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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ส านั ก งาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานตามวงจรการพัฒนา ได้แก่ การวางแผนโครงการ ศึกษาข้อมูล
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้ อง วางแผนการพั ฒ นาระบบอย่ างเป็ นขั้ น ตอน การ
วิ เ คราะห์ โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย จ านวน 10 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็ นมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยทาการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X̅ = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านตรงตามความต้องการ ด้านการทางานตามฟังก์ชัน ด้านการนาไปใช้
งาน และด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ( ̅X = 3.50, ̅X = 3.50 , ̅X = 3.57 และ ̅X = 3.67
ตามลาดับ) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จานวน 10 คน พบว่า ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในมาก ( X̅ = 3.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูล
และด้านประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติการใช้งาน (̅X = 3.62, ̅X = 3.50 และ ̅X = 3.50
ตามลาดับ)
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บทนา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การควบคุมพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง
จานวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ โดยการจัดทาบัญชีหรือทะเบียนคุมจาแนกรายการตาม
ประเภทและชนิดของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับ-จ่ายพัสดุ ที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนคุม
ไว้ ป ระกอบการตรวจสอบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ทางการบริ ห ารเกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ผลิ ต ของหน่ ว ยงาน
นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการเก็บรักษา ดูแลบารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ และท าให้ ท ราบว่ า พัส ดุ ใ ดหากจะใช้ต่ อ ไปจะทาให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ยค่ า ใช้จ่ า ยในการดู แ ล
บารุงรักษา หรื อพัสดุใดหมดความจาเป็น สมควรที่จะจาหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ในข้อ 213
การตรวจสอบพัสดุประจาปี กาหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ใน
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ใ นวั น เปิ ด ท าการวั น แรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐ แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ
ในแต่ละปี งบประมาณแต่ล ะหน่ว ยงานได้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัส ดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
ดาเนินและอานวยความสะดวกในการทางานเป็นจานวนมากหลายรายการ และวัสดุสานักงานจะมี
หลายชนิดหลายประเภทตามการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันเป็นการจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ทาให้
ไม่สามารถทราบข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน การสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูล
ไม่เป็นระเบียบ ทาให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและสูญหายได้ ทางผู้วิจัยเห็นถึงความยุ่งยากและ
ซับซ้อนในการจัดการข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ
สานั กงานขึ้น และเพื่อความรวดเร็ วในการจัดการวัสดุส านักงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงนาเอา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อปูองกันการสูญหายของ
ข้อมูล สามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ สามารถปรับปรุงข้อมูล แก้ไขข้อมูลหรือสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องและแม่นยาของข้อมูล รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูล
วัสดุคงเหลือในแต่ละปี ซึ่งต้องมีการจัดเก็บไว้ฐานข้อมูล จึงเป็นการจัดระบบให้การทางานมีร ะเบียบ
มากขึ้น ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกความรวดเร็วในการทางาน
1.2 ปัญหาการวิจัย
1. ข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานไม่เป็นปัจจุบัน การสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็น
ระเบียบ ทาให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและสูญหาย
1

2. ความยุ่งยากและซ้าซ้อนในการดาเนินงานสรุปรายการบัญชีรับ -จ่าย ประจาปีของวัสดุ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สานักงาน
1.3 คาถามในการวิจัย
1. ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานควรมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
2. ผลจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึน้ อย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของผู้ใช้งานระบบ
1.5 ขอบเขตการวิจัย การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ อย่างเป็นระบบเพื่อประเมินหา
ประสิทธิภาพและความเหมาะสม
2. ออกแบบพัฒนาและ ใช้งานระบบฐานข้อมูลการเบิกวัสดุสานักงาน
3. ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายถึง การนาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการเบิกจ่ายและการสรุปพัสดุประจาปี ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผล แล้วรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบ
โดยการจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในรูปตาราง ที่สามารถเชื่อมโยงตารางทั้งหมดเข้าหากัน เพื่อลดความซ้าซ้อน
ในการจั ดเก็บ ไม่มีความขัดแย้ งของข้อมูล และมีความคงสภาพของข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ ความ
ต้องการ แล้วพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดาเนินงานเพื่อลดความซ้าซ้อน เพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ผู้ เชี่ย วชาญ หมายถึง ผู้ ที่เชี่ ยวชาญในด้านการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล คือปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ทางานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ปริญญาโท มีประสบการณ์ทางานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล ที่เกิดจากการการได้
ทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
2. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางสาหรับการศึกษา
ตามลาดับดังนี้
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
1. คุ้มค่า มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานและมีราคาเหมาะสม
2. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระยะเวลาเพียงพอต่อการยื่น
ข้อเสนอ
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการกาหนดเวลาที่เหมาะสม และ
มีการประเมินผล
4. ตรวจสอบได้ เก็บข้อมูลเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
เปิดเผยโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้างมี
กรอบการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรฐาน

สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับทุก
ภาคส่วน

ส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
เพื่อตรวจสอบและ

เน้นการวางแผน
ประเมินผลเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อความโปร่งใส และมี
การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม
คานึงถึงวัตถุประสงค์การ
ใช้งานเป็นสาคัญเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงิน

ภาพที่ 1 หลักการและเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง
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การจัดซื้อ- จัดจ้างแต่ละวิธี ต้องจัดทารายงานขอซื้อ-ขอจ้าง มีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรายงานก่อสร้าง
ที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
4. วงเงิน ที่จ ะซื้อหรื อจ้าง โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีว งเงินดังกล่าวให้ ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
5. กาหนดเวลาที่จะใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
6. วิธีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
8. ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
การออกแบบเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
การบริหารงานพัสดุ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ควบคุมและดูแลพัสดุที่ อยู่ในครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาสม คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ การบริหารงานประเภทนี้ จึงมีแนวดาเนินการไว้
หลายลักษณะเป็นกระบวนการที่มีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเป็นลาดับขั้นตอน
1. การเก็บและการบันทึก
1.1 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง
รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้
ประกอบรายการด้วย สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกัน
ก็ได้
1.2 เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียน
2. การเบิกจ่ายพัสดุ
2.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก
2.2 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ เป็นผู้สั่ง
จ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย หากมีความจาเป็นจะกาหนด
วิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงาน
คณะกรรมการวินิจฉัยและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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การบันทึกบัญชีวัสดุ
การควบคุมวัสดุให้ควบคุมวัสดุในระดับสานักงาน หรือหน่วยงานระดับกอง โดยจัดทา
บัญชีวัสดุแสดงการรับ – จ่าย – คงเหลือ แยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนการ
ดาเนินงานหลังจากที่ได้มีการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับและส่งมอบพัสดุให้ผู้ควบคุมพัสดุ โดย
มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เอกสารประกอบการลงบัญชีวัสดุ
1.1 บัญชีวัสดุ ใช้ตามแบบที่ กวพ. กาหนด
1.2 เอกสาร/หลั ก ฐานประกอบการรั บ วัส ดุ เป็ นหลั ก ฐานประกอบการลงบั ญ ชี
ด้านรับ ได้แก่
- ใบส่งของ ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับงานจ้าง
- ใบรับรองผลการจัดทาเอง
- หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ โดยให้มีข้อความชัดเจน เกี่ยวกับพัสดุ ชนิด ขนาด
ลักษณะ จานวนเท่าใด ราคาประมาณต่อหน่วย หลักฐานการส่ง หรือรับพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ
1.3 หลักฐานการจ่ายวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านจ่าย ได้แก่
- ใบเบิกพัสดุ
- ใบยืมพัสดุ
2. การเบิกวัสดุ ใบการควบคุมการใช้วัสดุนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วย
พัสดุ โดยมีขั้นตอนการเบิกวัสดุ ดังนี้
2.1 ผู้ต้องการใช้พัสดุเขียนใบเบิกวัสดุสิ่งของ
2.2 ให้หัวหน้างานเป็นผู้เบิก เช่น หัวหน้าฝุาย หัวหน้างาน หรือผู้ต้องการใช้อาจขอ
เบิกเองแล้วใบเบิกผ่านหัวหน้าฝุาย หัวหน้างาน
2.3 หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย โดยพิจารณาความเหมาะสมว่าผุ้ขอเบิกใช้ ตาม
วัตถุประสงค์ โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่
3. การจ่ายวัสดุ เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพัสดุ ต้องตรวจสอบใบเบิกวัสดุ
สิ่งของว่าได้รับอนุมัติสั่งจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุแล้ว พร้อมตรวจสอบรายการ และจานวนปริมาณ
วัสดุที่ขอเบิกว่ามีเพียงพอหรือไม่แล้วจึงให้จ่ายตามรายการในใบเบิก แลงลงเลขที่เอกสารกากับในใบ
เบิกวัสดุ (ให้ระบุเลขที่เอกสารเรียงลาดับตามปีงบประมาณ) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการลงบัญชี
จ่ายวัสดุต่อไป
4. ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ
4.1 จัดทาบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กาหนด โดยแยกรายการตามประเภทของ
วัสดุตามที่กาหนดในหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ เช่น
วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิ วเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี กระดาษรองปกสี เป็นต้น
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4.2 จัดทาสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท โดยแยกเป็นแต่ละชนิดให้
ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการลงบัญชี และการตรวจสอบ
4.3 เมื่อได้รั บ วัส ดุและหลั กฐานการรับวัส ดุแล้ ว ให้เจ้าหน้าที่พัส ดุกาหนดเลขที่
เอกสารด้านรับ โดยเลขที่รับเอกสารให้เรียงลาดับตามวัน เวลาที่ได้รับวัสดุ เป็นลาดับไป เช่น ร.1 ร.2
ร.3 ตามลาดับ และแยกตามปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในกรบันทึกบัญชีรับวัสดุ หรืออาจ
อ้างอิงจากเลขที่ใบส่งของของผู้ขายก็ได้
4.4 บันทึกการรับวัสดุใบบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ
ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขายหรือรับจากใคร เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจานวนวัสดุที่ได้รับในครั้งนี้ แล้วรวมยอดกับวัสดุของเดิมที่มีอยู่ เป็นยอดวัสดุที่มี
ทั้งหมดในช่องคงเหลื อ ให้ ร ะบุ ห มายเลขที่แผ่ น/หน้า ไว้ในหลั กฐานการรับในแต่ล ะรายการด้ว ย
เพื่อให้ทราบว่ารายการนี้ได้ลงบัญชีแล้ว
4.5 เมื่อจ่ายพัสดุออกไปแล้ว ให้บันทึกการจ่ายในบัญชีวัสดุ ตามรายการในใบเบิก
วัสดุสิ่งของ ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่จ่ายวัสดุ ชื่อผู้เบิกหรือจ่ายให้ใคร จานวนที่จ่าย ในการจ่ายวัสดุให้ลง
จ่ายวัสดุที่ได้รับมาก่อนออกไปก่อน และอ้างอิงเลขที่เอกสารในใบเบิกวัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานและ
สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้ พร้อมคานวณยอดจ่ายหักจากวัสดุที่มีเป็นยอดคงเหลือในช่อง
คงเหลือ
4.6 ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ทาการตรวจพัสดุประจาปี และรายงานวัสดุคงเหลือ โดย
สรุปยอดรายการรับ – จ่ายวัสดุ จานวนที่คงเหลือและมูลค่าของวัสดุคงเหลือในแต่ล่ะรายการที่มีจาก
บัญชีวัสดุ ณ วันสิ้นงวดบัญชี (30 กันยายน ของปีงบประมาณ) แล้วจ้างให้กองคลัง หรือการเงินและ
บัญชีของหน่วยงานทราบเพื่อดาเนินการ
3. การยื ม การให้ ยื ม หรื อ น าพั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นกิ จ การ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทาง
ราชการจะกระทามิได้
3.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป
3.1.1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผู้ให้ยืม
3.1.2 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
3.1.3 ผู้ยืมส่งคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือ
ใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแวมให้คงสภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตาม
ราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
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3.2 พัสดุประเภทสิ้นเปลือง
3.2.1 ให้กระทาได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐยืมมีความจาเป็น รีบด่วน จะดาเนินการ
จัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ และให้มีหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม เมื่อครบกาหนดยืมให้ผู้ยืมหรือรับหน้าที่แทนมี
หน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
4. การบารุงรักษา
4.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4.2 ให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุงด้วย
กรณีที่พัสดุเกิดการชารุดให้หน่วยงานขิงรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยเร็ว
5. การตรวจสอบพัสดุ
5.1 ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็น
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา
5.2 รายงานการตรวจสอบภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
นั้น หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่าย
ต่อไปได้
6. การจาหน่ายพัสดุ
6.1 การขาย
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มี
การจาหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของ
สภาพปั จ จุ บั น ของพัส ดุนั้ น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีก ารเปรียบเทียบราคา ตามความ
เหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่
ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผุ้ดาเนินการก็ได้ ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดย
วิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่
6.1.1 การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิ น 500,000 บาท จะ
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ โดยตกลงราคา
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6.1.2 การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.1.3 การขายอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แท็ บ เล็ ต ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดีงกล่าวพ้นจากหน้าที่ หรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.2 แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทาลาย
6.2.1 แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
6.2.2 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม มาตรา
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
6.2.3 แปรสภาพหรื อ ท าลาย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
กาหนดการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้างาน
ของรัฐสั่งการ
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ขั้นตอนการควบคุมวัสดุ

