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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษากระบวนการดาเนินงานการพัฒนาระบบการเบิก – จ่ายวัสดุ
สานักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงาน 2. ประเมินความพึงพอใจของใช้ระบบการเบิก – จ่ายวัส ดุ
สานักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงานก่อนการใช้ระบบ และหลังการใช้ระบบ ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลจาก
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน
400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบสะดวก
ผลการวิจัย พบว่า 1.กระบวนการดาเนิ นงานการพั ฒ นาระบบการเบิ ก - จ่ายวัส ดุส านั ก งานด้ วย
โปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงาน ทาให้การควบคุมการลงทะเบียนวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ การบารุงรักษาวัสดุ
และการตรวจสอบวัสดุ สอดรับการควบคุมวัสดุสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนาระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสานักงานฯ มีความพอใจด้านขั้นตอน
การให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 2.77 ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย =
2.63 และด้านทรัพ ยากร อยู่ ในระดั บ น้ อย มี ค่ าเฉลี่ ย = 2.45 ส่วนผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการหลังการพัฒนาระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสานักงานฯ มีความพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.80 และด้านทรัพยากร
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.23
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ABSTRACT
This research aims to 1. Study the process of developing system for disbursement
office supplies by using Office Registration Material Program for office supplies. 2. Comparing
satisfaction evaluation form before and after using Office Registration Material Program for
office supplies. The researcher collected data from faculty, staff and students of the Faculty
of Science and Technology. Nakhon Pathom Rajabhat University, 400 people with
convenient selection methods
The research results find that 1 Study on the process of the develop the system for
disbursement office supplies by using Office Registration Material Program for office of the
Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University that in keeping control with
Faculty of Science and Technology. 2) The results of the satisfaction evaluation form of the
customer before using Office Registration Material Program for office supplies, Service
procedure is moderate, mean = 2.77. Accuracy is moderate with a mean = 2.63 and
resources at the lowest value, with a mean = 2.45. And after assessment of satisfaction
evaluation form, service procedure at the highest level, mean = 4.76. Accuracy, mean = 4.80,
and resources, mean = 4.23
Keywords : Disbursement supplies system, Information system, Management
Article history: Received 8 May 2018, Revised 7 September 2018, 10 September 2018

1. บทนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการจัด การเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา ทาให้มีปัญหาในเรื่องการเบิก-จ่ายวัสดุสานักงาน เนื่องจากมีการเบิก-จ่ายหลายครั้งต่อวัน และเป็น
การลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรลงสมุดทะเบียนวัสดุ ซึ่งยากต่อการรวบรวมและสรุปข้อมูลวัสดุคงเหลือ
ส่งผลให้ขาดการวางแผนในการจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อรองรับต่อความต้องการใช้วัสดุสานักงานในแต่ละครั้ง
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญ หาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมทะเบียนวัส ดุสานักงาน เบิก รับ จ่ายวัส ดุ
สานัก งาน แทนการลงบันทึก ด้วยสมุด โดยนาเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการท างาน ลด
ขั้นตอนการทางาน เพิ่มความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงานนี้ยังสามารถสืบค้นข้อมูล รายงานสรุปยอดการเบิก รับ
จ่าย และสามารถนาเสนอต่อผู้บริหาร
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โปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงาน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานบนระบบคอมพิวเตอร์สาหรับ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและการเบิก รับ – จ่ายวัสดุสานักงาน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการเบิกวัสดุสานักงาน ไม่ต้องเสียเวลาลงนามในสมุดเบิกวัสดุสานักงาน
และเพื่อให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็วและทั นต่อเหตุก ารณ์ อีกทั้ ง ช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมู ลที่ จัดเก็ บ
สามารถค้นหาและแสดงรายละเอียดของวัสดุคงเหลือ เพื่อเตรียมจัดซื้อ โดยค้นหาจากชื่อวัสดุ หรือจากรหัส /
บาร์โค้ด ของวัสดุ และยังสามารถนาข้อมูลคงเหลือรายงานต่อสานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้อีกด้วย โดยวัสดุสานักงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. วัสดุโดยสภาพ หมายถึง สิ่งของหรืออุปกรณ์สานักงานซึ่งเมื่อใช้แล้วย่อมหมดไป
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ายาลบคาผิด ยางลบ ซองจดหมายประเภทต่าง ๆ หมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น และ 2.
วัส ดุคงทนถาวร คือ สิ่ง ของหรือ อุ ป กรณ์สานัก งานที่มี อายุก ารใช้ง านนานพอสมควร ลักษณะคงทนถาวร
ได้แก่วัสดุสานักงานดังต่อไปนี้ เครื่องเย็บกระดาษ คัตเตอร์ กรรไกร เครื่องคิดเลข เป็นต้น เพราะเหตุนี้ การ
พัฒนาระบบ (Systems Development) จึงเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่จาเป็น ในการนาระบบมาใช้เ พื่อแก้ปัญหา
ขององค์การหรือสร้างโอกาสให้กับองค์การ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2545 : 244) การพัฒนาระบบมีหลาย
วิธี วิธีหนึ่งที่เป็นที่ นิยมนามาใช้ในการพัฒ นาระบบ คือ การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต หรือวงจรการ
พัฒ นาระบบ (SDLC : Systems Development Life Cycle) ซึ่งนัก วิชาการหลายท่านได้กาหนดขั้นตอน
ในการพัฒนาที่แตกต่างกันแต่ก็มีขั้นตอนที่คล้ายๆ กัน ประกอบด้วยการศึกษา และสารวจระบบ (Systems
Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design) การนา
ระบ บ ไป ใช้ (Systems Implementation) และการบ ารุ ง รั ก ษา และตรวจสอ บ ระบ บ (Systems
Maintenance and Review)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ง านในองค์กรให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการ
ทางานสูงสุด โปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงาน เป็นอีก หนึ่งโปรแกรมที่สามารถนามาจัดเก็บข้อมูลในการเบิก
