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Abstract
 The aim of this study was develop asset information system. The satisfaction of using asset information system 

was also investigated. This study facilitates teachers and staffs at Faculty of Management Science, Rajabhat 

Rajanagarindra University to access to the system in asset management systematically, correctly and conveniently. 

Furthermore, it assists users in retrieving information effectively. 

 The procedure of the development of asset information system consisted of relevant information review, 

system analysis, system design, system development, system installation and system testing. Asset information 

system development was developed by using PHP language program and MySQL database management via Internet 

network.

 Thirty teachers and staffs working at Faculty of Management Science, Rajabhat Rajanagarindra University 

participated in this study. They were chosen by simple random sampling. The satisfaction level towards the system 

was the reported at the highest level. Therefore, the hypothesis of this study was accepted.

Keyword : information system, asset 

บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาระบบสารสนเทศทะเบยีนครภุณัฑ และเพือ่หาความพงึพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ

ทะเบยีนครภุณัฑ ทาํใหอาจารยและเจาหนาทีค่ณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร สามารถจดัการงานทะเบยีนครภุณัฑ

ไดอยางเปนระบบ ถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวกในการสืบคน ทันเวลาในการเรียกขอมูลและมีประสิทธิภาพ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑในครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาขอมูล วิเคราะหระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดตั้งระบบ

และทดสอบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑโดยใชโปรแกรมภาษา PHP และจัดการระบบฐานขอมูลดวย MySQL ซึ่งทํางาน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ อาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งไดมาโดยการ

สุมอยางงายจาํนวน 30 คน กาํหนดสมมตฐิาน คอื ระดบัความพงึพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศทะเบยีนครภัุณฑอยูในระดบัมากทีส่ดุ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล ปรากฏวามีคาความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.53 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ ทะเบียนครุภัณฑ 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

มีครุภัณฑ อยู  ในความดูแลจํานวนมากและหลายประเภท 

แตละประเภทมีรายละเอียดปลีกยอยของคุณสมบัติเฉพาะตัวที่

แตกตางกัน ซึ่งหนวยงานตองจัดเก็บขอมูลดังกลาวเพื่อใชในการ

ตรวจสอบ ควบคุม อางอิง ในการดูแลรักษาซอมบํารุง และเปน

ขอมูลสําคัญในการตัดสินใจตางๆ เชน การสั่งซื้อครุภัณฑ เปนตน 

 ระบบงานจัดการขอมูลครุภัณฑแบบเดิมนั้นใชวิธีบันทึก

ขอมลูลงไฟลขอมลูและสัง่พมิพเพือ่จดัเกบ็ลงแฟมเอกสารทาํใหเมือ่

มีขอมูลเพิ่มมากขึ้นการคนหา การสรุปรายงานตางๆ ตองใชเวลา

นาน และสิ้นเปลืองทรัพยากร เชน กระดาษ แฟม และพื้นที่จัดเก็บ 

เปนตน และในการจัดเก็บขอมูลจะตองมีความถูกตองและเปน

ปจจุบนั ประกอบกบัผูทีม่หีนาทีรั่บผดิชอบผลดัเปลีย่นตามวาระของ

ผูบริหารคณะฯ ทําใหขอมูลครุภัณฑสูญหายและเริ่มเก็บขอมูล

ครุภัณฑใหมทุกครั้ง ซ่ึงเปนการทํางานซ้ําซากทําใหอาจารยและ

เจาหนาที่ไมอยากจะสงขอมูลครุภัณฑที่ตนดูแลอยู 

 ผู พัฒนาโครงการวิจัยเห็นควรพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทะเบียนครุภัณฑ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ข้ึนเพื่อเปนตนแบบของระบบสารสนเทศ

ทะเบียนครุภัณฑออนไลนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประโยชนใน

การจัดการงานทะเบียนครุภัณฑไดอยางเปนระบบ ถูกตอง เปน

ปจจุบัน สะดวกในการสืบคน ทันเวลาในการเรียกขอมูลและ

มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ กรณี

ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนครุภัณฑ

สมมุติฐานการวิจัย
 ระดบัความพงึพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศทะเบยีน

ครุภัณฑอยูในระดับมากที่สุด

ขอบเขตของโครงการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

  1.1  ประชากร

   ประชาการที่ ใช  ในการศึกษาค นคว  าครั้ งนี้ 

เปนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ประกอบดวยอาจารยและเจาหนาที่ 

  1.2 กลุมตัวอยาง

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนบุคลากร

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประกอบดวยอาจารยและเจาหนาที่ ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย

จํานวน 30 คน

  1.3 ตัวแปรที่ศึกษา

   ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศ

ทะเบียนครุภัณฑ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 3. เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา

  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ประกอบดวย

ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลการเบิก ขอมูลบุคลากร ขอมูลการซอม 

ขอมูลผูขาย/ซอม ขอมูลหนวยงาน ขอมูลประเภทการเงิน เชน 

งบแผนดินงบรายได เงินบริจาค เปนตน และขอมูลวิธีการไดมา

คํานิยามศัพทเฉพาะ
 1. ระบบสารสนเทศ หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาชวย

ในการจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล เพื่อสะดวกในการสืบคนขอมูล

 2. ทะเบียนครุภัณฑหมายถึง บัญชีจดลักษณะของรายการ

ยืมวัสดุครุภัณฑเพื่อใชในงานราชการ

 ประโยชนที่ไดรับและหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน

 1. ประโยชนที่ไดรับ

  1.1 คณะวิทยาการจัดการมีระบบสารสนเทศทะเบียน

ครุภัณฑ

  1.2  ขอมูลครุภัณฑมีความถูกตองและเปนปจจุบัน

  1.3 สามารถสืบคนขอมูลครุภัณฑไดอยางรวดเร็ว

 2. หน วยงานที่ นํ าผลการวิจัยไปใช ประโยชน   คือ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทะเบียน

ครุภัณฑ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดแก 

 1.  การพฒันาระบบสารสนเทศทะเบยีนครภุณัฑ กรณศีกึษา

คณะวิทยาการจัดการ มีรายละเอียด ดังนี้

  1.1 ภาษา PHP Version 5.1.6 เปนโปรแกรมภาษา

สาํหรบัการชดุคาํสัง่ เชน การแสดงผล การตดิตอฐานขอมลูเ เปนตน

  1.2 MySQL Version 5.02a เปนโปรแกรมฐานขอมูล 

ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูล

  1.3  Adobe Dreamweaver Trial เปนโปรแกรมสาํหรบั

การเขียนชุดคําสั่งภาษา PHP HTML และ JavaScript
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  1.4  Apache Version 2.23 เปนโปรแกรมสาํหรบัจําลอง

ใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานเปนเซิรฟเวอร

  1.5  phpMyAdmin Version 2.9 เปนโปรแกรมในการ

จัดการฐานขอมูล MySQL 

 2.  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ

สารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

โดยนําแบบสอบถามนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

การดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําระบบ

สารสนเทศทะเบียนครุภัณฑท่ีสรางขึ้นทําการทดลองกับอาจารย

และเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร จํานวน 30 คน ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้

 1. ผูวจิยัทาํบันทกึขอความขอความอนุเคราะหอาจารยและ

เจาหนาที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ใหเขาใชระบบทะเบียนครุภัณฑ พรอมทั้งประเมินความพึงพอใจ 

โดยประสานงานกับเจาหนาที่พัสดุ

 2. เจาหนาที่พัสดุดําเนินการใหยูอารแอล ชื่อผูใช และรหัส

ผานแกอาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร

 3. อาจารยและเจาหนาท่ีเขาใชระบบทะเบียนครุภัณฑ 

พรอมทั้งประเมินความพึงพอใจจากการใชระบบ

 4. เจาหนาที่พัสดุรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ

 5. ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. วเิคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ

จํานวนและรอยละ 

 การหาคารอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

   สูตร P =  
n

F 100×  

 เมื่อ P แทน รอยละ

   F แทน ความถี่ที่ตองการแปลคาใหเปนรอยละ

   n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด

 2. วิเคราะหความพึงพอใจ โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (x ) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย มีดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงคาจํานวนและรอยละ

รายการ จํานวน รอยละ

เพศ

  ชาย

  หญิง

12

18

40

60

อายุ

  ตํ่ากวา 35 ป

  35–45 ป

  45–60 ป

8

14

8

26.7

46.7

26.7

ประเภท

  ขาราชการ

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

9

16

5

30

53.3

16.7

สาขาวิชาที่สังกัด

  บัญชี

  คอมพิวเตอรธุรกิจ

  การบริหารทรัพยากรมนุษย

  การตลาด

  เศรษฐศาสตรธุรกิจ

  การทองเที่ยวและการโรงแรม

  การจัดการ

  นิเทศศาสตร

  MBA

  สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

4

5

3

3

2

2

2

2

2

5

13.3

16.7

10

10

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

16.7

 

 จากตารางพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย 12 คน คิดเปน

รอยละ 40 เพศหญิง 18 คน คิดเปนรอยละ 30 อายุตํ่ากวา 35 ป 

มี 8 คน คิดเปนรอยละ 26.7 อายุ 35–45 ป มี 14 คน คิดเปนรอย

ละ 46.7 และอายุ 46-60 ป มี 8 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ประเภท

ขาราชการมี 9 คน คิดเปนรอยละ 30 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 16 คน คิดเปนรอยละ 53.3 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.7 สังกัดสาขาการบัญชี 4 คน 

คิดเปนรอยละ 13.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 5 คน คิดเปนรอยละ 16.7 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 คน คิดเปนรอยละ 10 การตลาด 

3 คน คิดเปนรอยละ 10 เศรษฐศาสตรธุรกิจ การทองเท่ียวและ

การโรงแรม การจัดการ นิเทศศาสตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มสีาขาละ 2 คน คดิเปนรอยละ 6.7 สาํนกังานคณบดคีณะวทิยาการ