2.
3.
4.

6.

7.

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการควบคุมวัสดุต้องตรวจสอบตามใบ
เจ้าหน้าที่
เบิกของ และตรวจสอบวัสดุที่ขอเบิกตามบัญชีวัสดุและวัสดุ
คงคลัง ว่ามีวัสดุอยู่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่
- กรณีอนุมัติ
เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติ
- เจ้าหน้าที่
- กรณีไม่อนุมัติ
กรณีไม่อนุมัติให้แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุทราบเหตุผลในการไม่
- หัวหน้า
อนุมัติ เช่น วัสดุที่ขอเบิก ไม่อยู่ในคลังพัสดุ
เจ้าหน้าที่
จ่ายวัสดุและ
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จ่ายวัสดุตามรายการที่ได้รับอนุมัติตาม
เจ้าหน้าที่
บันทึกบัญชีวัสดุ เลขที่เอกสารใบเบิกและลงบัญชีให้ครบถ้วนตามรายการที่
ขอเบิก
ผู้ขอเบิกรับวัสดุ
ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุและตรวจนับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่
และตรวจสอบรับ ตามที่ได้รับอนุมัติและลงลายมือชื่อในใบเบิกของ เพื่อไว้เป็น
วัสดุตามที่ได้รับ
หลักฐาน
อนุมัติ
ตรวจสอบพัสดุ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ทารายงานวัสดุคงเหลือ
- เจ้าหน้าที่
ประจาปีและ
โดยสรุปการรับ-จ่าย จานวนคงเหลือ และมูลค่าของวัสดุ - คณะกรรมการ
รายงานวัสดุ
คงเหลือในแต่ละรายการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ
คงเหลือ
ประจาปีตรวจสอบ และจึงแจ้งงานพัสดุ โครงการจัดตั้งกอง
ประจาปี
คลัง ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5.

เบิกวัสดุ/ใบเบิก
ของ
ตรวจสอบบัญชี
วัสดุ/วัสดุคงคลัง

รายละเอียดงาน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวัสดุแล้ว ให้จัดทาบัญชีวัสดุ ตามแบบที่
กวพ. กาหนด โดยแยกประเภทวัสดุ และแยกชนิดของวัสดุ
การบันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุใช้เอกสารอ้างอิงตามใบตรวจ
รับพัสดุ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ วันเดือนปี ชื่อผู้ขาย เลขที่
เอกสาร ราคาต่อหน่วยซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และ
จานวนวัสดุ ที่ได้รับมาให้ครบถ้วน
รับใบเบิกของจากผู้ขอเบิกวัสดุ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ลาดับ ผังกระบวนการ
1. รับวัสดุและบันทึก
บัญชีวัสดุ

หมายเหตุ คาว่าเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พัสดุประจาหน่วยงาน
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- ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารใบเบิกวัสดุ เลขที่เอกสาร.........................
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พิบ
ูลส
งคร
าม

ใบเบิกวัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า.............................................................................................ตาแหน่ง............................................................
หน่วยงาน..........................................................................................
มีความประสงค์ขอเบิกสิ่งของสาหรับใช้ในราชการ ตามรายการข้างล่างนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
หมายเหตุ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ลงชื่อ..............................................................ผู้เบิก
(………………………………………………………….)

ลงชื่อ..................................................................ผู้จ่ายของ
(...............................................................)
วันที่.....................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผู้รับของ
(...............................................................)
วันที่......................................................................
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เห็นควรเบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุญาต
(...............................................................)
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- ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารบัญชีรับวัสดุ บัญชีรับวัสดุ

ส่วนราชการ .........................................................
หน่วยงาน .............................................................

แผ่นที่ ......./......./......
ประเภท .............................
ชนิดวัสดุ ………………………… รหัส............-..............
แหล่งงบประมาณ ..........................
ขนาดหรือลักษณะ ......................................
จานวนอย่างสูง ..................................
หน่วยที่นับ
…………………………………. ที่เก็บ ……………………………………
จานวนอย่างต่า …………………………….
รับจาก

เลขที่
เอกสาร

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

วัน เดือน ปี
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จานวน
จ่าย คงเหลือ

จานวนเงิน
คงเหลือ
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- ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารบัญชีจ่ายวัสดุ บัญชีจ่ายวัสดุ

ส่วนราชการ .........................................................
หน่วยงาน .............................................................