รับ จ่ายวัส ดุสานักงานของแต่ละวัน เพื่อเป็นหลักฐานในการค้นหา ตรวจสอบภายหลั ง และเป็นฐานข้อมู ล
สาหรับในการจัดซื้อวัสดุสานักงานในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการดาเนิน งานการพัฒ นาระบบการเบิก – จ่ายวัส ดุส านัก งานด้วยโปรแกรม
ทะเบียนวัสดุสานักงาน
2. ประเมิ นความพึ งพอใจของใช้ระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสานักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัส ดุ
สานักงานก่อนการใช้ระบบ และหลังการใช้ระบบ
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้
2.1 ความหมายของคาว่าระบบ
โกวัฒ น์ เทศบุต ร (2552: 29) ได้ให้ค วามหมายของระบบไว้ว่า ระบบหมายถึ งกลุ่ม ของ
องค์ ป ระกอบ (Set of Elements) ที่ ท างานร่วมกั นเพื่อบรรลุ เป้าหมาย ซึ่ง มี ความเชื่อ มโยงเกี่ ยวข้อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมในตัวของมันเอง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์ (2550 : 4-5) ได้ให้ความหมายของระบบว่า ระบบ หมายถึง กระบวนการ ทางานที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
องค์ประกอบของระบบ (Elements of a System)
โกวัฒน์ เทศบุตร (2552: 29-30) ได้แบ่งองค์ประกอบของระบบออกเป็น 3 ส่วน เช่น ระบบ
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) สัญลักษณ์ (Symbols) ได้แก่ สื่อ ภาษา คาสั่ง 2) วัตถุ (Objects) เช่น โต๊ะ เก้าอี้
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และ 3) บุคคล (Subjects) ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยองค์ประกอบแต่
ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันดังนี้ ปัจจัยป้อน (Input) กระบวนการ (Thru-put) ผลผลิต (Output) ซึ่งสามารถ
จัดประเภทของระบบ เป็นดังนี้ระบบธรรมดา กับระบบเชิงซ้อน (Simple vs. Complex) ระบบปิด กับระบบเปิด
(Closed vs. Open) ระบบคงที่ กับระบบยืดหยุ่น (stable vs. Dynamic) ระบบปรับไม่ ได้ กับระบบปรับได้ (Nonadaptive vs. Adaptive) ระบบชั่วคราว กับระบบมั่นคง (Temporary vs. Permanent)
2.2 แนวคิดของการพัฒนาระบบงานวัสดุ
2.2.1 ความสาคัญและการบริหารระบบงานวัสดุ
งานวัส ดุในส านัก งานคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นหั วใจในการขับ เคลื่อ น
เพราะงานทุกฝ่าย ทุกงานมีความจาเป็นต้องใช้วัส ดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานที่ ได้รับมอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดในแผนงาน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตร และผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องทราบระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุที่ถูกต้อง
การบริหารงานวัสดุนั้นจาเป็นจะต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติให้เข้าใจ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่กาหนดไว้อย่าง
แม่ นยาจะผิดพลาดมิ ได้ หากเกิ ดความผิดพลาดเนื่องจากการละเลยของเจ้าหน้ าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นจะถูก
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเลยของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ไพรัตน์ สร้างถิ่น. 2542 : 80)
2.2.2 ประเภทของวัสดุ
วัสดุมีไว้เพื่อใช้งาน คือ วัสดุที่หน่วยงานซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการ
ซื้อมาเพื่อจาหน่าย จ่ายโอน แต่อย่างใดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
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2.2.2.1 วั ส ดุ ถ าวร หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ครุ ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ เ หล่ า นี้ จ ะมี จ านวนพอดี ต่ อ การ
