุมติั 
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4) Table supplies_request 

ตาราง supplies_request เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลค าร้องขอเบิกพสัดุซ่ึง
ประกอบดว้ย ฟิลดส์ าหรับเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดแอตทริบิวตข์องตาราง supplies_request 
 

Table Name: supplies_request 

Name Type Description 
id Integer รหสัของค าร้องเบิกพสัดุ 

supplies_id Integer รหสัของพสัดุ 
get Integer จ านวนท่ีตอ้งการยมื 

result Integer สถานะการพิจารณา 
timestamp DateTime วนัและเวลาท่ีสร้างค าร้อง 

user VARCHAR อีเมลข์องผูส้ร้างค าร้อง 
considerBy VARCHAR อีเมลเ์จา้หนา้ท่ี ท่ีพิจารณาค าร้อง 

reasons VARCHAR เหตุผลประกอบ กรณีไม่อนุมติั 
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5) Table user 

ตาราง user เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านซ่ึง
ประกอบดว้ย ฟิลดส์ าหรับเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดแอตทริบิวตข์องตาราง user 
 

Table Name: user 

Name Type Description 
id Integer รหสัผูใ้ชง้าน 

user VARCHAR อีเมลผ์ูใ้ชง้าน 
role_id Integer รหสัสถานะของผูใ้ชง้านระบบฯ ส าหรับก าหนด 

การเขา้ถึงขอ้มูลภายในระบบฯ มีทั้งส้ิน 3 สถานะ 
ไดแ้ก่  
1. ผูใ้ชง้านทัว่ไป 
2. เจา้หนา้ท่ี 
3. ผูอ้  านวยการ 
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6) Table user_role  

ตาราง user_role เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับเก็บรหสัสถานะของผูใ้ชง้านระบบฯซ่ึง
ประกอบดว้ย ฟิลดส์ าหรับเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดแอตทริบิวตข์องตาราง user_role 
 

Table Name: user 

Name Type Description 
role_id Integer รหสัสถานะของผูใ้ชง้านระบบ 

role_name VARCHAR ถานะของผูใ้ชง้านระบบฯ ส าหรับก าหนด 
การเขา้ถึงขอ้มูลภายในระบบฯ มีทั้งส้ิน 3 สถานะ 
ไดแ้ก่  
1. ผูใ้ชง้านทัว่ไป 
2. เจา้หนา้ท่ี 
3. ผูอ้  านวยการ 

 

 

4.3  ผลลพัธ์จากขั้นตอนการพฒันา (Implementation) 

4.3.1 ส่วนติดต่อผูใ้ชส่้วนหนา้ (Front Office User Interface) 

หนา้จอแสดงขั้นตอนการยมื-คืนครุภณัฑ์ 

การยืมครุภณัฑ์เป็นส่วนของการท างานท่ีผูใ้ช้งานจะท าการคน้หาครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการใช้
งาน แล้วสร้างค าร้องขอยืมซ่ึงแสดงรายละเอียดต่างๆได้ดงัภาพท่ี 4.8 และแสดงขั้นตอนการ
กรอกรายละเอียดเพื่อสร้างค าร้องขอยมืครุภณัฑด์งัภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงขั้นตอนการใชง้านระบบฯเพื่อสร้างค าร้องขอยมืครุภณัฑ์ 
 

A. คือ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย กดท่ีแถบ “ครุภณัฑ”์ และเลือกเมนู “ฐานขอ้มูล
ครุภณัฑ”์ เพื่อเขา้สู่หนา้จอแสดงฐานขอ้มูลครุภณัฑ ์

B. คือ ผูใ้ช้งานต้องท าการเลือกครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการ โดยจะมีช่องให้ท าเคร่ืองหมายอยู่
ดา้นหนา้ของครุภณัฑ์แต่ละช้ิน หากครุภณัฑ์รายการนั้นหมด หรือไม่สามารถใชง้าน
ได ้จะไม่ปรากฏช่องใหท้ าเคร่ืองหมาย 

 

C. คือ เม่ือผูใ้ช้งานท าการเลือกครุภณัฑ์ท่ีต้องการได้แล้ว กดปุ่ม “สร้างค าร้องขอยืม
ครุภณัฑ์” เพื่อกรอกรายละเอียดท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการสร้างค าร้องขอยมืครุภณัฑจ์าก
เจา้หนา้ท่ี 
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ภาพท่ี 4.9 แสดงขั้นตอนการกรอกรายละเอียดเพื่อสร้างค าร้องขอยมืครุภณัฑ ์
 

