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บทคัดยอ 
         การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ (Dent-MIS) 
มาใชในการปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
การใชงานและคุณภาพของโปรแกรม วิธีการดําเนินงานโดยข้ันตอนแรกประกอบดวย ข้ันตอนศึกษาความตองการ
เพ่ือนํามาพัฒนาโปรแกรม ดวยวิธีสัมภาษณและแบบสอบถาม กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรของ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 28 คน สําหรับผูใชภายในระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเทาน้ัน ข้ันตอนท่ีสอง รวบรวมขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหและประมวลผลนํามาพัฒนา
ระบบโปรแกรมใหบริการบนเว็บไซต  โปรแกรมท่ีใช ไดรับการพัฒนาโดยโปรแกรมภาษา Java Script และ CSS 
(Cascading Style Sheets) ประกอบดวย 1) โปรแกรมการจัดหา (ซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย) 
2) โปรแกรมขอซื้อเขาคลัง 3) โปรแกรมขอเบิกวัสดุ 4) โปรแกรมแจงซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม
5) โปรแกรมจางเหมาท่ัวไป 6) โปรแกรมการติดตามงาน ในข้ันตอนท่ีสามทําการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงาน จํานวน 53 คน ในดาน 1) การใชงานและ 2) คุณภาพของโปรแกรม  ผลการประเมินความพึงพอใจ
พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ ทุกดานอยูในระดับมาก
ท่ีคาเฉลี่ย 3.74 จาก 5 คะแนน สรุปผลการศึกษาน้ีไดวา ระบบโปรแกรม Dent-MIS เปนท่ีพึงพอใจของผูใชงาน
โดยมีจุดเดนในดานการออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงานไดงาย สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ได
สะดวก มีการลงช่ือเขาใชงานระบบโดยใช Username Password เพ่ือปองกันความปลอดภัย สามารถลด
ข้ันตอนและลดระยะเวลาการจัดหาจากข้ันตอนปกติ
คําสําคัญ: การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ โปรแกรมคอมพิวเตอร

Abstract 
           This study aimed to develop a computer program for the procurement, tracking and 
supply requisition (Dent-MIS) at the Faculty of Dentistry, Khon Kaen University and to evaluate 
satisfaction of users. The program requirement was surveyed in 28 personnel and the 
satisfaction was studied in 53 personnel, at the faculty. The program was developed  based on 
Khon Kaen University ,s intranet system in Java Script and CSS (Cascading Style Sheets), 
consisting of (1) procurement system (office / medical supplies) (2) inventory system (3) supply 
requisition system (4) repair system (5) outsourcing system (6) tracking system. Satisfaction in 
both usage and quality of the program was evaluated. The results of the satisfaction 
assessment showed that the users were satisfied with the program with overall satisfaction 
score of 3.74 out of 5. In conclusion, users were satisfied with Dent-MIS with major advantages 
of its easy interface, convenient file attachment, security, and time–saving features.  