ดาเนินงานเท่ านั้น หรือบางอย่างมีไว้เพื่อสารองทดแทนเมื่อเกิดความชารุดเสียหาย เช่น รถยนต์ เครื่องใช้
สานักงาน วัสดุประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานนานหลายปี การจัดการบริหารวัสดุประเภทนี้ จะจัดการโดยการ
จัดทาทะเบียนคุมจานวนวัสดุ สถิติการใช้ประโยชน์ ประวัติ รายละเอียดการซ่อมแซมบารุงรักษา
2.2.2.2 วัส ดุสิ้นเปลือง เมื่ อใช้แล้วจะหมดสภาพไปตามการใช้ เช่น น้ามั นเชื้อเพลิง
กระดาษ หมึกโรเนียว หรือวัสดุที่ใช้แล้วไม่สามารถนากลับมาใช้อีก วัสดุเหล่านี้จะต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อม
และเพียงพอต่อการดาเนินงาน ไม่ควรมีมากหรือน้อยเกินไป การจัดการบริหารวัสดุประเภทนี้ จะจัดการโดย
ศึกษาถึงความจาเป็นที่จะต้องใช้ จานวนที่ควรจะมีไว้ในคลังเก็บวัสดุ จัดทาบัญชีวัสดุ เพื่อบันทึกการรับเข้ามา
และเบิกจ่ายออกไป
2.3 ความหมายของการบริหารงานวัสดุ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการวัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 5 ได้ให้ความหมายของการวัสดุ ว่า
หมายถึง การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และการควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน
การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
สมศักดิ์ พลเดช (2545: 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวัสดุว่า การบริหารงานวัสดุเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน/มหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องให้ความสาคัญและสนใจเป็นพิเศษ เพราะงานวัสดุ
เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
การบริหารงานวัสดุ เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่จะต้องให้ความสาคัญ
และความสนใจเป็นพิเศษ เพราะงานวัสดุเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง จะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจนเป็นปั จจุบัน และต่อเนื่อง
2.4 ขอบข่ายงานวัสดุ
การปฏิบัติงานการวัสดุเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง และปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับงานวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการวัสดุ พ.ศ. 2535 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 9-61) ได้สรุปขอบข่ายของงานวัสดุมีอยู่ 3 ด้าน คือ
1. การจัดหาวัสดุดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบการจัดเก็บ
วัส ดุให้ป ลอดภัยก่ อนการเบิก จ่ายการจัดท าแผนปฏิบัติง านการจัดท าปฏิทิ นปฏิบัติ งานของคุณลัก ษณะที่
กาหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุการดาเนินการจัดซือ้ วัสดุให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กาหนดวัสดุ
ที่ซื้อมามี คุณภาพเหมาะสมกั บราคากลางทั นเวลาต่อความต้องการของผู้ใช้ติดตามประเมินผลการใช้วัส ดุ
ตลอดจนมีการพัฒนาระบบงานวัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. การควบคุมวัสดุดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดลงบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์จัดทาปฏิทินการ
ตรวจสอบวัสดุเมื่อสิ้นภาคเรียนสิ้นปีการศึกษาและตรวจสอบประจาปีการรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุของฝ่าย
หรือหมวดวิชาการเก็บรักษาวัสดุดาเนินการครบขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบถูกต้องดาเนินการรวดเร็วทันเวลา
ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือตามคาสั่งของโรงเรียน
53