D. คือ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการระบุ วนั เดือน และปีท่ีจะเร่ิมยมืครุภณัฑ ์

E. คือ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการระบุ วนั เดือน และปีท่ีจะส่งคืนครุภณัฑ ์
 

F. คือ ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการระบุจ านวนท่ีตอ้งการจะยมื 
 

G. คือ ผูใ้ช้งาน กดปุ่ม “ส่งค าร้อง” เพื่อท าการส่งค าร้องขอยืมครุภณัฑ์ไปยงัเจา้หน้าท่ี
พสัดุ เพื่อพิจารณาและบนัทึกค าร้องลงในระบบ 
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function createPDFFromSpreadsheet(sheetID, filename) { 

    var ss = SpreadsheetApp.openById(sheetID); 

    var url = ss.getUrl().replace(/edit$/, ''); 

    var url_ext = 'export?exportFormat=pdf&format=pdf' 

         + '&size=letter&portrait=false&fitw=true' 

         + '&sheetnames=false&printtitle=false' 

         + '&pagenumbers=false&gridlines=false' 

         + '&fzr=false&gid=';  

    var token = ScriptApp.getOAuthToken(); 

    var sheets = ss.getSheets(); 

    var blobs; 

    var response = UrlFetchApp.fetch(url + url_ext +   

sheets[0].getSheetId(), { 

            headers : { 

                'Authorization' : 'Bearer ' + token 

            } 

        }); 

    blobs = response.getBlob().setName(filename); 

    DriveApp.createFile(blobs); 

    return blobs; 

} 

 
ภาพท่ี 4.10 แสดงชุดค าสั่งส าหรับการสร้างเอกสาร PDF 

 

จากภาพท่ี 4.10 เป็นการแสดงชุดค าสั่งในการสร้างเอกสารพีดีเอฟ (Portable Document 
Format: PDF) โดยจะท าการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาบนัทึกลงในเอกสาร 

function setShortDate(str) { 

    function addZero(n) { 

     return n < 10 ? '0' + n : '' + n; 

    } 

    var s = new Date(Date.parse(str)); 

     return addZero(s.getDate()) + "/" + 

  addZero(s.getMonth() + 1) + "/" + s.getFullYear(); 

} 

 
ภาพท่ี 4.11  แสดงชุดค าสั่งส าหรับการแปลงค่าวนัเดือนปี 

จากภาพท่ี 4.11  เป็นการแสดงชุดค าสั่งในการแสดงชุดค าสั่งส าหรับการแปลงค่าวนั
เดือนปี ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีก าหนด คือ DD/MM/YY  
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หน้าจอแสดงข้ันตอนการเบิกพสัดุ 

แสดงขั้นตอนการเบิกพสัดุ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูใ้ชง้านจะท าการคน้หาพสัดุท่ีตอ้งการ
ใชง้าน แลว้สร้างค าร้องขอเบิกพสัดุท่ีตอ้งการซ่ึงจะแสดงรายละเอียดต่างๆไดด้งัภาพท่ี 
4.12 และแสดงขั้นตอนการกรอกรายละเอียดเพื่อสร้างค าร้องขอเบิกพสัดุ ภาพท่ี 4.12 

 

 
 

ภาพท่ี  4.12 แสดงขั้นตอนการใชง้านระบบฯเพื่อสร้างค าร้องขอเบิกพสัดุ 
 

A. คือ ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใช้งานได้โดย กดท่ีแถบ “พสัดุ” และเลือกเมนู “ฐานขอ้มูล
พสัดุ” เพื่อเขา้สู่หนา้จอแสดงฐานขอ้มูลพสัดุ 

B. คือ ผู ้ใช้งานต้องท าการเลือกพัสดุท่ีต้องการ โดยจะมีช่องให้ท าเคร่ืองหมายอยู่
ดา้นหนา้ของพสัดุแต่ละช้ิน หากพสัดุรายการนั้นหมด หรือไม่สามารถใชง้านได ้จะ
ไม่ปรากฏช่องใหท้ าเคร่ืองหมาย 

 

C. คือ เม่ือผูใ้ชง้านท าการเลือกพสัดุท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ กดปุ่ม “สร้างค าร้องขอเบิกพสัดุ” 
เพื่อกรอกรายละเอียดท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการสร้างค าร้องขอเบิกพสัดุจากเจา้หนา้ท่ี 
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ภาพท่ี  4.13 แสดงขั้นตอนการกรอกรายละเอียดเพื่อสร้างค าร้องขอเบิกพสัดุ 
 