แผ่นที่ ......./......./......
ประเภท .............................
ขนาดหรือลักษณะ ...................................
หน่วยที่นับ
………………………………….
จ่ายให้

เลขที่เอกสาร

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

วัน เดือน ปี

ชนิดวัสดุ ………………………… รหัส............-..............
แหล่งงบประมาณ ..........................
จานวนอย่างสูง ..................................
ที่เก็บ ……………………………………
จานวนอย่างต่า …………………………….
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2. แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิไลพร ศรีไพศาล (2553) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบงาน
โดยทั่วไป มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1.1 วางแผนงาน/โครงการ เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบงาน โดยเริ่มจากการศึกษาความ
เป็นไปได้(Feasibility Study) ทั้งนี้การวางแผน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยจะต้องประเมินระบบการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน
ว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ให้องค์กรมากน้อยเพียงใด และสามารถ
ลดภัยคุกคามจากภายนอกได้ อย่างไร ประเด็นสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการศึกษาความเป็นไปได้คือ แผนงาน/
โครงการที่จะพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่จะรองรับกระบวนการในการ ปฏิบัติงานใดขององค์กร

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน

ในปัจจุบันมีบุคลากรและทรัพยากรเท่าใดที่สามารถสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และ พิจารณางบประมาณในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ เช่น เงินลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ค่าบารุงรักษา ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่
1.2 กาหนดขอบเขตการดาเนินการ เป็นการระบุความจาเป็นในการ พัฒนาระบบงานใหม่อย่าง
คร่ าวๆ โดยยั งไม่กาหนดรายละเอีย ด เพื่อเป็น การพิจารณาในเบื้องต้นว่า การพัฒ นาระบบงานใหม่มี
ความสาคัญแค่ไหน (เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่) มีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการ มากน้อย
แค่ไหน (เป็นปัญหาสาคัญหรือไม่) และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร (พิจารณาความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ) โดยวิเคราะห์โครงสร้าง องค์กรและกระบวนการในการปฏิบัติงาน การแยกแยะกระบวนการใน
การ ปฏิบัติงานออกเป็นส่วนย่อย เพื่อหาคุณสมบัติหน้าที่ และสภาพทั่วไป ในการทางาน
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1.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Re0uirement Collection and Analysis) โดย
กาหนดปัญหาและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบ ปัญหาของระบบงานเดิม และความต้องการของระบบงาน
ใหม่ เพื่อกาหนด วัตถุประสงค์ของระบบงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถตอบ
โจทย์ดังนี้
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาระบบงานคืออะไร
- ใครเป็นผู้ใช้ระบบงานนี้
- ระบบงานนี้ต้องเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์กรหรือไม่
- ระบบงานนี้มีการใช้ข้อมูลร่วมกับระบบ หรือผู้ใช้อื่นหรือไม่
ทั้งนี้การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจะเป็นการนาขอบเขต การดาเนินการที่กาหนดไว้ในขั้นตอนก่อน
หน้านี้มาวิเคราะห์และกาหนด รายละเอียดต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและ
หลักฐานที่รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน การทอดแบบสอบถามไป
ยังผู้ใช้บริการหลัก รวมทั้งการพิจารณา จากเอกสาร อาทิเช่น
- ผังระบบงานเดิม(ContextDiagram) เพื่ออธิบายกระบวนการ ของการปฏิบัติงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของระบบงาน
- ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่ออธิบายการไหล ของข้อมูลภายในระบบ และสิ่งอื่น
จากภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
- ผังความสัมพันธ์(Entity RelationshipDiagram) เพื่ออธิบาย ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จัดเก็บ
อยู่ภายในระบบ
- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่ออธิบายความหมาย ของข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บภายใน
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย โครงร่าง ของฐานข้อมูลในระดับต่างๆ รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกใช้
ข้อมูลของผู้ใช้ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น
กรณีที่ไม่มีผังต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นในรูปแบบเอกสาร ผู้พัฒนา ระบบจะต้องสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทาผังต่างๆ เพื่อใช้ ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการของระบบที่จะพัฒนาขึ้นใหม่
รวมทั้ง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานในขั้นตอนต่อไป
1.4 การออกแบบ (Design) ในการพัฒนาระบบงานประกอบด้วย การออกแบบระบบฐานข้อมูล
และการออกแบบระบบงานประยุกต์มีปัจจัย สาคัญ คือ ความสามารถในการสรรหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ระบบงานเดิม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไป สามารถจาแนกได้2 วิธีคือ
1.4.1 การออกแบบจากล่างขึ้นบน (ฺBottom-up Design) เป็นการออกแบบฐานข้อมูลจาก
แนวคิดพื้นฐานที่ว่า ลักษณะงานในแต่ละหน่วยงาน ย่อมมีความสมบูรณ์และความซับซ้อนแตกต่างกัน ฉะนั้น
รูปแบบของฐานข้อมูล ที่ดีควรเกิดจากการรวบรวมข้อดี ของข้อมูลและ/หรือโปรแกรมต่างๆ ที่มี การใช้งานอยู่
แล้วภายในหน่วยงานต่างๆ มาจัดทาเป็นรูปแบบฐานข้อมูลของ องค์กร เนื่องจากข้อมูลและ/หรือโปรแกรม
ดังกล่าวสามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ ใช้งานในหน่วยงานนั้นๆ อยู่แล้ว ดังนั้น การออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยวิธีนี้จึงเป็นการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือโปรแกรมที่มีการใช้งาน
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อยู่แล้วภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูลขององค์กร
แต่มีข้อจากัด คือ ต้องใช้เวลามากในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ เนื่องจากการนา
กรรมวิธีย่อยๆ จากการทางานของหน่วยงานต่างๆ มารวม เข้าด้วยกันเป็นเรื่องที่ทาได้ไม่ง่ายนัก
1.4.2 การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-down Design) เป็นการออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอน การทางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ
ความต้องการใช้งาน ฐานข้อมูล จากการสังเกตการณ์ สอบถาม และ/หรือ สัมภาษณ์บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานฐานข้อมูล ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีใช้อยู่ภายในหน่วยงาน เพื่อนามา
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลขององค์กร แต่มีข้อจากัด คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลควร
ต้องเข้าใจ ให้ความสาคัญและความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงจะทาให้ได้ ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
และครอบคลุ มระบบงานต่างๆ ภายในองค์ก ร ข้อดี ของการออกแบบฐานข้ อมูล ด้ว ยวิธีนี้ คือ เป็ นวิธี การ
ออกแบบที่เหมาะ กับการจัดวางระบบฐานข้อมูลในองค์กรที่มีความหลากหลายของหน่วยงาน เช่น ในแต่ละ
หน่วยงานมีการอ้างถึงข้อมูลเดียวกันด้วยชื่อที่แตกต่างกัน เป็นต้น
สาหรับขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบงานประยุกต์ จะเริ่มต้นที่การวิเคราะห์
แล้วจึงทาการออกแบบ ขั้นต่อไปคือการพัฒนาต้นแบบ ของโปรแกรม ขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบระบบ
เมื่อทดสอบแล้วพบว่า ระบบยังไม่สมบูรณ์ ผู้พัฒนาระบบจะต้องเริ่มต้นการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา/
ปรับปรุง/แก้ไขระบบ และทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้พัฒนา ระบบจะต้องดาเนินการตามวงจรเช่นนี้ไป
จนกว่าระบบจะผ่านการทดสอบ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ระบบว่าระบบสมบูรณ์และไม่จาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงอีกต่อไป อธิบายได้ดัง ภาพที่ 2