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.6 No.1 January-June 2019

3. การจาหน่ายวัสดุคือการดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลให้เป็นไปโดยประหยัดคุ้มค่า
มากที่สุดการตรวจสอบรายงานการรับ-จ่ายประจาปีการมอบหมายงานให้ผรู้ ับผิดชอบรายงานการจาหน่ายการ
ตรวจสอบการจาหน่ายตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินการตัดวัสดุออกจากบัญชีวัสดุครุภัณฑ์
สรุปได้ว่างานวัสดุเป็นเรื่องของการจัดหาการควบคุมและการจาหน่ายมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ขัด
เจนหากเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องของระเบียบผู้บริหารไม่ให้ค วามสาคัญและตระหนักในเรื่องงานวัสดุ
ปัญหาข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้การควบคุมการตรวจสอบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องให้ความสาคัญในการใช้การบารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ดีความเอาใจใส่อย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่จาเป็น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องระบบงานวัสดุ
เอกชาติ พุ่ มเรือง (2553: 74-78 ) ได้ ศึก ษาเรื่องการจัดการเก็ บ และการเบิ กจ่ ายวัส ดุอุ ป กรณ์
สานักงาน (How to keep and issue-pay office ware) โดยทาการศึกษาการจัดเก็บและการเบิก-จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเดิมที่ยากต่อการจัดเก็บ ตรวจสอบข้อมูล และการ
เบิก-จ่ายวัส ดุอุปกรณ์สานักงาน ให้มี ความสะดวกรวดเร็ว หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ทั นต่อเหตุการณ์
เนื่องจากการเบิก-จ่ายวัสดุจะมีการอัพเดททุกวัน โดยผู้วิจัยได้คิดงานระบบใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บและการเบิก -จ่ายวัสดุ อุปกรณ์
สานักงาน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การวิจ ัย ครั้ง นี้ ดาเนิน ไปตามวัต ถุป ระสงค์และส าเร็จ ลงด้วยดี ผู้วิจ ัยได้
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยไว้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึก ษาวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตารา เอกสาร สิ่ง พิม พ์ต่างๆ ตลอดจนการสืบ ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เ น็ต และรายงานการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับ การพั ฒนาระบบ มีหลายวิธีวิธีหนึ่งที่ เป็นที่ นิยมนามาใช้ ในการพัฒนา ระบบ คือ การพัฒนา
ระบบงานแบบวงจรชีวิต หรือวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งนัก วิชาการหลายท่ านได้ก าหนดขั้นตอนในการพัฒ นาที่
แตกต่างกันแต่ก็ มี ขั้นตอนที่ คล้าย ๆ กั น ประกอบด้วยการศึกษา และส ารวจระบบ การวิเคราะห์ระบบ การ
ออกแบบระบบ การนาระบบไปใช้ และการบารุงรักษา และตรวจสอบระบบ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่แบบสอบถามที่ผ่าน
การประเมินประสิท ธิภาพความตรงเชิง เนื้อ หาของเครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน รวมถึง ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ระบบการเบิก – จ่ายวัส ดุสานัก งานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงาน ถึงความ
สอดรับการควบคุมวัสดุสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การพัฒ นาระบบงานพัส ดุสานัก งาน โดยใช้โปรแกรมทะเบียนวัส ดุสานัก งาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเอสคิวแอล
(SQL) ในการใช้งานผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล รวมทั้งเรียกดูการรายงานผลการเบิก -จ่าย วัสดุสานักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านการใช้งานของระบบการเบิก -จ่ายพัสดุ
สานัก งาน โดยใช้โปรแกรมทะเบียนวัส ดุสานักงานคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการทดสอบระบบ
โดยกลุ่ม ตัวอย่างจากคณาจารย์ บุคลากร และนัก ศึกษา คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จานวน 400 ราย
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และแบบประเมินระบบ
การเบิก – จ่ายวัสดุสานักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงานจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
3.3 การทดสอบระบบ
การส่ง เสริม ศัก ยภาพการเบิก -จ่ายวัส ดุส านัก งาน โดยใช้โ ปรแกรมทะเบียนวัส ดุส านัก งาน
สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบการทางาน
ของแต่ละส่วน ว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการทดสอบระบบออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. การทดสอบโดยผู้พัฒ นาโปรแกรม โดยทาการทดสอบการทางานของระบบทั้งหมด หา
ข้อบกพร่อ งของโปรแกรม หลัง จากนั้นทาการแก้ไขปรับปรุง โปรแกรมให้ดีขึ้นเป็นการทดสอบการทางาน
โดยรวมของระบบมีการทางานถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยการทดสอบจะเป็น
การกรอกข้อมูลที่ ถูกต้อง คือ การกรอกข้อมูลตรงตามประเภทของข้อมูลครบถ้วนตามโปรแกรมกาหนดไว้
2. การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มตัวอย่าง โดยนาระบบที่ผ่านการแก้ไขและปรับ ปรุง จาก
ช่วงแรก ไปทดสอบหรือตรวจสอบระบบโดย ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยวิธีดาเนินการทดสอบโปรแกรม
ผู้เชี่ยวชาญจะเป็ นผู้ท ดสอบการใช้งาน หากเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมละมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในขั้น
การทดสอบโปรแกรมของผู้เ ชี่ยวชาญจะนามาแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น จนระบบ
การเบิก – จ่ายวัสดุสานักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงาน มีความสอดรับการควบคุมวัสดุสานักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ก่อน และ หลัง เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจต่อ การพัฒ นาระบบการเบิก จ่า ยวัส ดุส านัก งาน ด้ วยโปรแกรมทะเบี ย นวั ส ดุ ส านั ก งานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความพึง พอใจของผู้ใช้บ ริก ารก่อน และหลัง การพัฒ นาระบบการเบิกจ่าย
วัสดุสานักงาน
ก่อนการพัฒนา