D. คือ ผูใ้ชง้านตอ้งระบุจ านวนท่ีตอ้งการจะเบิก ในพสัดุแต่ละรายการ 

E. คือ ผูใ้ชง้าน กดปุ่ม “ส่งค าร้อง” เพื่อท าการส่งค าร้องขอเบิกพสัดุไปยงัเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
เพื่อพิจารณาและบนัทึกค าร้องลงในระบบ  

4.4.3. ส่วนติดต่อผูใ้ชส่้วนหลงั (Back Office User Interface)  

เป็นส่วนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะใช้ในการจดัการ รายการต่างๆของพัสดุและครุภัณฑ์ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ย การเพิ่มขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล การพิจารณาค าร้อง การออกค าสั่งซ้ือ และ
การตั้งค่า โดยจะมีหนา้จอต่างๆดงัน้ี 

หน้าจอการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

เป็นส่วนของหน้าจอดงัภาพท่ี 4.14  ใช้ส าหรับเพิ่มขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล 
และสร้างค าสั่งซ้ือครุภณัฑ ์
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ภาพท่ี 4.14  แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลครุภณัฑ์ 
 

A. ปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ ์
B. ไอคอน “รายละเอียด” ใชส้ าหรับท าการดูขอ้มูลเพิ่มเติมของครุภณัฑ ์
C. ปุ่ม “แกไ้ข” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการแกไ้ขขอ้มูลของครุภณัฑ์ 
D. ปุ่ม “ลบ” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการลบขอ้มูลครุภณัฑ์ 
E. ปุ่ม “สร้างค าสั่งซ้ือ” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการสร้างค าสั่งซ้ือครุภณัฑ์ 

 
function saveImage(e) { 

    var fileBlob = e.parameter.uploadedFile; 

    var blob = fileBlob.setContentTypeFromExtension() 

        var img = DocsList.createFile(blob); 

    try { 

        var folder = DocsList.getFolder('photos'); 

    } catch (e) { 

        DocsList.createFolder('photos'); 

        var folder = DocsList.getFolder('photos') 

    } 

 

    img.addToFolder(folder); 

    img.removeFromFolder(DocsList.getRootFolder()); 

} 

 
ภาพท่ี 4.15 แสดงชุดค าสั่งส าหรับการบนัทึกรูปภาพลงบนกเูกิลไดรฟ์ (Google Drive) 
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จากภาพท่ี 4.15 เป็นการแสดงชุดค าสั่งในการส าหรับการบันทึกรูปภาพลงบนกูเกิล
ไดรฟ์ (Google Drive) โดยจะท าการรับค่าจากตวัแปรช่ือ “uploadFile” มาท าการแปลงใหอ้ยูใ่น
รูปของ ไฟลบ์ล็อบ (Binary Large Object: Blob)[99] เพื่อท าการบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 

หน้าจอการจัดการข้อมูลพสัดุ 

เป็นส่วนของหนา้จอดงัภาพท่ี 4.16 ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล 
และสร้างค าสั่งซ้ือพสัดุ 

 
 
ภาพท่ี 4.16 แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลพสัดุ 
 

A. ปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการเพิ่มขอ้มูลพสัดุ 

B. ไอคอน “รายละเอียด” ใชส้ าหรับท าการดูขอ้มูลเพิ่มเติมของพสัดุ 

C. ปุ่ม “แกไ้ข” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการแกไ้ขขอ้มูลของพสัดุ 

D. ปุ่ม “ลบ” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการลบขอ้มูลพสัดุ 

E. ปุ่ม “สร้างค าสั่งซ้ือ” เป็นปุ่มท่ีใชส้ าหรับท าการสร้างค าสั่งซ้ือพสัดุ 

 

หน้าจอการจัดการค าร้อง 

เป็นส่วนของหนา้จอท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ ์จะใชต้รวจสอบค าร้อง และ
พิจารณาค าร้องซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 4.17 
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ภาพท่ี 4.17 แสดงหนา้จอจดัการค าร้อง 
 

A. ปุ่ม “ตรวจสอบ” เป็นปุ่มท่ีใชต้รวจสอบวา่ผูใ้ชง้านมีครุภณัฑค์งคา้งหรือไม่ 

B. เป็นปุ่มท่ีใช้ส าหรับท าการอนุมติัหรือปฏิเสธค าร้องเม่ือกดปุ่มจะมีหน้าต่างย่อย
แสดงขอ้มูล รายละเอียดของค าร้อง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีพิจารณา 