ภาพที่ 6 วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

1.5 การทดสอบระบบ และนาระบบไปใช้งาน ระบบงานจะต้องได้รับ การทดสอบในทุกๆ ด้าน ที่
จะสามารถทาการทดสอบได้เพื่อให้เกิดความแน่ใจ ว่าระบบงานจะทางานได้ถูกต้องและเป็นไปตามความ
ต้องการ รวมทั้งกาหนด ให้ผู้ใช้ระบบหลายๆ คน ร่วมดาเนินการทดสอบ เพื่อให้ระบบสามารถทางาน ได้
ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด เมื่อผ่านขั้นตอนการทดสอบเพื่อการยอมรับ ระบบแล้ว ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ใช้
ให้มีความเข้าใจในการทางานของ ระบบและสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็น
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผู้ใช้อาจยังไม่มีความคุ้นเคยในการใช้งาน จึงต้อง จัดให้มีบุคลากรที่จะทาหน้าที่ตอบ
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ข้อซักถามและให้คาแนะนาเมื่อผู้ใช้ เกิดปัญหาในการใช้ระบบงาน ซึ่งการทดสอบระบบงานแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน คือ
1.5.1 การทดสอบแต่ละส่วน (Unit Testing) เป็นการทดสอบ โปรแกรมทีละ
โปรแกรมแยกกันต่างหากเพื่อให้แน่ใจว่า ถ้าแต่ละโปรแกรม ทางานได้อย่างถูกต้องแล้วจะทาให้ระบบงานทั้ง
ระบบสามารถทางาน ได้อย่างถูกต้องด้วย การทดสอบในขั้นตอนนี้มุ่งเน้นการค้นหาจุด ผิดพลาด ในโปรแกรม
1.5.2 การทดสอบระบบทั้งระบบ (System Testing) เป็นการ ทดสอบการทางาน
ของระบบในภาพรวม ซึ่งจะทดสอบการทางานร่วมกัน ระหว่างโปรแกรมส่วนต่างๆ ของระบบงาน (ซึ่งผ่านการ
ทดสอบแต่ละส่วน มาแล้ว) และทาการประเมินค่าระยะเวลาที่ใช้ในการทางาน ความสามารถ ในการ
ตอบสนองเมื่อมีผู้ใช้งานเป็นจานวนมากพร้อมกัน การฟื้นคืนสภาพ เมื่อระบบเกิดความล้มเหลว ความสามารถ
ในการใช้งานระบบหลังความ ล้มเหลว ซึ่งในการทดสอบทั้งระบบงานจะนาไปสู่การจัดทาเอกสารประกอบ ที่
อธิบายการทางานทุกส่วนของระบบงาน
1.5.3 การทดสอบเพื่อการยอมรับระบบ (Acceptance Testing) เป็นการทดสอบ
ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานพร้อมที่ จะนาไปติดตั้งใช้งานได้โดยสามารถแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ การทดสอบ ด้วยข้อมูลสมมติและสมมติให้ระบบอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และการ
ทดสอบโดยใช้ข้อมูลจริงภายใต้สถานการณ์จริง ซึ่งผลจากการ ทดสอบระบบทั้งระบบจะถูกนามาพิจารณาโดย
ผู้บ ริ หารและบุ คลากรผู้ ใช้ ระบบงาน เมื่อทุกฝุายมีความพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ รวมทั้ง
ระบบงานสามารถทางานได้ตามมาตรฐานที่ต้องการแล้ว จะถือว่าระบบงาน ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการ และสามารถนาไปติดตัง้ เพื่อใช้งานได้
1.6 การบารุงรักษา เป็นขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เนื่องจากเป็นการ
ดาเนินการเมื่อมีการนาระบบไปใช้งานจริงแล้ว เมื่อระบบได้เริ่มดาเนินการ จะต้องมีการเตรียมการบารุงรักษา
ฐานข้อมูล โดยการสารองข้อมูล (Data Backup) และการกู้คืนระบบ (Data Recovery) ในกรณีเกิดเหตุการณ์
ที่ทาให้ระบบไม่สามารถทางานต่อไปได้นอกจากนี้ ต้องมีการปรับปรุงระบบ เพื่อแก้ไขระบบให้ถูกต้อง สามารถ
คืนสู่สภาวะ ปกติได้โดยเร็ว โดยเพิ่มตารางข้อมูล เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตาราง ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริง เพื่อบารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น ขั้นตอนของการแก้ไข และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล
2 บุคลากรในการออกแบบฐานข้อมูล
2.1 ผู้บริหารฐานข้อมูล (Data Base Administrator: DBA) และผู้บริหารข้อมูล (Data
Administrator: DA) ผู้บริหารฐานข้อมูลทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ/ควบคุม/กาหนดนโยบาย มาตรการ
และมาตรฐานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร เช่น กาหนดรายละเอียดและวิ ธีการจัดเก็บข้อมูล
กาหนดควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล กาหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กาหนดระบบสารองข้อมูล
กาหนดระบบการกู้คืนข้อมูล เป็นต้น ตลอดจนทาหน้าที่ประสานงานกับผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียน
โปรแกรม เพื่อให้การบริหารระบบฐานข้อมูลสามารถดาเนินไปได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากหน้าที่
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารฐานข้อมูลมีมากมายหลายประการ ในบางองค์กรจึงทาการแบ่งหน้าที่บางส่วนซึ่ง
ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคและไม่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูลให้กับผู้บริหาร
ข้อมูล ดังนั้น ผู้บริหารข้อมูลจึงเป็นบุคคลที่ทาหน้าที่ในการกาหนดความต้องการในการใช้ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร การประมาณขนาดและอัตราการขยายตัวของข้อมูลในองค์กร ตลอดจนทาการจัดการดูแลพจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary)เป็นต้น
2.2 นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ (Systems Analysts) และนั ก เขีย นโปรแกรม (Programmer)
นักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ดังนั้น จึงต้องทาการศึกษา
และทาความเข้าใจในระบบงานที่องค์กรต้องการ รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ทางานโดยรวมของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกด้วยส่วนนักเขียนโปรแกรมมีหน้าทีรับผิดชอบในการเขียน
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูล การ
เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล เป็นต้น