หลังการพัฒนา

ความต่าง

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean
Diff.

ลา
ดับ
ที่

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2.64

0.80

4.77

0.44

2.13

3

1.1 การให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุมีความรวดเร็ว

2.75

0.88

4.73

0.48

1.98

4

1.2 การให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน

2.78

0.82

4.76

0.43

1.98

3

1.3 การเบิก-จ่ายวัสดุ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และ
ทันสมัยในการใช้งาน

2.53

1.01

4.79

0.41

2.26

2

2.51

0.50

4.78

0.42

2.27

1

2.37

0.67

4.72

0.41

2.35

1

2.53

0.51

4.80

0.40

2.27

2

2.2 การให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุช่วยให้ผู้บริการ
สามารถตรวจสอบความถี่ของการเบิก-จ่ายวัสดุ

2.51

0.50

4.70

0.48

2.19

3

2.3 การให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุมีรูปแบบและวิธีการ
ประมวลผลที่ทาให้สามารถตรวจสอบวัสดุคงเหลือได้

2.08

0.99

4.65

0.36

2.57

1

3. ด้านทรัพยากร

1.95

0.93

4.23

0.70

2.28

2

3.1 ความเพียงพอของวัสดุที่ให้บริการ

2.05

0.98

3.98

0.69

1.93

2

3.2 ลดปริมาณการใช้กระดาษ

1.85

0.87

4.47

0.71

2.62

1

รวม

2.40

0.78

4.63

0.49

2.23

ข้อคาถามของแบบประเมิน

1.4 มีลาดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน
2. ด้านความถูกต้อง
2.1 การให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุมีความยุติธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อน และหลังการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
วัสดุสานักงานพบว่าได้รับ ความพึง พอใจมากขึ้นในทุกด้าน โดยสามารถจัดลาดับ ได้ดังนี้ ด้านความถูก ต้อง
(MD.=2.35) ด้า นทรัพ ยากร (MD.=2.28) และด้านขั้น ตอนการให้บ ริก าร (MD.=2.13) เมื่อ นาผลการ
เปรียบเทีย บความแตกต่างมาจาแนกเป็น รายด้านจะพบว่ า ด้า นขั้น ตอนการให้บ ริก าร ข้อที ่ได้ร ับ การ
ประเมินความแตกต่างมากที่สุดได้แก่ มีลาดับ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บ ริก ารอย่างชัดเจน (MD.=
2.27) ด้านความถูกต้อง ได้แก่ การให้บริการเบิก -จ่ายวัสดุมีรูปแบบและวิธีการประมวลผลที่ทาให้สามารถ
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือได้ (MD.=2.57)และด้านทรัพยากร ได้แก่ ลดปริมาณการใช้กระดาษ (MD.=2.62)
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาระบบงานเบิก-จ่ายวัสดุสานักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสานักงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทาให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีระบบงานเบิก-จ่ายวัสดุสานักงาน ซึ่งได้
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุของสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ วิชัย พงษ์วัน (2550: 97-102) พบว่า การพัฒนาระบบงานพัสดุ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิง
ปฏิบั ติก าร และการนิเทศกั บ ติดตาม ท าให้ ครูผู้ร่วมศึก ษาค้นคว้า มี ความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกั บ การ
ปฏิบัติงานพัสดุมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ พิมพ์ปรุ (2550: 85-94) พบว่า การพัฒนาการ
ดาเนินงานการควบคุมพัสดุ โดยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การประชุมปฏิบัติการและการควบคุมภายใน
ทาให้การดาเนินการจัดการพัสดุและการควบคุมพัสดุ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สายชล จันทร์สิงห์ (2550: 97-100) พบว่า การพัฒนาการดาเนินงานพัสดุ โดยใช้กลยุทธ์ใน
การพัฒ นา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน แล้วทาให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุม และการจาหน่ายพัสดุ และทราบแนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุ
อย่างดียิ่ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วิรัตน์ กะตะศิลา (2551: 114-121) พบว่า การพัฒนาระบบงานพัสดุ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศแล้วทาให้มีการดาเนินงานที่เป็นระบบ และถูกต้องตามขั้นตอน
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรศึกษาการพัฒ นาระบบการควบคุมวัสดุ 4 ขั้นตอน คือ การลงทะเบียนวัสดุ การเบิกจ่าย
วัส ดุ การบ ารุง รัก ษาวั ส ดุ และการตรวจสอบวัส ดุ เพื่ อสอดรับ การควบคุ ม วัส ดุส านั ก งานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งต่อไป ซึ่งจะทาให้กระบวนการพัฒนาการบริหารงานวัสดุสานักงาน มีระบบ
มีความสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การด าเนิ น งานวั ส ดุ ในสภาพปั จ จุ บั น คณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบงาน
วัสดุ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรมี
ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมดูแล จัดทาโปรแกรมระบบการควบคุมวัสดุสานักงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก ไม่ใช่วิธีการสุ่ม ดังนั้นความน่าเชื่อถือในการ
วิเคราะห์ผล อาจจะไม่น่าเชื่อถือ ผู้ที่สนใจอาจจะต่อยอดโดยเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบคานึงถึงโอกาสทางสถิติ
2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ การพัฒนาระบบงานพัสดุสานักงาน โดยใช้โปรแกรมทะเบียนวัสดุ
สานักงาน สาหรับสานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ที่สนใจอาจจะ
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ต่อยอดโดยทาการศึกษาไปยังระบบอื่น ๆ หรือทาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบไปยังสาขาอื่น ๆ หรือมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ก็น่าจะได้ข้อค้นพบใหม่ที่น่าสนใจ
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