 

หน้าจอก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน 

เป็นส่วนของหนา้จอท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุและครุภณัฑ ์จะใชใ้นการก าหนดสิทธ์ิของ
ผูใ้ชง้านซ่ึงจะประกอบดว้ย ผูใ้ชง้าน เจา้หนา้ท่ี และผูอ้  านวยการ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นดงั
ภาพท่ี 4.18 

 
 
 

ภาพท่ี 4.18 แสดงหนา้จอก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
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A. ปุ่ม “เพิ่มผูใ้ช”้ ใชส้ าหรับเพิ่มผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 

B. ปุ่ม “แกไ้ข” ใชส้ าหรับแกไ้ขสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 

C. ปุ่ม “ลบ” ใชส้ าหรับลบผูใ้ชง้านออกจาระบบ 

หน้าจอแสดงขั้นตอนการสร้างค าส่ังซ้ือ 

การสร้างค าสั่งซ้ือเป็นส่วนของการท างาน เม่ือเจา้หน้าท่ีพสัดุไดรั้บการแจง้เตือน
จากระบบ หรือพิจาณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะตอ้งท าการจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ์ เพื่อมา
ทดแทน ท่ีถูกพัสดุเบิกจ่ายออกไปหรือทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ารุด เจ้าหน้าท่ีพัสดุจะ
สามารถสร้าง ค าสั่งซ้ือ พสัดุและครุภณัฑ์ผา่นระบบไดซ่ึ้งแสดงรายละเอียดต่างๆไดด้งั
ภาพท่ี 4.19 และภาพท่ี 4.20 

 
 

ภาพท่ี 4.19 แสดงขั้นตอนการใชง้านระบบฯเพื่อสร้างค าสั่งซ้ือ 
 

A. คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย กดท่ีแถบ “จดัการระบบ” โดยเลือกเมนู 
“ฐานขอ้มูลครุภณัฑ”์ หรือ “ฐานขอ้มูลพสัดุ” 

B. คือ เม่ือจ านวนของพัสดุหรือครุภัณฑ์  ต ่ ากว่าจ  านวนท่ีระบุไว้ ระบบจะแสดง
สัญลกัษณ์ไวท่ี้จ านวนของพสัดุหรือครุภณัฑ ์ 

 

C. คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุตอ้งท าการเลือกพสัดุหรือครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ โดยจะมีช่องให้
ท าเคร่ืองหมายอยูด่า้นหนา้ของพสัดุหรือครุภณัฑร์ายการนั้นๆ 
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D. คือ เม่ือเจา้หน้าท่ีพสัดุท าการเลือกพสัดุหรือครุภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ กดปุ่ม “สร้าง
ค าสั่งซ้ือ” เพื่อกรอกรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

 

 
 

ภาพท่ี 4.20 แสดงขั้นตอนการกรอกรายละเอียดเพื่อสร้างค าสั่งซ้ือ 
 

E. คือ จ านวนท่ีตอ้งการจะสั่งซ้ือ ในพสัดุหรือครุภณัฑแ์ต่ละรายการ 
F. คือ เจา้หน้าท่ีพสัดุ กดปุ่ม “ยืนยนั” เพื่อท าการสร้างค าสั่งซ้ือพสัดุหรือครุภณัฑ์ มอบ

ใหผู้อ้  านวยการพิจารณาต่อไป โดยเอกสารท่ีได ้จะแสดงดงัภาพท่ี 4.20 
 

 
 

ภาพท่ี 4.21 แสดงหนา้จอเอกสารค าสั่งซ้ือ 
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function createOrder(ids,DB_NAME,TITLE_TEXT) { 

    var headerStyle = {}; 

    headerStyle[DocumentApp.Attribute.BACKGROUND_COLOR] = '#FFFFFF'; 

    headerStyle[DocumentApp.Attribute.BOLD] = true; 

    headerStyle[DocumentApp.Attribute.HORIZONTAL_ALIGNMENT] = 

    DocumentApp.HorizontalAlignment.CENTER; 

    headerStyle[DocumentApp.Attribute.FONT_SIZE] = 15; 

    headerStyle[DocumentApp.Attribute.FOREGROUND_COLOR] = '#000000'; 

    var cellStyle = {}; 

    cellStyle[DocumentApp.Attribute.BOLD] = false; 