2.3 ผู้ใช้ (End User) เป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
ระบบฐานข้อมูล คือ การตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ ดังนั้น ในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลจึงจาเป็นต้องมีผู้ใช้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มบุคลากรที่ทาหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลด้วย
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3. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบระบบฐานข้อมูล คือ การสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการกาหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็วการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการหาความต้องการ (Requirement) ของระบบที่จะทาการ
พัฒนาขึ้นว่าต้องการประสิทธิภาพในการทางานอย่างไรบ้าง โดยการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
ประกอบด้วย3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด(Conceptual Database Design) การออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับนี้เป็นการกาหนดโครงร่าง (Schema) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายโครงสร้างหลักๆ ของ
ข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล โดยไม่คานึงว่าฐานข้อมูลที่จะนามาใช้มีโครงสร้างข้อมูลแบบไหน การออกแบบ
ในระดับแนวคิดจะสามารถอธิบายได้ว่าฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูล (Entities) ใดบ้างทั้งที่เป็น
รูปธรรม เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อสิ่งของ และที่เป็นนามธรรมเช่น ความชานาญ การกระทาต่างๆ เป็นต้น
โดยมีการจั ด เก็บ รายละเอีย ดข้อมูล (Attributes) ที่แสดงลั กษณะและคุณ สมบัติของข้อ มูล นั้นๆและมี
ความสัมพันธ์ (Relations) ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ดังนั้น ผลของการออกแบบในระดับนี้จึงเป็นรูป
แบบจาลองของข้อมูลที่จะประกอบด้วยโครงสร้างที่อยู่ในแนวคิดที่ยังไม่สามารถนาไปใช้งานได้จริง
3.2 การออกแบบฐานข้อมูลในเชิงตรรกะ (Logical Database Design) การออกแบบฐานข้อมูล
ในระดับนี้ เป็นระดับที่ต่อเนื่องมาจากการออกแบบฐานข้อมู ลในระดับแนวคิด โดยอาศัยโครงสร้างที่ได้จาก
ระดับแนวคิดมาตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างที่ออกแบบขึ้นกับส่วนประมวลผลต่างๆ ที่ออกแบบไว้ และ
ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ไปตามโครงสร้ า งข้ อ มู ล ของฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะน าไปใช้ ง านว่ า เป็ น โครงสร้ า งแบบล าดั บ ชั้ น
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(Hierarchical) แบบเครื อข่าย (Network) แบบเชิงสั มพันธ์ (Relational)หรือแบบเชิงวัตถุ (Object
Oriented) ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลที่ 1 กาหนดให้เป็นข้อมูล (Entity) ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีรายละเอียดของข้อมูล (Attributes)ประกอบด้วย รหัสประจาตัวข้าราชการ ชื่อข้าราชการ ที่อยู่
ข้าราชการ
ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างข้อมูลข้าราชการและ
ข้อมูลหน่วยงานในลักษณะว่า ข้าราชการแต่ละคนปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดหน่วยงานใด หรือกองคลังมีจานวน
ข้าราชการในสังกัดเท่าไหร่ ชื่อ - สกุลใดบ้าง และข้าราชการเหล่านั้นดารงตาแหน่งใด เป็นต้น
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในเชิงตรรกะนี้ จะเน้นความสาคัญในส่วนของการจัดกลุ่มข้อมูล
โดยไม่เกิดความซ้าซ้อน ด้วยวิธีการทาให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เพื่อการปรับการ
ออกแบบฐานข้อมูลให้เหมาะสม กล่าวคือ ดาเนินการให้ข้อมูลอยู่ในรูปที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่ไม่สามารถแตก
ออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลข้าราชการประกอบด้วย
- รหัสประจาตัวข้าราชการ ไม่สามารถกาหนดเป็นหน่วยย่อยได้อีกแล้ว
- ชื่อข้าราชการ กาหนดเป็นหน่วยย่อย คือ คานาหน้า ชื่อตัวชื่อสกุล
- ที่อยู่ข้าราชการ กาหนดเป็นหน่วยย่อย คือ บ้านเลขที่ หมู่บ้านถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
3.3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Database Design) เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการออกแบบฐานข้อมูล โดยจะกาหนดข้อมูลที่จะจัดเก็บลงฐานข้อมูลจริง มีการกาหนดวิธีในการเข้าถึง
ข้อมูล(Access Method) ประเภทของข้อมูล (Data Type) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) การจัด
ระเบียนแฟูม (File Organization) เป็นต้น ซึ่งผลจากการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพนี้ จะสามารถ
นาไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลจริง ทั้งนี้ ก่อนที่จะออกแบบฐานข้อมูลในระดับนี้ ผู้ออกแบบจะต้องเลือกว่าจะ
ใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์ใดเพื่อช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ การ
เรียกใช้ และการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งโปรแกรมฐานข้ อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บางโปรแกรม
ใช้ง่าย ราคาไม่แพง แต่จะจากัดขอบเขตการใช้งาน เช่น Access, dBase, FoxPro, Clipper, FoxBase เป็น
ต้นบางโปรแกรมมีความสามารถในการทางานมากกว่า แต่ใช้งานยากกว่า และต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวน
มากเพื่อให้มีสิทธิ์ในการใช้งานตามกฎหมาย เช่น Oracle, SAP, DB2เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจัดการ
ระบบฐานข้อมูลบางโปรแกรมได้อนุญาตให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ซึ่งเรีย กกันทั่วไปว่า
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Opensource Software) เช่น Base (OpenOffice.org), MySqL เป็นต้น เมื่อมี
ผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้งานมากมายเช่นนี้ ผู้พัฒนาระบบจึงต้องมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
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- คุณลักษณะและเครื่องมือของระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งผลิตภัณฑ์บางตัวจะรวมเอาเครื่องมือ
ต่างๆ ที่ให้ความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เช่น การออกแบบหน้าจอ การสร้างรายงาน การสร้าง
โปรแกรมประยุกต์ พจนานุกรมข้อมูล และอื่นๆ
- ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลิขสิทธิ์ การซ่อมบารุง การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์
ใหม่กรณีที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว
- ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ข้ามระบบและภาษา
- พิจารณาว่ารูปแบบของฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ เป็นโครงสร้างแบบลาดับชั้น แบบเครือข่าย
แบบเชิงสัมพันธ์ หรือแบบเชิงวัตถุ
- ความต้องการทางฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความต้องการหน่วยความจา
เป็นต้น
4. วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น ผู้พัฒนาระบบจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้
ในวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) แต่เนื่องจากระบบ
สารสนเทศประกอบด้วยส่วนการประมวลผล และส่วนของข้อมูล ดังนั้น ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงต้อง
ดาเนินการพัฒนาทั้งในส่วนของการออกแบบระบบงานประยุกต์ และส่วนของการออกแบบระบบฐานข้อมูล
ควบคู่กันไป ซึ่งผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะดาเนินการตามขั้ นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบงานตามวงจร
ชีวิตของการพัฒนาระบบงานเป็นหลัก แต่ถ้าการดาเนินการภายในขั้นตอนนั้นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาในส่วนของ
ข้อมูล แล้ว ผู้พัฒนาต้องดาเนิ น การตามขั้น ตอนของวงจรชีวิตของการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล (Database
LifeCycle : DBLC) เนื่องจากในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น ส่วนแรกที่จะต้องออกแบบและพัฒนาขึ้นก่อน
คื อ ส่ ว นของข้ อ มู ล ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ออกแบบไว้ จะถู ก ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล น าเข้ า (Input) และส่ ว นแสดงผล
(Output)ของระบบงานประยุกต์วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นขั้นตอนที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
4.1 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทาฐานข้อมูล (Database Initial Study) เป็นขั้นตอนแรกของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ เพื่อกาหนด
จุดมุ่งหมายขอบเขต และกฎระเบียบต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบฐานข้อมูลขั้นต่อไป
4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นขั้นตอนที่นารายละเอียดที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในขั้นตอนแรกมากาหนดเป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คื อ การ
ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) การออกแบบฐานข้อมูลในเชิงตรรกะ
(Logical Database Design) และการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Database Design)
4.3 การจัดทาและนาข้อมูลเข้าฐานข้อมูล (Implementation and Loading) เป็นขั้นตอนที่
นาเอาโครงร่างต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการออกแบบทั้ง 3 ระดับ (ในระดับแนวคิด ในเชิงตรรกะ
และในระดับกายภาพ) มาสร้างเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลจริง รวมทั้งการแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิม
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ในกรณีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลอยู่แล้ว ให้สามารถนามาใช้ในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่
ได้ ซึ่งการติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบมาแล้ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้
โดยเริ่มต้นจากกาหนดผู้จัดการฐานข้อมูลกาหนดพื้นที่ที่ต้องการใช้ การสร้างฐานข้อมูล และอื่นๆการสร้าง
ตารางในฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลต้องให้ความสาคัญมากที่สุด เนื่องจาก
ตารางที่ได้รับการออกแบบไว้ดี จะสามารถนาข้อมูลจากตารางนั้นไปทาประโยชน์ได้มากมาย เช่นการทา
แบบสอบถาม (Query) การจัดทารายงาน (Report) เป็นต้นซึ่งแนวทางปฏิบัติในการสร้างตารางที่ดี คือ ข้อมูล
ที่อยู่ในตารางและระหว่างตารางไม่ควรซ้ากัน แต่ละตารางมีข้อมูลเพียงหนึ่งหัวเรื่อง (Entity)เท่านั้น และการ
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จะต้องจัดเก็บในส่วนที่เล็กที่สุดตัวอย่างเช่น ข้อมูลบุคลากร ไม่ควรจัดเก็บชื่อ - สกุล
ไว้ในที่เดียวกัน แต่ควรจัดเก็บแยกเป็นคานาหน้า ชื่อตัว และชื่อสกุล หรือข้อมูลที่อยู่ของบุคลากรให้จัดเก็บ
ข้อมูลแยกเป็นหน่วยย่อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ คือ บ้านเลขที่ หมู่บ้านถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เป็นต้น
4.4 การทดสอบและประเมินผล (Testing and Evaluation) เป็นขั้นตอนในการทดสอบระบบเพื่อ
หาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้งการประเมินความสามารถของระบบฐานข้อมูลนั้น เพื่อนาไปใช้ในแนวทางการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน และเมื่อทดสอบกับข้อมูลจริงที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั้น ต้องได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ซึ่งการทดสอบดังกล่าวควรทดลองในหลายๆ กรณีและกาหนดให้มีกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการทดสอบ
เพื่อให้ครอบคลุมระบบมากที่สุด
4.5 การนาฐานข้อมูลไปใช้ในงาน (Operation) เป็นขั้นตอนที่นาเอาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์แล้วไปใช้งานจริง เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผลเป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน
ต่อไปก็เป็นขั้นตอนดาเนินการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจการทางานของระบบ
และสามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะยั งไม่คุ้นเคยทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้บ้าง
จึงต้องจัดให้มีผู้คอยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการทางานของระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
4.6 การบารุงรักษาฐานข้อมูล (Maintenance and Evolution)เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูลจริง เพื่อบารุงรักษาให้ ระบบฐานข้อมู ลทางานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งเป็น
ขั้นตอนของการแก้ไข และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล หลังจากระบบได้เริ่มดาเนินการ ผู้จัดการฐานข้อมูลจะต้องเตรียมการ
บารุงรักษาฐานข้อมูล
5. การติดตามและควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security) เป็นการปูองกันผู้ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้
หรื อ แก้ ไ ขข้ อ มู ล และความสามารถในการปู อ งกั น ข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ เช่ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก
เปลี่ยนแปลงให้ผิดพลาดได้โดยง่าย แสดงว่าข้อมู ลมีความปลอดภัยต่า เป็นต้น ทั้งนี้ความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลมีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก ผู้บริหารฐานข้อมูลจึงจาเป็นที่จะต้องรักษา
ฐานข้อมูลให้ปลอดภัยเพื่อลดปั จจัยเสี่ยงที่จะทาให้ฐานข้อมูล เกิดความเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
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สามารถรักษาข้อมูลให้เป็นความลับได้ (Secrecy) เพื่อให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ (Integrity) เพื่อให้มีฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (Availability) และเพื่อลดความเสี่ยง (Risk
Assessment) ในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเสียหายของข้อมูลการติดตามตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน
ฐานข้อมูลเป็นการควบคุมความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security Control)ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาองค์กรนั้น สามารถกระทาได้หลายแนวทาง
5.1 การตรวจสอบเบื้องต้น ว่านาเข้าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่กระบวนการทางานรวมทั้งรายละเอียด
ในการทางานของระบบงานทุกขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ การปูองกันไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดี
เพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิอยู่ในระบบ และ
สิทธิต่างๆ ได้ถูกกาหนดไว้อย่างถูกต้องเพียงใด คู่มือต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอหรือไม่เป็นต้น
5.2 การติดตามและตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูล โดยผู้ตรวจสอบอาจสุ่มตรวจเป็นระยะ ไม่มี
การแจ้งล่วงหน้า หรืออาจกาหนดการตรวจเป็นตารางแน่นอนอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การตรวจสอบเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูลนั้น จาเป็นต้องติดต่อประสานงานกับผู้บริหารฐานข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บริหารฐานข้อมูลมี
หน้าที่เก็บบันทึกการใช้งานต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบต้องการ
5.3 การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล ทั้งการควบคุมทางกายภาพ(Physical Control) และการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Control)การควบคุมทางกายภาพเป็นการควบคุมและปูองกันการเสียหาย
โดยทั่วไปได้แก่ การปูองกันภัยจากน้าท่วม ไฟไหม้ ไฟฟูาดับ/ไฟกระชาก ฯลฯ การล็อกห้องเมื่อไม่ใช้งาน การ
กาหนดเวรยามเฝูาระวังมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบสารองข้อมูล (Back Up)
อย่างสม่าเสมอโดยอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลสารองไว้ในสถานที่ต่างหากซึ่งห่างไกลจากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
การจัดทาแผนฉุกเฉินในการฟื้นสภาพ (Recovery)ให้ระบบใช้งานได้ การลบหรือทาลายข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วให้ไร้
ร่องรอยจนไม่สามารถใช้เทคนิคพิเศษในการอ่านข้อมูลนั้นได้อีก การใช้สมาร์ทการ์ด(Smart Card) หรือคีย์
ล็อก (Key Lock) การใช้วงจรเฉพาะกิจเชื่อมต่อกับหน่วยความจาเพื่อตรวจสอบ/ปูองกัน/จากัดเวลาในการใช้
เป็นต้น
การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล เช่ น การควบคุ ม การอนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาในระบบ ( Access
Control) โดยการปูองกันการเข้าระบบโดยผ่านช่องทางหรือ Port ต่างๆ การกาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลที่ต่างกันเช่น ผู้ใช้บางคนมีสิทธิอ่านข้อมูลเท่านั้น ไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลเป็นต้น การตรวจสอบความ
ถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย(Authentication) โดยการปูองกันการปลอมแปลงจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในระบบได้ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่มาเชื่อมต่อด้วย
การตรวจสอบรหัสผ่านซึ่งผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมีรหัสผ่านเฉพาะตัว ห้ามใช้งานร่วมกัน การรักษาความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย (Data Integrity) โดยการนาวิธีการติดต่อสื่อสารแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่มีขั้นตอนและรูปแบบที่แน่นอนระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เช่นการใช้โปรโตคอล
(Protocol) มาตรฐาน การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบ
(Security Log) โดยอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นใคร ทาอะไรใช้ข้อมูลอะไร
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เมื่อไหร่ จากที่ไหน และดาเนินการต่างๆ กับข้อมูลสาเร็จหรือไม่ อย่างไร และการใช้ระบบปูองกันการบุกรุกที่
เรียกว่า Firewall เป็นต้น
ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลนั้น ต้องกาหนดเป็นกฎ
ข้อบังคับ หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในระดับ ต่างๆ พร้อมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยกาหนดให้ชัดเจน
ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใด กับส่วนใดในระบบ มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร และต้องมีการประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
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งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รัตนสุดา จิรารักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกร , อาจารย์นิติธาร ชูทรัพย์ (2556)
ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานตามนโยบายกรมการค้าภายในของส านักงานการค้าภายในจังหวัด
สกลนคร ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้เนื่องจากในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จาก
เดิมที่สามารถค้นหาเอกสารจากแฟูมเอกสารเพียงแฟูมเดียว ก็เริ่มค้นหาเอกสารจากแฟูมต่างๆจานวนมากขึ้น
ส่งผลทาให้งานค้นหาเอกสารต้องใช้เวลาและมีความยากลาบากมากขึ้น การจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์จึง
ถูกริเริ่มนามาใช้ในองค์กรแทน แต่การจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆ ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก
จึงจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยกาหนดโครงสร้างของแฟูมข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเหล่านี้
เข้าเป็นระบบที่เรียกว่า ระบบฐานข้อมูล กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัยนี้ มี 4 ขั้นตอน คือ 1. สภาพ
ปัญหาของหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาและใช้ข้อมูล 2.สร้างระบบฐานข้อมูล 3. การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล
4. ประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ , วีระ ตุลาสมบัติ (2557) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:กรณีศึกษาเบิกจ่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาสภาพทั่วไป พัฒนาระบบและประเมินหาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการวัสดุและ
อุป กรณ์ กลุ่ มตัว อย่ างที่ได้ทาการศึกษาครั้ งนี้ได้แก่ ผู้ บริห าร ผู้ ปฏิบัติงานด้านพัส ดุ และผู้ เกี่ยวข้องคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 10 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องในการ
วิจัยโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมี 5 ขั้นตอน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากการวิจัย พบว่า ระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีประสิทธิภาพของเนื้อหาการทางานของโปรแกรมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ต่างกันที่ระบบสามารถตรวจติดตามและตรวจสอบได้ง่ายแต่เดิมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็ น รู ป แบบเอกสารซึ่ งในการเบิ กจ่ ายแต่ล ะครั้ งจะสิ้ นเปลื องกระดาษและเสี ยงบประมาณโดยเปล่ า
ประโยชน์และล่าช้าในการรายงานผล เพราะต้องรวบรวมเอกสารและเนื่องจากยิ่งนานวันข้อมูลยิ่งมากขึ้น จึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะนาข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้เป็นระบบส่วนกลางที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจดูได้
และง่ายต่อการรายงานผล
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จุฑารัตน์ โพบุตตะ, กาญจนา ทานา, จารุกิตติ์ สายสิงห์ และวีระพน ภานุรักษ์ (2558) ได้ทาเรื่องการ
พัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
วัสดุครุภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้พัฒนาระบบตามทฏษฎี SDLC และวิเคราะห์
ระบบด้วย UML ในด้านการพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา VB.NET และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft
SQL Sever 2008 R2 ผู้ศึกษาได้นา SDLC 5 ขั้น มาใช้ในขั้นตอนการพัฒนา คือวิเคราะห์ออกแบบเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน จากนั้น
ทาการปรั บ ปรุ งตามคาแนะน าของผู้ เชี่ย วชาญให้ มีความสมบูรณ์ และนาระบบการเบิกจ่ายวัส ดุครุภัณฑ์
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ทดลองใช้ระบบเบิกจ่าย กลุ่มเปูาหมายในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
จานวน 7 คน ซึ่งผลทดลองใช้พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ ในระดับเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบ
ประเมินคุณภาพระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลวิจัยพบว่า ระบบการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สามารถใช้งานได้
อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีม าก ซึ่งจากผลการประเมินนั้นสามารถบ่งบอกคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ไปใช้งานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี (2561) ได้ทาเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
วังก์พง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบด้วยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พง มาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการและเผยแพร่ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ปราชญ์ชาวบ้านใน
ชุ ม ชนวั ง ก์ ใ นด้ า นอื่ น ๆต่ อ ไป พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ตามแนวทางวงจรการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) มี 5 ระยะ ได้แก่ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การนาไปใช้
งาน และการสนับสนุน เครื่องมือที่ใช้งานการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมิ นประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พงอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 310 คน
ผลการวิจัยพบว่า ระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พงที่ได้พัฒนาขึ้น ประเมินประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินภาพรวมของระบบพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.44 ) ในส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก ( =
4.27) สรุปการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พงช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล และสามารถนาไปใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอื่นๆของชุมชนต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ขั้นตอนการทาวิจัย
3.1.1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา
3.1.1.1 ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
3.1.1.2 ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฎษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานงานพัสดุ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 10 คน
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
3.1.3.1 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3.1.3.2 แบบประเมินและแบบสอบถาม
- แบบประเมิ น คุ ณ ภาพระบบฐานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ส านั ก งาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
3.1.4 วิธีการดาเนินงานวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานการเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ข องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นที่ 2 สร้างระบบฐานข้อมูล ศึกษาวิธีการ กระบวนการ แนวทางการสร้างระบบ
ฐานข้อมูล ออกแบบ สร้างระบบฐานข้อมูล ปะเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ขั้น ที่ 3 ทดลองใช้ ระบบฐานข้อ มูล กาหนดกลุ่ มผู้ ใช้ สร้า งเครื่อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการทดลองใช้ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ
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ขั้นที่ 4 ประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บ ริ การระบบฐานข้อมูล สอบถามความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และ
ประชาสัมพันธ์งานระบบฐานข้อมูล
ขั้นที่ 1
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การการเบิกจ่ายวัสดุ

