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บทคัดย่ อ
เนื่ องจากในปั จจุบนั หน่ วยงานภาครัฐหลายแห่ งยังคงมีปัญหา
เกี่ยวกับปริ มาณข้อมูลของครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีจานวนมากและยังเก็บอยูใ่ นรู ปแบบ
ของกระดาษ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ หารจัด การครุ ภัณ ฑ์ เ ป็ นไปโดยยาก
บทความนี้ จึง น าเสนอการวิเ คราะห์ และออกแบบระบบบริ หารจัดการ
ครุ ภัณ ฑ์ ส าหรั บ ส านั ก บริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก งาน
ประกัน สั ง คม โดยระบบถูกออกแบบการท างานในลักษณะของเว็บ
แอพพลิ เคชั่น ผลการประเมิ น โดยผู้ใ ช้ง านจริ ง คื อเจ้า หน้า ที่ ข องส านัก
บริ ห ารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้จริ งและมี
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้อยูใ่ นระดับดีมาก
ค ำส ำคั ญ —ระบบบริ หารจัด การครุ ภัณ ฑ์ , ส านัก บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ABSTRACT
At present several government agencies still have problems
with the large amount of equipment data that have been stored in the form
of papers. As a result, the management of those equipment are relatively
difficult. This paper presents the analysis and design of Asset Management
System for the Office of Information Technology, Social Security Office.
The system is designed to work as a web application. Evaluation result
from real users, the staff of the Office of Information Technology, shows
that the system is practical with the very good degree of user satisfaction.
Key words – Asset Management System, Office of Information Technology.

1. บทนา
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามี
บทบาทในการดาเนิ น ชี วิต ประจ าวัน และในการดาเนิ น งานของหน่ ว ย
ราชการ เพราะด้วยความสามารถของบุคลากรและระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี

ประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ อ งค์ก รสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ส าเร็ จ บรรลุ ผ ลตาม
เป้ าหมาย การบริ ห ารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ เช่ น ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน ได้แก่ โต๊ะ
เก้าอี้ ตูเ้ ก็ บเอกสาร และครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ อ งพิ ม พ์ค อมพิ ว เตอร์ เป็ นต้น ถื อ เป็ นงานส าคัญ อย่า งหนึ่ งของฝ่ าย
อานวยการ สานักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาส านัก งานเก็ บ ข้อ มู ล ครุ ภ ัณฑ์ต่ างๆ ด้ว ยมื อ ในรู ป แบบของ
เอกสารทั้งหมด และเมื่อสานักงานได้รับครุ ภณ
ั ฑ์มาใช้กบั ส่ วนงานต่างๆ
เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งท าให้ ย ากต่ อ การบริ ห ารจัด การ ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษา
นอกจากนั้นการตรวจสอบข้อมูลครุ ภณั ฑ์ในแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนาน
และค่ อนข้างยุ่งยาก ประกอบกับ ส านัก งานยังไม่ มี ระบบบริ ห ารจัด การ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่สามารถอานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การเรี ยกค้น
ข้อมูล การจัดทารายงานต่างๆ เกี่ยวกับครุ ภณั ฑ์
บทความฉบับนี้ นาเสนอการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ
(web-based application) สาหรับการบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับสานัก
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม เพื่อเป็ นประโยชน์
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการของสานักและเป็ นต้นแบบให้หน่ วยงานอื่น ๆ
ใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์เป็ นฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ในการ
จัดเก็บ ซึ่ งสามารถบันทึก ลบ แก้ไข และรวมทั้งสามารถทราบที่ ต้ งั หรื อ
ผูค้ รอบครองครุ ภณั ฑ์น้ นั ๆ ทาให้ขอ้ มูลครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีอยูต่ รงกับความเป็ นจริ ง
และสามารถสื บค้นครุ ภณั ฑ์ได้อย่างรวดเร็ ว

2. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
เครื่ องมื อ ที่ น าเสนอในบทความนี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยยึ ด หลัก ตาม
ระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ [1] เนื่องจาก
การทางานด้วยกระดาษในปั จจุบนั ยังมีปัญหาหลักๆ อยู่ 3 ประการคือ 1.มี
ความสิ้ น เปลื อ ง 2.ใช้ เ วลามาก 3.เสี่ ยงต่ อ ความผิ ด พลาด เพราะข้อ มู ล
ครุ ภณ
ั ฑ์ข องสานัก บริ ห ารเทคโนโลยีสารสนเทศ มี จานวนมาก ในการ
จัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ในแต่ล ะครั้ งนั้น อาจจาเป็ นต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพื่อให้ทราบถึงว่าครุ ภณั ฑ์ชิ้นนั้นๆ อยูก่ บั เจ้าหน้าที่
คนใด กลุ่ มงานใด สภาพใช้งานปกติ หรื อชารุ ด เพื่อได้จดั ทารายงานการ

ตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ประจาปี ส่ งกองคลังฝ่ ายพัสดุ สานักงานประกันสังคม
ได้ทนั ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ของสานักงานประกันสังคม
ได้กาหนดระยะเวลา จึ งได้คิ ดการนาระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ใ นการ
ปฏิ บ ัติง าน เพื่อ อานวยความสะดวกให้ แ ก่ เ จ้าหน้า ที่ ของสานัก บริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานประกันสังคม ได้ใช้ระบบบริ หารจัดการ
ในการจัดเก็บ สื บค้น ตรวจสอบข้อมูลครุ ภณั ฑ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
โดยเครื่ องมือที่ นามาใช้ในการพัฒนาครั้ งนี้ ได้สนับสนุ นฟั งก์ชั่น ที่
สาคัญ ได้แ ก่ แอพเซิ ร์ฟ (appserv) [2] ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อติ ดตั้งส าหรับ การ
พัฒนาเว็บที่ดีมากตัวหนึ่ ง ซึ่ งรองรับการทางานกับทุกบราวเซอร์ ต่างๆ ที่
เป็ นมาตรฐานสากลทั้งหมด และยังเป็ นซอฟแวร์ แบบโอเพ่นซอร์ ส (แบบ
เปิ ด) ที่ สามารถให้บุค คลทัว่ ไปสามารถเข้ามาร่ วมพัฒนาส่ วนต่ างๆ ได้
แทนที่จะเป็ นเพียงแค่ เอชทีเอ็มแอล (HTML) อย่างเดียว

สร้างประโยชน์ให้กบั เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมากที่สุด และในการออกแบบ
ระบบที่ดี จะส่ งผลให้ การจัดทาระบบฯ นี้ข้ ึนมานั้น ทาได้อย่างเป็ นขั้นตอน
และประหยัดเวลาในการจัดสร้าง ซึ่งจากตัวอย่างรู ปที่ 1 เป็ นการทา ยูสเคส
ไดอะแกรม ในรู ปที่ 2 เป็ นส่ วนประกอบของคลาสไดอะแกรม และในรู ป
ที่ 3 - 6 เป็ นซี เควนไดอะแกรมของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับ
สานักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม

3. วิธีการพัฒนา
สาหรับการวางแผนกลยุทธ์ในการควบคุมการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและ
พัฒนาโปรแกรมบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับสานักบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานประกันสังคม เพื่อสร้ างแอพพลิ เคชัน่ นี้ ข้ ึนมานั้น มี
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ฯ ซึ่ งส่ วนของ
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 1 เครื่ อง, คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล 1 เครื่ อง
ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นเครื่ องแม่ ข่ า ย และมี ใ นส่ วนของซอฟต์ แ วร์ ไ ด้ แ ก่
ระบบปฏิบตั ิการ :Microsoft Windows 7 และเครื่ องให้บริ การ AppServ [2]
ที่ ร วม Apache Web Server ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ PHP, MySQL และ
โปรแกรมออกแบบหน้าจอในการจัดสร้ างการแสดงผลบนหน้าเว็บคื อ
Adobe Dreamweaver CS5
จากนั้นจึงเริ่ มศึกษาในเรื่ องระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ [1], และศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเชื่ อ มต่ อ ระบบบน
เครื อ ข่าย, การสร้ า งเว็บ แอพพลิ เ คชั่น นาข้อมูล ที่ จาเป็ นต้องใช้ ในการ
ตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ มาแสดงผลเพื่อการอานวยความสะดวกแก่ ผูใ้ ช้ และ
เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่างๆ
สาหรับการทดสอบนั้นได้ติดตั้งโปรแกรม AppServ [2] ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ที่ทาหน้าเป็ นเครื่ องแม่ข่าย และเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก และให้เจ้าหน้าที่สานักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมทดสอบ
ใช้งาน ว่าสามารถนาไปใช้จริ งและแสดงข้อมูลของครุ ภณั ฑ์ได้อย่างถูกต้อง
หรื อไม่ หรื อมี จุดที่ ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร จากนั้นจึงเริ่ ม
จัด ท าคู่ มื อ ส าหรั บ การใช้ ง านโปรแกรมบริ ห ารจัด การครุ ภ ัณ ฑ์ เ พื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ สานัก บริ ห ารเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานเว็บแอพพลิ เ คชั่น
สามารถใช้งานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ อี ก ทั้งยังเป็ นกระบวนการสร้ าง
ระบบการเรี ยนรู้ KM (Knowledgement Management) ให้ ก ั บ เจ้า หน้ า ที่
หน่ วยงานอื่ นในองค์ก ร โดยได้ออกแบบระบบด้วยเครื่ องมือ ยูเอ็มแอล
(UML) [3] ซึ่ งแสดงด้วย ยูสเคสไดอะแกรม, คลาสไดอะแกรม, ซี เ ควน
ไดอะแกรม ซึ่ งได้ใช้ความรู้ จาการศึกษาในบทเรี ยนด้านการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบจากทางมหาวิทยาลัย และนามาเป็ นต้นแบบเพื่อให้ ก าร
ดาเนินการในสร้างโปรแกรมนั้น มีความครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ และ

รู ปที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม

รู ปที่ 2 ส่วนประกอบความสัมพันธ์คลาสไดอะแกรม
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Actor :

,
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3.

3.
4.
5.

4.
6.

5.
7.

รู ปที่ 5 ซีเควนไดอะแกรมของระบบการออกรายงาน

รู ปที่ 3 ซีเควนไดอะแกรมของระบบจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่

Actor :

DATABASE
1.
2.

3.

1.

2.

4.
5.

รู ปที่ 4 ซีเควนไดอะแกรมของระบบจัดการข้อครุ ภณั ฑ์

3.
4.

รู ปที่ 6 ซีเควนไดอะแกรมของระบบการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ประจาปี

4. ผลการพัฒนา
การประเมิ นผลการใช้งานโดยการลงตัวโปรแกรมไว้บนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ที่ทาหน้าเป็ นเครื่ องแม่ข่าย และเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ต บุ๊ก และให้ เ จ้า หน้า ที่ ส านัก บริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศท าการ
ทดลองใช้งาน รวมถึงการจัดทาคู่มือวิธีใช้ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับ
ผูต้ ้องการใช้ประโยชน์ในการทางาน ในส่ วนของการใช้งานโปรแกรม
ระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรับสานักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานประกันสังคม โปรแกรมจะแบ่งการเข้าสู่ ระบบออกเป็ น 2 ส่ วน
1.หน้าจอของผูด้ ูแลระบบ 2.หน้าจอผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ดังในรู ปที่ 7 และรู ปที่ 8

รู ปที่ 7 หน้าจอของผูด้ ูแลระบบ

รู ปที่ 8 หน้าจอของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
จากตัวอย่างรู ปที่ 9 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของเจ้าหน้าที่

รู ปที่ 9 หน้าจอข้อมูลเจ้าหน้าที่

จากตัวอย่างรู ปที่ 10 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของครุ ภณั ฑ์

รู ปที่ 10 หน้าจอข้อมูลครุ ภณั ฑ์
จากตัวอย่างรู ปที่ 11 โปรแกรมจะแสดงรายงานข้อมูลของครุ ภณั ฑ์

รู ปที่ 11 หน้าจอรายงานครุ ภณั ฑ์
จากตัวอย่างรู ปที่ 12 โปรแกรมจะแสดงรายงานตรวจนับครุ ภณั ฑ์ประจาปี

รู ปที่ 12 หน้าจอรายงานตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ประจาปี

การวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้จริ งที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของสานักบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 10 คนแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ งรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยมีคะแนนเต็มสาหรับเกณฑ์แต่ละข้อเท่ากับ 5 พบว่า
ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็ น 4.83 อยูใ่ นระดับดีมาก
ดี
มาก
(5)

หัวข้ อ
1. ด้ านความ
เหมาะสมในหน้ าที่
การทางานของระบบ
ความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของระบบ
ความสามารถในการ
สื บค้นข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลได้
ถูกต้อง
ใช้งานสะดวก และ
รวดเร็ ว
ความครอบคลุมใน
การจัดการครุ ภณั ฑ์
2. ด้ านความถูกต้อง
ในการทางานของ
ระบบ
ความถูกต้องในการ
จัดเก็บข้อมูล
ความถูกต้องในการ
ปรับปรุ งข้อมูล
ความถูกต้องในการ
ลบข้อมูล
ความถูกต้องในการ
สื บค้นข้อมูล
ความถูกต้องในการ
รายงานข้อมูล
3. ด้ านความสะดวก
และง่ายต่อการใช้ งาน
ความชัดเจนในการ
แสดงผลข้อมูล
ระบบง่ายต่อการใช้
งาน
ความเหมาะสมใน
การใช้สีขนาด/
ตัวอักษร
มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล
ใช้คาที่สื่อสาร
ความหมายง่าย
ความสวยงาม ความ
ประทับใจในการ
ทางาน

ดี
(4)

พอใช้
(3)

ปรับปรุง
(2)

ไม่
เหมาะสม
(1)

ค่าเฉลี่ย
4.84
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0

0

0
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9

1

0

0

0

4.9

10

0

0

0

0

5

8

2

0

0

0

4.8

7

3

0

0

0

4.7
4.98

9

1

0

0

0

4.9

10

0

0

0

0

5

10

0

0

0

0

5

10

0

0

0

0

5

10

0

0

0

0

5
4.72

8

2

0

0

0

4.8

8

2

0

0

0

4.8

5

5

0

0

0

4.5

6

4

0

0

0

4.6

9

1

0

0

0

4.9

7

3

0

0

0

4.7

รวม

ตารางที่ 1 ผลการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

4.83

5. สรุป
จากการศึ ก ษาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาอานวยความ
สะดวกโดยการสร้ างระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรั บสานักบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคมนั้น ตรงไปตามเป้ าหมาย
คื อ สามารถน าไปใช้ งานได้จริ ง ซึ่ งผลจากการประเมิ น การใช้ ง านนั้น
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจดีมาก โดยเรื่ องประสิ ทธิภาพจาก
การใช้งานโปรแกรมนั้น ขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ นั ทึ กหรื อผูด้ ูแลระบบครุ ภณ
ั ฑ์ควร
บันทึ ก แก้ไข ลบ รายละเอี ยดของข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน หากบันทึ ก
หรื อลบข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ผิดพลาด อาจจะส่ งผลกระทบต่อการตรวจสอบใน
ภายหลังได้ดงั นั้นผูบ้ นั ทึกข้อมูลควรใช้ความรอบครอบในการบันทึก แก้ไข
หรื อลบข้อมูล เพราะเรื่ องครุ ภณ
ั ฑ์ถือเป็ นทรัพย์สินขององค์กรเรื่ องสาคัญ
อย่า งหนึ่ ง และในอนาคตควรจะพัฒ นาระบบบริ หารจัด การครุ ภ ัณ ฑ์
สาหรับสานักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม โดย
นาบาร์ โค๊ด (BARCODE) เข้ามาช่ วยในการบันทึกข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ และนา
บาร์ โ ค๊ ด (BARCODE) มาติ ด ที่ ต ัวครุ ภ ัณฑ์ต่ างๆ เช่ น โต๊ ะ เก้ าอี้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบใช้เครื่ องอ่านบาร์โค๊ด (BARCODE)
อ่ านรหัสจากแถบบาร์ โค๊ ดเพื่ อตรวจสอบข้อมู ลครุ ภ ัณฑ์ได้อย่างถู กต้อง
แม่นยารวดเร็ วมากขึ้น และสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการบันทึก
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์ของเจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบได้
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