    cellStyle[DocumentApp.Attribute.FONT_SIZE] = 10; 

    cellStyle[DocumentApp.Attribute.FOREGROUND_COLOR] = '#000000'; 

    var paraStyle = {}; 

    paraStyle[DocumentApp.Attribute.SPACING_AFTER] = 0; 

    paraStyle[DocumentApp.Attribute.LINE_SPACING] = 1;     

    var doc = DocumentApp.openById(ID_OF_REPORT_DOCUMENT);   

    var body = doc.getBody(); 

    body.clear(); 

    var table = body.appendTable(); 

    var data = getData(DB_NAME); 

    body.insertParagraph(0, TITLE_TEXT); 

    body.setAttributes(headerStyle);     

    for (var n = 0; n < ids.length; n++) { 

        for (var i = 0; i < data.length; i++) { 

            var tr = table.appendTableRow(); 

            var id = parseInt(data[i][0]); 

            var id_param = parseInt(ids[n][0]); 

            if (id == id_param) { 

                var dataSet = [0, 2, 3, 99, 4]; 

                for (var j = 0; j < dataSet.length; j++) { 

                    var s = dataSet[j]; 

                    if (i == 1 && s == 0) { 

                        var td = tr.appendTableCell('รหัส'); 
                        var td = tr.appendTableCell('ช่ือ'); 
                        var td = tr.appendTableCell('ราคา'); 
                        var td = tr.appendTableCell('จ านวน'); 
                        var td = tr.appendTableCell('หน่วยนบั'); 
                        var tr = table.appendTableRow(); 

                        var paraInCell = td.getChild(0).asParagraph(); 

                    } 

       if (s == 99) {var td = tr.appendTableCell(parseInt(ids[n][1])); 

       } else {var td = tr.appendTableCell(data[i][s]);                

}      td.setAttributes(cellStyle); 

       var paraInCell = td.getChild(0).asParagraph(); 

       paraInCell.setAttributes(paraStyle); 

       }}}}doc.saveAndClose(); 

} 

 
 ภาพท่ี 4.22 แสดงชุดค าสั่งส าหรับการสร้างค าร้องขอยมืครุภณัฑ์ 

จากภาพท่ี 4.22 เป็นการแสดงชุดค าสั่งในการสร้างค าร้องขอยืมครุภณัฑ์ โดยจะท าการ
รับค่าจากตวัแปรต่างๆมาบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
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หน้าจอแสดงข้ันตอนการสร้างรายงานสรุป 

การสร้างรายงานสรุปเป็นส่วนของการท างานท่ีเจา้หน้าท่ีพสัดุหรือผูอ้  านวยการ
จะท าการสร้างรายงานสรุปเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจซ่ึงแสดง
รายละเอียดต่างๆไดด้งัภาพท่ี 4.23 

 

 
 

ภาพท่ี  4.23 แสดงขั้นตอนการใชง้านระบบฯเพื่อสร้างสร้างรายงานสรุป 
 

A. คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดย กดท่ีแถบ “จดัการระบบ” โดยเลือกเมนู 

“สร้างรายงานสรุปผล” 

B. คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุตอ้งท าการเลือกประเภท เช่น พสัดุ หรือ ครุภณัฑ ์เพื่อสร้างรายงาน  

C. คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุตอ้งท าการเลือกเดือนท่ีจะท าการสร้างรายงาน 

D. คือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุตอ้งท าการเลือกปีท่ีจะท าการสร้างรายงาน 

E. คือ เจา้หนา้ท่ี กดปุ่ม “สร้างรายงาน” โดยระบบจะท าการสร้างเอกสารดงัภาพท่ี 4.24 
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ภาพท่ี 4.24 แสดงหนา้จอเอกสารค าสั่งซ้ือ 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.25 แสดงโครงสร้างเวบ็ไซต ์
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4.4    ผลลพัธ์จากขั้นตอนการทดสอบ (Testing) 

4.4.1. ผูรั้บผดิชอบ 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดผูมี้หนา้ท่ีในการทดสอบระบบซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 การก าหนดผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการทดสอบ 

 

ช่ือ หนา้ท่ี 

นายชูศกัด์ิ โสมนสั Tester Leader 

นายชูศกัด์ิ โสมนสั Tester 

 

4.4.2.  การทดสอบในหน่วยยอ่ย 

ในการทดสอบน่ีจะเป็นการแบ่งการทดสอบออกเป็นส่วนยอ่ยๆ จากเอกสาร Unit Test 
Report เพื่อให้ระบบแต่ละส่วนสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งซ่ึงการทดสอยน้ีผูว้ิจยัไดเ้ป็นผู ้
ทดสอบระบบ ซ่ึงจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัตารางท่ี 4.8 

1) โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ ์
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ์ 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการลบขอ้มูลครุภณัฑ์ 
d) ทดสอบความถูกตอ้งของการแสดงผลขอ้มูลครุภณัฑ์ 

2) โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบฐานขอ้มูลพสัดุ 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการเพิ่มขอ้มูลพสัดุ 
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการแกไ้ขขอ้มูลพสัดุ 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการลบขอ้มูลพสัดุ 
d) ทดสอบความถูกตอ้งของการแสดงผลขอ้มูลพสัดุ 
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3) โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบการยมื-คืนครุภณัฑ์ 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการสร้างค าร้องขอยมืครุภณัฑ์ 
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการพิจารณาค าร้องขอยมืครุภณัฑ์ 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการแสดงขอ้มูลค าร้องขอยมืครุภณัฑ์ 

4) โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบการเบิกจ่ายพสัดุ 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการสร้างค าร้องขอเบิกจ่ายพสัดุ 
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการพิจารณาค าร้องขอเบิกจ่ายพสัดุ 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการแสดงขอ้มูลค าร้องขอเบิกจ่ายพสัดุ 

5) โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบแจง้เตือน 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการส่งอีเมลแ์จง้เตือนการสร้างค าร้องยมืครุภณัฑ์ 
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการส่งอีเมลแ์จง้เตือนการสร้างค าร้องเบิกพสัดุ 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการส่งอีเมลแ์จง้ผลการพิจารณาค าร้องยมืครุภณัฑ์ 
d) ทดสอบความถูกตอ้งของการส่งอีเมลแ์จง้ผลการพิจารณาค าร้องเบิกพสัดุ 
e) ทดสอบความถูกตอ้งของการแจง้เตือนครุภณัฑ์ต ่ากวา่ก าหนด 
f) ทดสอบความถูกตอ้งของการแจง้เตือนพสัดุต ่ากวา่ก าหนด 

6) โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบจดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ์ 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการสร้างค าสั่งซ้ือครุภณัฑ์ 
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการสร้างค าสั่งซ้ือพสัดุ 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการสร้างรายงานครุภณัฑ์ 
d) ทดสอบความถูกตอ้งของการสร้างรายงานพสัดุ 

7) โมดูลพฒันาส่วนของการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

a) ทดสอบความถูกตอ้งของการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
b) ทดสอบความถูกตอ้งของการแสดงรายการสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
c) ทดสอบความถูกตอ้งของการแกไ้ขสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
d) ทดสอบความถูกตอ้งของการลบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
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4.4.1 สรุปผลการทดสอบ 

สรุปผลของการทดสอบระบบผูว้จิยัไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 หนา้ท่ีรับผดิชอบในการทดสอบระบบ 
 

No Test Module / Script Start Complete Test By Result 

TP-SIM-01 โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 

01/05/2556 02/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-02 โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลพสัดุ 

02/05/2556 03/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-03 โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบ
การยมื-คืนครุภณัฑ์ 

03/05/2556 04/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-04 โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบ
การเบิกจ่ายพสัดุ 

04/05/2556 05/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-05 โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบ
แจง้เตือน 

05/05/2556 06/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-06 โมดูลพฒันาส่วนจดัการระบบ
จดัซ้ือพสัดุและครุภณัฑ์ 

06/05/2556 07/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-07 โมดูลพฒันาส่วนสร้างรายงาน
และสรุปผล 

07/05/2556 08/05/2556 Choosak Pass 

TP-SIM-08 โมดูลพฒันาส่วนการก าหนด
สิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

08/05/2556 09/05/2556 Choosak Pass 

 

4.5. ขั้นตอนการส่งมอบผลติภัณฑ์ (Delivery Product) 

การพัฒนาระบบจัดการพัสดุและครุภัณฑ์  บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกู เกิล
แอพสคริปตจ์ะถูกส่งมอบใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทดลองใชง้านทั้งหมด 2 คร้ังคือ 