ขั้นที่ 2
สร้างระบบฐานข้อมูล

1.ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมี
ลักษณะอย่างไร

1.ศึกษาวิธกี าร/กระบวนการ/
แนวทางการสร้างระบบ
ฐานข้อมูล

1.กาหนดผู้ใช้งาน

1.ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้

2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล

2.สร้างเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2.สอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

3.สร้างระบบฐานข้อมูล

3. ขั้นตอนการทดลองใช้

3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ตามข้อมูลที่ได้

4.ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ

4.วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

5.ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ

5.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ
ที่ใช้

3. องค์ประกอบและลักษณะ
ของระบบฐานข้อมูลเป็น
อย่างไร

ขั้นที่ 4
ประเมินการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล
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2.สารวจปัญหาของหน่วยงาน

ขั้นที่ 3
ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล

ภาพที่ 7 ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
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4.บารุงรักษาติดตาม
ระบบฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ระบบโดยคู่มือ
การใช้งาน
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3.2 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้ างระบบฐานข้อ มูล การเบิ กจ่า ยวั ส ดุส านัก งาน คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้นาโมเดลการพัฒนาระบบมาประยุกต์ใช้
คือวงจรการพัฒนาระบบ (SystemDevelopment Life Cycle : SDLC) (Russell Kay,2002) เป็น
กระบวนการพัฒนาระบบฐานบุคลากรข้อมูลเพื่อ ความสะดวก รวดเร็วในการดาเนินงานการเบิกจ่ายวัส ดุ
ขั้น ตอนในวงจรพัฒนาระบบจะช่ว ยให้ การวิเคราะห์ ระบบสามารถดาเนินการได้ อย่างมีแนวทางและเป็น
ขั้นตอน สาหรับวงจรการพัฒนาระบบที่นามาพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะขอกล่าวดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง จากการที่ได้รับทราบถึงปัญหา เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบ ค้นคว้างานวิจัยเช่น ห้องสมุด และอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาเป็นกรอบแนวความคิดถึง
ความต้องการของระบบให้ตรงตามความต้องการต่อผู้ใช้งาน
1.2 การวางแผนพัฒนาระบบ เมื่อรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งหมดขั้นตอนนี้จะ
เป็ น การก าหนดขอบเขตของระบบงาน ซึ่ง ต้ องระบุ ถึง กรอบงานที่ต้ อ งการพั ฒ นาตัว อย่า งเช่ น ประเภท
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาใช้ งานในระบบ ข้อมูลหลักที่ใช้ในระบบ ข้อมูลทั่วไปที่เข้าและออกในระบบ
1.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อที่ทาความเข้าใจบทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้องแต่ละประเภท จากนั้นนาข้อมูลที่รวบรวมมาจัดหมวดหมู่แล้วไปตรวจสอบจนได้ข้อมูลครบตรงตาม
ขอบเขตของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้แบ่งเป็น การวิเคราะห์ ทางเดินของข้อมูล การ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์หน้าจอแสดงผล
1.4 การออกแบบระบบ หลั ง จากขั้ น ตอนวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เสร็ จ แล้ ว ถั ด มาจะเป็ น การ
ออกแบบระบบโดยแบ่งแยกเป็น การออกแบบระบบฐานข้อมูล และการออกแบบหน้าจอแสดงผล โดยทั้งหมด
จะต้องสอดคล้องและรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละประเภทได้ครบถ้วน
1.5 การพัฒนาระบบ ระบบงานที่พัฒนาจะต้องสามารถทางานบนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาโดยจึงต้องใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์
1.6 ปะเมิน ประสิทธิภ าพของระบบฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
1.7 การติดตั้งและปรับแต่ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลกรหลักจากพัฒนาเสร็ จแล้วก็จะ
ทาการติดตั้งและใช้งานโดยให้ผู้ใช้ทุกประเภทเข้าไปในระบบเพื่อบันทึ กหรือจัดการข้อมูลตามสิทธิ์ที่กาหนด
จากนั้นผู้พัฒนาจะทาการเก็บข้อมูลปัญหาที่พบจากการใช้งาน ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นระหว่างการใช้งานหลัง
จากนั้นทา การแก้ไขปรับแต่งระบบให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้
1.8 การบารุงและติดตาม จัดทาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
ให้กับผู้ใช้งาน