จัดการ 5 คน คิดเปนรอยละ 16.7
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ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจจากผูใชระบบสารสนเทศทะเบยีนครุภัณฑ 

กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

 x S.D ความหมาย

1. ระบบใชงานงายและไมซับซอน 4.57 0.68 มากที่สุด

2. ความถูกตองของขอมูล 4.47 0.57 มาก

3. ความปลอดภัยของขอมูล 4.30 0.60 มาก

4. สะดวกในการคนหาขอมูล 4.73 0.94 มากที่สุด

5. ความรวดเร็วในการแสดงขอมูล 4.53 0.51 มากที่สุด

6. รูปแบบการแสดงผล ไดแก 

  รูปภาพ ตัวอักษรและสี 

  มีความเหมาะสม

4.30 0.65 มาก

7. การจดัรูปแบบงายตอการใชงาน 4.57 0.63 มากที่สุด

8. ความถูกตองในการเชื่อมโยง

  ภายในเว็บไซต

4.50 0.63 มาก

9. ขอมูลเปนประโยชน ตรงตาม

  ความตองการใชงาน

4.67 0.48 มากที่สุด

10. ความพึงพอใจโดยรวมในการ

  ใชเว็บไซต

4.67 0.48 มากที่สุด

ความพึงพอใจรวม 4.53 0.41 มากที่สุด

 จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเรื่องระบบใช

งานงายและไมซับซอน สะดวกในการคนหาขอมูล ความรวดเร็วใน

การแสดงขอมูล การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน ขอมูลเปน

ประโยชน ตรงตามความตองการใชงาน และความพึงพอใจโดยรวม

ในการใชเว็บไซต อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.57 4.73 

4.53 4.57 4.67 และ 4.67 ตามลําดับ สวนเรื่องความถูกตองของ

ขอมลู ความปลอดภยัของขอมลู รปูแบบการแสดงผล ไดแก รปูภาพ 

ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม และความถูกตองในการเชื่อมโยง

ภายในเว็บไซต อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.47 4.30 และ 

4.50 ตามลาํดบั สวนความพึงพอใจรวมมคีาเฉลีย่ที ่4.53 อยูในระดบั

มากที่สุด

สรุปผล
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทะเบียนครุภัณฑ และเพื่อหาความพึงพอใจในการใชงานระบบ

สารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ ทําให อาจารย และเจ าหนาที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สามารถ

จดัการงานทะเบยีนครภุณัฑไดอยางเปนระบบ ถกูตอง เปนปจจบุนั 

สะดวกในการสืบคน ทันเวลาในการเรียกขอมูลและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑทํางานเปนเว็บ แอพพลิเคชัน 

(Web Application) ทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งพัฒนา

ระบบใชโปรแกรมภาษา PHP และจัดการระบบฐานขอมูลดวย 

MySQL โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล กลาวคือผูใช

ตองปอนช่ือผูใชและรหัสผานกอนเขาใชงาน เมื่อเขาระบบแลวผูใช

สามารถดรูายละเอยีดครภุณัฑทีต่นรบัผดิชอบ และสามารถรายงาน

ทางเครื่องพิมพได กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ อาจารยและ

เจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายจํานวน 30 คน โดยกําหนดสมมติฐาน 

คือ ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศทะเบียน

ครภัุณฑอยูในระดบัมากทีสุ่ด ผลจากการวเิคราะหขอมลู พบวามคีา

ความพึงพอใจเฉล่ียที่ 4.53 อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่กําหนดไว

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียน

ครุภัณฑ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทําใหคณะวิทยาการ

จัดการมีระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ สามารถจัดขอมูลอยาง

เปนระบบ ขอมลูมคีวามถกูตอง เปนปจจบุนั อาจารยและเจาหนาที่

เขาถึงขอมูลครุภัณฑไดสะดวกและรวดเร็ว สวนการประเมินความ

พงึพอใจพบวามีคาเฉลีย่ที ่4.53 อยูในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนิตษา คงนอย 

(2553) และพทิรู กาญจนพนัธุ (2551) กลาวคอื ผลจากการประเมนิ

ความพึงพอใจจากการใชระบบของกลุมตัวอยางอยูในระดับดี

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 เมื่อบันทึกขอมูลแลวตองทําการสํารองขอมูล 

(Backup Data) เนือ่งจากทีผ่านมาขอมูลทีเ่ก็บไวในระบบฐานขอมูล

ถูกลบทั้งหมด ทําใหตองเสียเวลาปอนขอมูลอีกครั้ง

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป

  2.1 ระบบสารสนเทศทะเบยีนครุภัณฑทีผู่วจิยัไดพฒันา

ขึน้สามารถใชเปนแนวทางใหกบัผูทีม่คีวามสนใจทีศึ่กษาและพฒันา

ระบบสารสนเทศดานอืน่ๆ ในมหาวทิยาลยั หรอืองคกรตางๆ ตอไป
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