1) การส่งมอบคร้ังท่ี 1 เป็นการส่งมอบให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ดลองใช ้โดยเนน้ไปท่ีเจา้หนา้ท่ี
พสัดุและครุภณัฑ์เน่ืองจากเป็นผูใ้ห้ความตอ้งการหลกัของระบบ หลงัจากนั้นจึงเก็บความ
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ตอ้งการเพิ่มเติม ค าเสนอแนะ หรือความตอ้งการเพิ่มเติมกลบัมาเพื่อแกไ้ข ปรับปรุงระบบ 
ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพื่อความสมบูรณ์ขอระบบต่อไป 

2) การส่งมอบคร้ังท่ี 2 เป็นการเอาค าแนะน าท่ีไดจ้ากคร้ังท่ี 1 ไปแกไ้ขปรับปรุงระบบแลว้จึง
ท าการส่งมอบใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชง้านต่อไป 
 

4.6. ผลลพัธ์จากข้ันตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 การพัฒนาระบบจัดการพัสดุและครุภัณฑ์  บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
แอพสคริปตมี์การท างานในรูปแบบ Corrective Maintenance, Preventive Maintenance ซ่ึงจะแบ่งออก
ไดด้งัน้ี 

1) Preventive Maintenance ประกอบดว้ย 
 การสอนการใช้งานเบ้ืองตน้ โดยมีจุดประสงคใ์ห้ผูใ้ช้งานเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง เพื่อ

ป้องกนัขอ้ผดิพลาดและการป้อนขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัจุดประสงคข์องโปรแกรม 
 การท าเอกสารคู่มือการใชง้าน 

2) Corrective Maintenance ประกอบดว้ย 
 การติดตามปัญหา หรือการรับแจง้ปัญหาจากผูใ้ช้งานผ่านทาง E-mail โดยจะมีการ

คดัลอกหนา้จอ รวมถึงขั้นตอน ท่ีท าใหเ้กิดความผดิพลาด 
 จดัท าคู่มือแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูใ้ชง้าน (Frequently asked questions: FAQ) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมุ่งเน้นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้รับปรุงระบบพสัดุและ
ครุภัณฑ์ ซ่ึงแต่เดิมนั้ นการท างานของระบบพัสดุและครุภัณฑ์จะเป็นการท างานท่ีล่าช้า ไม่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดในการจดัเก็บและบันทึกข้อมูลอยู่บ่อยคร้ังท าให้ไม่คุ่มกับ
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป 

จากปัญหาดงักว่าผูว้ิจยัจึงได้ท าการพฒันาระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรม
แบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปตข้ึ์นมาท าให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านไดจ้ากทุกท่ีและทุกเวลาท่ี
ตอ้งการ โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลของระบบในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆเพื่อลดค่าใชจ่้าย
ในการจดัท าเอกสาร อีกทั้งสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความปลอดภยัและประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การดูแลรักษาอีกดว้ย เม่ือผูใ้ชง้านส่งค าร้องในการยืมครุภณัฑ์หรือเบิกพสัดุไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบสนองค าร้องนั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่

ในการพัฒนาระบบจัดการพัสดุและครุภัณฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิล
แอพสคริปต์ไดน้ าหลกัในการบริหารโครการมาใช้พฒันาระบบ โดยมีการใช้แบบจ าลองแบบวนซ ้ า
และเพิ่มข้ึนซ่ึงท าให้ระบบไดมี้การด าเนินตามแผนของโครงการ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
ท าให้เห็นความคืบหน้าของโครงการไดอ้ยา่งรวดเร็วละประสบความส าเร็จเพราะมีการตรวจสอบใน
ทุกขั้นตอนของการพฒันา อีกทั้งยงัไดน้ าเอามาตรฐาน ISO29110 มาใชเ้พื่อเป็นมาตรฐานและควบคุม
การผลิตซอฟตแ์วร์ซ่ึงเป็นหลกัในการประกนัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ (Software Quality Assurance) 

ผลการศึกษาทดลองใช้งานตามสภาพแวดลอ้มจริง โดยท าการทดสอบกบัเจา้หน้าท่ีของศูนย์
นวตักรรมและการจดัการความรู้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 



 

80 

 

5.1.1. ดา้นการท างานของระบบ 

การท างานของระบบทุกโมดูลสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

5.1.2. ดา้นการแสดงผลบนเวบ็เบราเซอร์ 

ระบบสามารถแสดงผลบนเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome,  Safari และ Mozilla 
Firefox ไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ  