27

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การออกแบบและพัฒนา
การวิเคราะห์และออกแบบ โดยแบ่งโครงสร้างการทางานของระบบ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 8 โครงสร้างการทางานของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ภาพที่ 9 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของวั ส ดุ ประกอบด้ ว ย ชื่ อ วั ส ดุ หน่ ว ยนั บ ยี่ ห้ อ /รุ่ น ชนิ ด ของวั ส ดุ
จานวนอย่างสูง จานวนอย่างต่า รูปภาพตัวอย่าง

มห
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ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 10 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ส่วนเพิ่มข้อมูลวัสดุ”

2. ข้อมูลใบส่งของ/ใบเสร็จรับรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน ประกอบด้วย เลขที่ใบส่งของ ชื่อร้านค้า เลขที่
ใบเบิก เลขที่ตัดยอด และวันที่ของวันที่ส่งของ

ภาพที่ 11 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ส่วนเพิ่มข้อมูลใบส่งของ”
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3. ข้อมูลใบเบิกวัสดุ ประกอบด้วย เลขที่ใบเบิก วันที่ขอเบิก วันที่ได้รับ ผู้ขอเบิก วัสดุประสงค์
ปีงบประมาณ

ภาพที่ 12 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ส่วนเพิ่มข้อมูลใบเบิกวัสดุ”
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4. ข้อมูลร้านค้า ประกอบด้วย เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี ชื่อร้านค้า/ผู้ประกอบการ ที่อยู่

ภาพที่ 13 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ส่วนเพิ่มข้อมูลร้านค้า”
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5. ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย รหัสโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพที่ 14 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ส่วนเพิ่มข้อมูลโครงการ”
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2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย
วัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสาร
ตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.2 สร้างแบบประเมินและแบบสอบถาม
2.2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสาหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อหลักๆ ได้แก่ รูปแบบหน้าจอ รูปแบบอักษร ขั้นตอนในการใช้งาน แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูล
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ จะแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินต่อ ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดนมีค่าคะแนนความ
คิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง
ใช้ไม่ได้ โดยมีเกณฑ์ให้น้าหนักดังนี้
5 หมายถึง คุณภาพดีมาก
4 หมายถึง คุณภาพดี
3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุง
1 หมายถึง คุณภาพใช้ไม่ได้
เกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมิน มีดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพดี
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า ระบบฐานข้อมูลคุณภาพต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า ระบบฐานข้อมูลคุณภาพใช้ไม่ได้
เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพระบบฐานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ส านั ก งาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลเบิกจ่ายวัส ดุ
สานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาหรับกลุ่มตัวอย่าง จะ
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดนมีค่าคะแนนความ
คิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ให้น้าหนักดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมิน มีดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพระบบฐานข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรบรวมข้อมูลผู้วิจัย ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
3.3.1 นาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพและนาผลการประเมิน หา
คุณภาพตามเกณฑ์และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3.3.2 นาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้ จานวน 10 คน หลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้ว ให้
ผู้ทดลองใช้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและรวบรวมแบบสอบถามความพึง
พอใจ นามาสรุปผลเพื่อหาค่าระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจความต้องการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้วยหลักการทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
- การแปลผลข้อมูล ดาเนินการแปลผลข้อมูลตามค่าสถิติที่ได้ โดยอ้างอิงจาก (พิสุทธา อารี
ราษฎร์. 2551 : 144-146) ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.1 สรุ ปผลการวิเ คราะห์คุณ ภาพของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่า ยวัสดุสานักงาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบฐานข้ อ มู ล การเบิก จ่ า ยวั ส ดุ ส านั ก งาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
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1. ด้านตรงตามความต้องการ
1.1 ตรงตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1.2 ตรงตามขอบเขตของระบบฐานข้อมูล
ผลรวมด้านตรงตามความต้องการ
2. ด้านการทางานตามฟังก์ชัน
2.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนาเข้า
2.2 ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล
2.3 ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
2.4 ความถูกต้องในการลบข้อมูล
2.5 ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบ
2.6 ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
2.7 ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานจริง
2.8 การปูองกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ผลรวมด้านการทางานตามฟังก์ชัน
3. ด้านการนาไปใช้งาน
3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของอักษรบนจอภาพ
3.3 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร
3.4 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ หรือสัญลักษณ์เพื่อสื่อ
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S.D

ระดับ
คุณภาพ

3.67
3.33
3.50

0.58
0.58
0.55

ดี
ปานกลาง
ดี

3.67
3.33
3.67
3.33
3.33
3.67
3.33
3.67
3.50

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.51

ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

3.33
4.00
3.33
4.00

0.58
0.00
0.58
0.00

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี

รายการประเมิน
S.D

3.00
3.00
3.67
3.57

0.58
0.58
0.58
0.51

ปานกลาง
ปานกลาง
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ความหมาย
3.5 ความมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
3.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งาน
3.7 ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
ผลรวมด้านการนาไปใช้งาน
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้ใช้ระบบ
4.2 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
4.3 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
ผลรวมด้านการรักษาความปลอดภัย
ผลรวมทั้งหมด

̅

ระดับ
คุณภาพ

3.33
3.67
4.00
3.67
3.55

0.58
0.58
0.00
0.50
0.50

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบฐานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ ายวั ส ดุ ส านัก งาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยแบ่ง
ออกเป็ น แต่ ล ะด้ า นดั ง นี้ ด้ า นตรงตามความต้ อ งการ ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.50 และและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากั บ 0.55
ด้านการทางานตามฟังก์ชัน ระบบที่พัฒ นาขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ ดี มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.50 และและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 ด้านการนาไปใช้งาน ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.57 และและมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 ด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมิน
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.67 และและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50
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4.1.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
จานวน 10 คน โดยแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการแปลความหมาย
ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 : ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใ ช้งานระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการ
เบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
̅

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายการประเมิน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ด้านการออกแบบ
1.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
1.2 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
1.3 กระบวนการทางานของระบบมีความรวดเร็วในการใช้งาน
1.4 การออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย มีความรวดเร็วในการใช้งาน
1.5 ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูล
ผลรวมด้านการออกแบบ
2. ด้านเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูล
2.1 ความถูกต้องแม่นยาของระบบฐานข้อมูล
2.2 ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ
2.3 ความเหมาะสมในการใช้งานข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
2.4 มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
2.5 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
2.6 ความแน่นอนเชื่อถือได้ของข้อมูล
2.7 ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่มผี ู้ใช้ต้องการ

4.30
3.50
3.30
3.40
3.60
3.62

0.82
0.53
0.48
0.52
0.52
0.67

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.50
3.60
3.60
3.20
3.40
3.50

0.53
0.70
0.84
0.42
0.70
0.71

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.70
ผลรวมด้านเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูล
3.50
3. ด้านประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติการใช้งาน
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
3.40

