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Abstract  
       The article Information System for mange Inventory. The Purposes of Research  was to 
develop   Information System of Mange Inventory.The document and data used to verify 
this information system  in Dean office Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala 
university of Technology Krungthep The database was designed to 
facilitate  data  entry,  searching,  and  reporting  tasks  at  the  documents  collection  Cent
er.  The database, designed under Microsoft Access 2007 database program, consists of 11 
tables, covering name, date, amount received, Code, Year, Unit. The Black Box Testing 
evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the Information 
System for Mange Inventory. The overall evaluation result for rating mean of 7.37, 
suggestingthat the Information System for Mange Inventory may be applied in actual work 
settings. 
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บทคัดย่อ 
บทควำม เรื่อง ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพ่ือ เพ่ือพัฒนำ

พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำให้
สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย  11  ตำรำง ครอบคลุม ชื่อ วันที่  จ ำนวนรับ รหัส 
ปีกำรศึกษำ หน่วย กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง 
สนับสนุนติดตั้งกำรท ำงำนได้จริง 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 

บทน า  
ในปัจจุบันกำรใช้วัสดุสื้นเปลืองของหน่วยงำนรำชกำรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ เนื่องจำก

มีกำรใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองในของหน่วยงำนจะจัดเก็บแฟ้มในรูปปแบบแฟ้ม 
ซึ่งมีจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร  หำกเป็นวัสดุที่ส ำคัญซึ่งเอกสำรที่เกี่ยวกับจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้
เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน จ ำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพ่ิมขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำใน
กำรสืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุดและสูญ
หำยของข้อมูล 
           ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนั กงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพมีระบบกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสำร กำรลงข้อมูลลงในแบบฟอร์ม กำรด ำเนินงำน กำรเก็บข้อมูลอำจท ำให้เกิดกำรสูญหำย กำร
จัดท ำฐำนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ตำมหลักทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมี 
ควำมจ ำเป็น เช่น ชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย  รวมถึงสถิติกำรใช้งำนวัสดุ
สิ้นเปลืองแต่ละปี (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของงำนพัสดุ เพ่ือกำรสืบค้นหำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำง
รวดเร็วรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวัสดุให้กับมหำวิทยำลัย และช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของข้อมูลกำรใช้งำน
วัสดุ ตลอดจนลดพ้ืนที่ใช้งำนในกำรจัดเก็บเป็นกำรลดขึ้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุท ำให้กำรบริหำร
วัสดุสิ้นเปลืองของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย รวมถึงสถิติ

กำรใช้งำนวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละปี    ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง อยู่ในระดับดี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง ส ำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. จัดเก็บข้อมูลข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย 
รวมถึงสถิติกำรใช้งำนวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละปี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัย
หลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที ่ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่เกิดควำมไม่สะดวก ไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 

2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัสดุเป็นผู้จัดท ำ กำร
จัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 

3. ศึกษำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลือง ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ พัสดุ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
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5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง        
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล  (Entity 
Relationship Modeling)   

6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows 7 
และ Microsoft Access 2007 

7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำน และให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมใน
หน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำย
ต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรท ำงำนของโปรแกรมจำกด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน  ผู้ใช้งำน จ ำนวน 2 คน เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน รวมผู้เชี่ยวชำญ  5 คน  ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำ
สรุปผลเพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำน
ของระบบ คือ ผู้ประเมินต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองโดยให้ผู้เชี่ยวชำญท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบ
แล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (Standard Deviation)  โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้   
(อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; อรรถพล จันทร์สมุด และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2559 ;
อรรถพล จันทร์สมุด, 2559 ; John McDonagh, 2002) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
การออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถ
จัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม 
ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำ ล อ ง โ ม เด ล ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง ข้ อ มู ล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังภำพที่ 1 ถึงภำพที ่3 
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 ud Primary Use Cases

ระบบสารสนเทศการจดัการวสัดุสิน้เปลือง :  กรณีศึกษา ส านกังานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบสิทธ์ิ

ผูใ้ช้งาน รบัเข้าพสัดุ

ลงทะเบียนพสัดส้ิุนเปลือง    

รายงาน

ผูบ้ริหาร

 
            

ภาพที่ 1   Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 
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 ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด ก า รว ัส ดุ สิ้ น เ ป ลือ ง  :   ก รณีศึ ก ษา  ส า นัก ง านคณบดี  คณะเทค โนโ ลยี ค หก รรมศ าส ต ร์ ud 

เริม่ต้น

ก รอ ก ชื่ อ เ เ ละรห ัส
ค้ นหาข้ อ มู ล

พบ

เ เ ส ด ง เ ม นูก า รท า ง าน
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ภาพที่ 2  Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 
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ภาพที่ 3  แบบจ าลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 
 

การด าเนินการวิจัย 
        หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำนระบบโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบ ใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง  ให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้
ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนโดยเลือกรำยกำรแต่ละหมวดได้ รำยละเอียดกำรท ำงำน
ทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพท่ี 11  
            

 
 

ภาพที ่4  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
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ภาพที่ 5  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอลงทะเบียนการรับเข้าพัสดุ 
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ภาพที่ 7  หน้าจอลงทะเบียนการลงทะเบียนพัสดุสิ้นเปลือง                 
         

 
 

ภาพที่ 8  หน้าจอรายงานการตรวจสอบพัสดุสิ้นเปลือง คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์  
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ภาพที่ 9  รายงานการตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
 

ภาพที่ 10  รายงานแผนภูมิการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 



23 

 

 
 
ภาพที่ 11  รายงานสรุปการตรวจสอบการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แยกตามปี            
 
สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพ่ือดู  
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน  ผู้ใช้งำน  
จ ำนวน 2 คน เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน  รวมผู้เชี่ยวชำญ  5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1  

         จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรวัสดุสิ้นเปลืองจำกผู้เชี่ยวชำญ
ในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ดี 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

   1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ดี 

   1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ดี 

รวม 8.53 1.04 ดี 

2. ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ดี 

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 5.8 0.44 ปรับปรุง 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล 5.8 0.44 ปรับปรุง 

รวม 6.32 0.44 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ดี 

   3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ดี 

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ดี 

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ดี 

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ดี 

รวม 8.0 0.4 ด ี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.37 0.62 ด ี

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ   เพ่ือให้
กำรจัดเก็บ ข้อมลูชื่อ วันที่ จ ำนวนรับ จ ำนวนจ่ำย รหัสปีกำรศึกษำ หน่วย รวมถึงสถิติกำรใช้งำนวัสดุสิ้นเปลือง
แต่ละปี จัดกำรข้อมูลอย่ำงมีระบบตลอดจนรำยงำนสถติถิแยกตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถจัดเก็บเอกสำร
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ    
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลโดยกำรพัฒนำระบบในรูปแบบเครือข่ำย ก ำหนดสิทธิ์  

กำรใช้งำนระบบเพ่ือให้ระบบมีควำมปลอดภัย 
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