5.1.3. ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือในการท าแบบสอบถามจากเจา้หน้าท่ีของศูนยน์วตักรรมและ
การจดัการความรู้ซ่ึงเป็นผูใ้ชง้าน ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ว่าผูใ้ช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบ
จดัการพสัดุและครุภณัฑ์ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิลแอพสคริปต์ โดยวดัจาก
เจา้หนา้ท่ีของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ซ่ึงมีความรู้สึกในเชิงบวกเก่ียวระบบ เพราะ
ระบบเข้ามาช่วยสนับสนับการ ใช้งานพัสดุและครุภัณฑ์ได้ โดยหัวข้อแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ใหญ่ ดงัน้ี 

1) ความพึงพอใจดา้นฐานขอ้มูลระบบ 

a) ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 
b) ความเป็นปัจจุบนัของฐานขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 
c) ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูล 
d) ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 
e) ความสะดวกในการใชง้านระบบฐานขอ้มูล 

2) ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพ และตรงความตอ้งการ 

a) ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น 
b) สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้
c) ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
d) ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและครบถว้น 
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3) ความพึงพอใจในการประมวลผลและความปลอดภยั 

a) การประมวลผลขอ้มูลรวดเร็ว 
b) การประมวลผลถูกตอ้งแม่นย  า 
c) มีการจดัระดบัความปลอดภยัหรือก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 
d) มีการป้องกนัความผดิพลาดของระบบจากการใชง้าน 

4) ความพึงพอใจเม่ือเทียบกบัระบบเดิม 

a) สามารถลดเวลาในการยมืครุภณัฑ์-เบิกพสัดุ 
b) ลดเวลาในการจดัท าเอกสารรายงานสรุปผล 
c) สามารถติดตามครุภณัฑท่ี์ถูกใชง้านได ้

 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงผลการประเมินจากการใชง้านระบบ 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
ความพงึพอใจ
ด้านฐานข้อมูล

ระบบ 

ความพงึพอใจ
ด้านประสิทธิภาพ 

และตรงความ
ต้องการ 

ความพงึพอใจใน
การประมวลผล

และความ
ปลอดภัย 

ความพงึพอใจเมื่อ
เทยีบกบัระบบเดิม 

เจ้าหน้าที ่1 4.0 4.0 3.5 3.5 

เจ้าหน้าที ่2 4.5 3.5 4.0 4.5 

เจ้าหน้าที ่3 4.0 4.0 4.5 4.0 

เจ้าหน้าที ่4 3.5 3.5 4.0 4.0 

ค่าเฉลีย่ 4.0 3.8 3.9 3.9 

เกณฑค์วามพึงพอใจ ตั้งแต่ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1.5 = นอ้ย, นอ้ยกวา่ 1.5 = ควรปรับปรุง 
 

จากผลการประเมินในการทดลองใชง้านในสภาพแวดลอ้มจริงท าให้เห็นวา่ ระบบจดัการพสัดุ
และครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปต ์มีประโยชน์ทั้งต่อการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุและครุภณัฑแ์ละผูใ้ชง้านทัว่ไป ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี 
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5.2  ปัญหาและอุปสรรค 

ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปต ์ถูกศึกษา
บนพื้นฐานของ Google Application โดยมีการพฒันาบน Google Apps Script ดว้ยภาษาจาวาสคริปต์ 
(Java Script) เป็นหลักแต่เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างใหม่ และบางคลาส (Class) ยงัอยู่ใน
รูปแบบของ การทดลองใช้งาน  (Experimental) ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบได้ อีกทั้ งมีการ
อพัเดทเวอร์ชัน่อยูเ่สมอ ท าให้ค่อนขา้งมีความยากล าบากในการหาเอกสารอา้งอิง และตวัอย่าง เพื่อ
การศึกษาและพฒันาระบบ  

 

5.3  ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อ 

1) ระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปต์ ถูก
ออกแบบและพฒันาบน Google Apps Script ซ่ึงมีลกัษณะเป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source)  
คือสามารถท่ีจะแบ่งปัน ซอร์สโคด้ (Source Code) ให้กบับุคคลอ่ืนได ้หรือกระทัง่สามารถ
ท าเป็น ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) 
แจกจ่ายไปใหก้บันกัพฒันาอ่ืน เรียกใชง้าน หรือพฒันาต่อยอดได ้

2) หากระบบจดัการพสัดุและครุภณัฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆดว้ยกูเกิลแอพสคริปต ์
ไปผนวกกับระบบอ่ืนๆส านักงานเช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหาร ก็จะกลายเป็น
ระบบงานท่ีครอบคลุมในทุกดา้นของการท างาน และยงัสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายไดอี้ก
ดว้ย 
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