0.48
0.63
0.52

ปานกลาง

3.2 ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลทารายงาน

3.50

0.53

มาก

3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3.50

0.53

มาก

3.4 ความสารถของระบบในการนาไปใช้ประโยชน์

3.60
3.50
3.54

0.52
0.51
0.61

มาก

ผลรวมด้านประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติการใช้งาน
ผลรวมทั้งหมด
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎ พิบู ล สงคราม จานวน 10 คน ที่ มี ต่อ ระบบ
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้ น เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็นแต่ละ
ด้านดังนี้ ด้านการออกแบบ ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.62 และและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากั บ
0.67 ด้านเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูล ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวั สดุ
ส านั กงาน มีความพึงพอใจอยู่ ใ นระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยโดยรวม เท่ากับ 3.50 และและมีค่ าส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ด้านประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติการใช้งาน ผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ
3.50 และและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร สามารถสรุปผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการศึกษาวิธีการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบว่า ได้
ดาเนิ น การศึ กษาและส ารวจข้ อมูล พื้ น ฐาน และสภาพปั ญหาของหน่ ว ยงาน ทาให้ ทราบถึง ปัญหาในการ
ดาเนินงานการเบิกจ่ายของวัสดุสานักงาน ข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานไม่เป็นปัจจุบัน การสืบค้นและการ
จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบ ทาให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและสูญหาย ความยุ่งยากและซ้าซ้อนในการ
ดาเนิ น งานสรุ ป รายการบั ญชีรั บ -จ่ าย ประจาปีของวัส ดุสานักงาน จึงเกิดการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล การ
เบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน โดยแบ่งโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนการรับเข้า
วัสดุสานักงาน ส่วนการเบิกวัสดุสานักงาน ส่วนวัสดุคงเหลือ และส่วนของการรายงานวัสดุคงเหลือประจาปี
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลั ย ราชภัฎพิบูล สงคราม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.55 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
ได้แก่ ด้านตรงตามความต้องการ ด้านการทางานตามฟังก์ชัน ด้านการนาไปใช้งาน และด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ( ̅ = 3.50, ̅ = 3.50 , ̅ = 3.57 และ ̅ = 3.67 ตามลาดับ)
3. ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ง านระบบฐานข้อ มูล การเบิก จ่ ายวัส ดุส านั กงาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จานวน 10 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อระบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในมาก ( ̅ = 3.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูล และด้านประโยชน์ของระบบ
ฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติการใช้งาน ( ̅ = 3.62, ̅ = 3.50 และ ̅ = 3.50 ตามลาดับ)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ
สานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สรุปผลการอภิปลาย ดังนี้
1. คุณภาพของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร รายการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการ ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชัน ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัย สรุปดังนี้
1.1 ด้านตรงตามความต้องการ ผลการประเมินพบว่า ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย
วัสดุสานักงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ดาเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล (SystemDevelopment Life Cycle : SDLC) (Russell Kay,2002) ทาการรวบรวมข้อมูลความ
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ต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาระบบตามขอบเขตของระบบ
ช่วยทาให้ความสามารถในการจั ดการข้อมูลของระบบให้ มีคุณภาพ การจัดการกับข้อมูลการเบิกจ่ายวัส ดุ
สานั กงานมีความสะดวกรวดเร็ ว และตอบสนองความต้องการและความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่ างแท้จริง
ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกบงานวิจัย ( โสรัจ และคณะ, 2559) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงของ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบตามรูปแบบวงจร การพัฒนาระบบ (SDLC) ผลของการพัฒนาระบบ ด้วยรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ทาให้ได้ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช้เพื่อ วาง
แผนการบริหารงานเพื่อปรับปรุงการบริการ ให้ดีขึ้นได้
1.2 ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชัน ผลการประเมิน คุณภาพพบว่าอยู่ในระดับดี ผู้ใช้
จะให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูลที่ต้องการจากระบบ จึงต้องการข้อมูล
ที่มีความถูกต้องมากที่สุด
1.3 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ผลการประเมิน คุณภาพพบว่าอยู่ในระดับดี เป็น
การออกแบบเน้นใช้งานง่ายและผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อไม่ให้เกิดการทางานที่ยุ่งยากและซับซ้อน ทาให้ผู้ใช้งาน
ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบที่ได้พัฒนา
1.4 ด้ านการรั กษาความปลอดภัย ผลการประเมิ นพบว่า อยู่ในระดับดี ผู้ ใช้งาน
สามารถรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัย (พงษ์กร และศักดิ์ชาย, 2557) การ
พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ใช้ในการประชุมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา พัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วของการสื่อสาร ลดขั้นตอน การทางาน การ
ออกแบบคานึงถึงความปลอดภัย ของข้อมูลโดยการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ ระบบเพื่อสามารถอัพโหลด
หรือดาวน์โหลดเอกสาร ตามที่ต้องการ
2. ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ ฐานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ส านั ก งานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สรุปดังนี้
2.1 ด้านการออกแบบ ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าอยู่ในระดับมาก เป็นการ
ออกแบบระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ทาให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการใช้งานจากระบบฐานข้อมูล ช่วยทา
ให้กระบวนการในการทางานรวดเร็วในการใช้งาน
2.2 ด้านเสถียรภาพระบบฐานข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าอยู่ในระดับ
มาก เป็นความถูกต้องแม่นยาของระบบฐานข้อมูล มีความเหมาะสมสาหรับการใช้งานและมีข้อมูลที่แน่นอน
เชื่อถือได้
2.3 ด้านประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความพึง
พอใจพบว่าอยู่ในระดับมาก เป็นความสามารถของระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลของงวัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อ
จัดจ้าง มาเก็บไว้ในรูปแบบฐานข้อมูล ช่วยทาให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและลดขั้นตอน
ในการปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ขั้นตอนในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน ค่อนข้างมีรายละเอียดในการใช้
งานพอสมควร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. นายสิทธิพรหม พลอยแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองคลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นายวิชิต เหล็กคา

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. นายสามารถ เน่าบู่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

44

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาคผนวก ข.

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือสาหรับผู้เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และแบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คาชี้แจง แบบประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานนภาพของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานนภาพของผู้เชี่ยวชาญ
กรุณากาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงและ/หรือเติมคาในช่องว่าง
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................
3. ตาแหน่งหน้าที่.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. สถานที่ทางาน......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................

ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พิบูลสงคราม ตามความคิ ดเห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของท่าน
หลังจากได้ตรวจสอบและทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล โดยกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีคุณภาพระดับ ดีมาก
4 หมายถึง มีคุณภาพระดับ ดี
3 หมายถึง มีคุณภาพระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณภาพระดับ ต้องปรับปรุง
1 หมายถึง มีคุณภาพระดับ ใช้ไม่ได้
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1. ด้านตรงตามความต้องการ
1.1 ตรงตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1.2 ตรงตามขอบเขตของระบบฐานข้อมูล
2. ด้านการทางานตามฟังก์ชัน
2.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนาเข้า
2.2 ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล
2.3 ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
2.4 ความถูกต้องในการลบข้อมูล
2.5 ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบ
2.6 ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
2.7 ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานจริง
2.8 การปูองกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3. ด้านการนาไปใช้งาน
3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของอักษรบนจอภาพ
3.3 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร
3.4 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ หรือสัญลักษณ์เพื่อสื่อ
ความหมาย
3.5 ความมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
3.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งาน
3.7 ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้ใช้ระบบ
4.2 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
4.3 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
รวม

ระดับคุณภาพ
2
3
4
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
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แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน
ประเภทบุคลากร
 บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ
 บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานด้าน..............

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจ โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก
4 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับดี
3 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยที่สุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบ

1.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
1.2 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
1.3 กระบวนการทางานของระบบมีความรวดเร็วในการใช้งาน
1.4 การออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย มีความรวดเร็วในการใช้งาน
1.5 ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูล
2. ด้านเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูล
2.1 ความถูกต้องแม่นยาของระบบฐานข้อมูล
2.2 ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ
2.3 ความเหมาะสมในการใช้งานข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
2.4 มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
2.5 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
2.6 ความแน่นอนเชื่อถือได้ของข้อมูล
2.7 ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่มผี ู้ใช้ต้องการ
49

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ด้านประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลต่อการปฏิบัติการใช้งาน
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
3.2 ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลทารายงาน
3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3.4 ความสารถของระบบในการนาไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ภาคผนวก ค

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ “การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน”
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คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ “การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน”
1. วิธีใช้งานระบบเข้าไปที่ http://kaset.psru.ac.th/v2017/index1.php

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คลิ๊กเข้าไปตรง ระบบข้อมูลสารสนเทศ

2. เลือกเข้าสู่ระบบ
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. login เข้าใช้งานระบบ Username และ Password

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4. เข้าไปเพิ่มข้อมูลของวัสดุ (กรณีที่ระบบยังไม่ข้อมูลของวัสดุ)
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

5. เพิ่มข้อมูลวัสดุ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

6. หลังจากเพิ่มข้อมูล และ Submit แล้ว จะปรากฏดังรูปแนบ แล้วกลับสู่หน้าหลัก
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

7. เมื่อกลับสู่หน้าหลักแล้ว จะปรากฏข้อมูลของวัสดุที่ได้ทาการบันทึกข้อมูล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

8. เพิ่มข้อมูล “ใบส่งของ”
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หลังจากบันทึกข้อมูลใบส่งของแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังภาพ

9. เพิ่มข้อมูลรายการวัสดุ ตามใบส่งของ ใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หลังจาก กด “ Add ” แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

10. ขั้นตอนเบิกวัสดุ เลือก “เพิ่มข้อมูลใบเบิกวัสดุ”
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

“Add” รายการวัสดุที่จะเบิก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กรอกข้อมูลตามช่องรายการและบันทึกข้อมูล
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

11. เมื่อบันทึกรายการเบิกเรียบร้อยแล้ว คลิก “กลับสู่หน้าหลัก” หน้าจอจะแสดงรายการคงเหลือของวัสดุ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

12. แสดงข้อมูลการรับเข้าและเบิกจ่ายของวัสดุแต่ละชนิด “คลิก” ที่รายการวัสดุ ดังภาพ
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ระบบสามารถ ปริ้นบัญชีรับและบัญชีจ่ายวัสดุ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เมื่อคลิกรายการวัสดุแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หน้าจอแสดงผลรายการบัญชีรับวัสดุ (ไฟล์ Excel)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หน้าจอแสดงผลรายการบัญชีจ่ายวัสดุ (ไฟล์ Excel)
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ประวัติผู้วิจัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวนิรันดา เฉลิมสถาน
ตาแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด คณะ/สานัก/กอง/ศูนย์
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานที่ติดต่อ
: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 055-267080 ต่อ 5221
หมายเลขโทรสาร 055-267080
E – mail nirunda.cha@gmail.com
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