Keywords: procurement, tracking, supply requisition, computer program 
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บทนํา 

 การบริหารงานพัสดุ เปนภาระงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
หากขาดซึ่งวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการรักษาผูปวยยอมทําใหไมสามารถทําการรักษาหรือใหบริการแกผูปวย
ท่ีมารับบริการไดอยางทันทวงที การกําหนดความตองการใชวัสดุรวมไปถึงการจัดสงหรือสงมอบวัตถุดิบ พัสดุ 
ครุภัณฑ และอุปกรณตางๆ ท่ีมนุษยจะพึงตองการไปใหโรงงาน เพ่ือผลิตออกเปนสินคา หรือของสําเร็จรูปแลว
สงไปใหตลาดและผูใชจนถึงการจําหนายของเหลือจากสายสงกําลัง (ศิวาพร, 2533) ยอมเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งยวด การนําระบบสารสนเทศมาใชงานในการจัดการขอมูลในการจัดหาและสงมอบพัสดุ
ภายในหนวยงาน  นับเปนประโยชนอยางมากซึ่งจะชวยลดข้ันตอน สามารถชวยแกไขปญหาเรื่องการใชเอกสาร
แบบฟอรมไดนอยลง ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนการสงเอกสาร (มัจรี, 2558) ในปจจุบัน 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเอกสารแบบฟอรมจัดทําใบจัดหาพัสดุและขอเบิกพัสดุและ
การแจงซอม ซึ่งในแตละปมีเอกสารจํานวนมาก ทําใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางและตัดบัญชีวัสดุใน
แบบฟอรมท่ีเปนกระดาษ ใชระยะเวลาดําเนินการคอนขางมากและเกิดความลาชาในการไดมาซึ่งพัสดุ พบ
ปญหาการกรอกขอมูลเปนการกรอกขอมูลดวยมือและการสงเอกสารซึ่งเปนกระดาษอาจเกิดการสูญหายหรือมี
ความไมชัดเจน เน่ืองจากการสงเอกสารของเจาหนาท่ีเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ผูใชบริการตองเดินทาง
มาขอใชบริการท่ีหนวยพัสดุหรือติดตอทางโทรศัพทซึ่งมีขอจํากัดในการสืบคนและตรวจสอบขอมูลไดอยางทันที
เน่ืองจากเอกสารมีจํานวนมากและการจัดเก็บไมเปนระเบียบ  ไมเปนหมวดหมู ทําใหไมสามารถคนหาไดโดยงาย
และอยางรวดเร็ว จากปญหาดังกลาวขางตน การเก็บรวบรวมปญหาตางๆ ใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูล 
(Database) จะชวยใหผูใชบรกิารไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตามขอมูล ผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก
ในการตอบคําถามปญหาท่ีเกิดข้ึน วาอยูในข้ันตอนใดแลว ซึ่งจะชวยใหการบริการในการจัดหา การเบิกวัสดุและ
แจงซอมเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบคําถามใหกับผูมาใชบริการไดโดยท่ีผูใชบริการไม
ตองมาท่ีหนวยพัสดุ เวนแตงานท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
         ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงไดนําหลักการและแนวคิดทฤษฎีของเดมมิ่ง (W.E. Deming) มาใชในการปรับปรุง
พัฒนาระบบ ซึ่งเริ่มจากการวางแผนศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
ปฏิบัติตามแผนและทําความเขาใจ ศึกษาวิเคราะหความตองการจากสภาพปญหาท่ีแทจริง ออกแบบและพัฒนา
ระบบ เขียนและทดสอบระบบโปรแกรมและตรวจสอบหรือทดสอบและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
พัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมา โดยผูใชบริการสามารถเขาใชงานในโปรแกรมซึ่งเปนระบบออนไลน และสามารถ
เขาใชงานไดทุกท่ีท่ีมีอินเตอรเน็ต ชวยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานสืบคนขอมูลและติดตามงานได
ทันที  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ มาใชในการปฏิบัติงานดาน

พัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตองการ 
         ผูวิจัยไดสัมภาษณผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร,หัวหนาหนวยงาน,เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานทางดานทันตกรรมและเจาหนาท่ีภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 28 คน การเก็บขอมูล
ดวยการสัมภาษณเปนรายกลุม ผูบริหาร จํานวน 3 คน หัวหนาหนวยงาน จํานวน 6 คน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ทางดานทันตกรรม จํานวน 15 คน เจาหนาท่ีภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียงของ จํานวน 4 คน การกําหนดกรอบ
การสัมภาษณ ประเด็นคําถามเก่ียวกับความตองการสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ
และแจงซอมพัสดุ ไดแก การกําหนดรูปแบบเน้ือหา ประกอบดวยการใชงานระบบ การสํารองขอมูลเก่ียวกับ
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การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขาวสารประชาสัมพันธ การกําหนดหัวขอหลักภายในเว็บไซต รูปแบบการใชงานและขอมูลท่ีตองการใหจัดเก็บ
ในฐานขอมูลการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ  และดานรายละเอียดของโปรแกรมใน
ดานอ่ืนๆ ท่ีผูใชบริการตองการใหมีเพ่ิมเติม   
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรม  
         ผูวิจัยไดนําความตองการของผูใชงานมาเปนปจจัยนําเขาในการพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน    
ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ (Dent-MIS) สําหรับใชงานของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยไดโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนใหมโดยใชภาษา Java Script และ CSS (Cascading Style Sheets) และใชขอมูล
จากการวิเคราะหระบบงานและความตองการของผูปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ี 1 โดยโปรแกรมมีคุณลักษณะท่ีเปน 
intranet ท่ีตองใชงานผานระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน การเขาใชงานตองมีรหัสผูใชและรหัสผาน 
องคประกอบหลักของโปรแกรม ไดแก คุณสมบัติท่ัวไปของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชระบบจัดการ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) เชน MySQL ทํางานแบบ Web base 
Application ทํางานผาน Browser สามารถทําการเก็บขอมูล และแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
การกําหนดสิทธ์ิการใชงานขอมูลในระบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสมของผูใชงานแตละราย มีระบบสํารองขอมูลแบบ 
Backup โดยไมตองปด หรือหยุดระบบ และสามารถนําขอมูลสํารองจนถึง ณ จุดเวลาท่ีทําการ Backup ครั้ง
สุดทายกลับมาใชใหม   (Data Restore) ได  
         ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชระบบ Dent-MIS สําหรับผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ นอกจากน้ันยังได
ประชาสัมพันธการใหบริการโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ในชองทางตางๆ 
เพ่ือท่ีจะใหผูใชบริการไดทราบ และจัดอบรมการใชงานระบบ Dent-MIS ใหแกบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตองนําโปรแกรมดังกลาวไปใชงาน โดยการอบรมวิธีการเขาสูระบบ การติดตอ
ประสานงาน การสงตอระบบ การบันทึกขอมูลและไดกําหนด Username และ Password ใหกับผูเขาอบรมได
นําไปใชงานจริง  
         ผูวิจัยเริ่มใหมีการทดลองการใชงานระบบขอจัดหาพัสดุ ขอเบิกวัสดุ และแจงซอม ดวยระบบโปรแกรม 
Dent-MIS  โดยการทดสอบการใชงานบนเว็บเบราวเซอร Google Chrome ,Mozilla Firefox และ Internet 
Explorer สําหรับการแสดงผลขอมูล การประมวลผลขอมูล การเช่ือมโยงของขอมูล เพ่ือใหทุกระบบสามารถ
เช่ือมโยงการทํางานไดอยางถูกตองสมบูรณ เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลการใชงานโปรแกรมท่ีพัฒนาและสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
         ภายหลังจากการใหทดลองใชงานโปรแกรม ผูวิจัยไดประเมินผลการใชงานโปรแกรมการจดัหา ติดตามงาน 
ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 53 คน  ซึ่งสุมจากอาจารย บุคลากรกลุมเจาหนาท่ี
สํานักงานคณบดี กลุมเจาหนาที่ปฏิบัติงานทันตกรรม กลุมเจาหนาที่ภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีมาใชบริการกับหนวยพัสดุ โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ 
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด กําหนดเกณฑการประเมินประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานการใชงาน และดานคุณภาพ การสัมภาษณใน
การใชงานของการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ของโปรแกรมรวมท้ังปญหาและ
ขอเสนอแนะของระบบ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพสําหรับการนําไปใช
งานจรงิ 
 

ผลการวิจัย 
         การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี  
1. การศึกษาความตองการ  
 ผลการศึกษาความตองการพบวาผูปฏิบัติงานตองการโปรแกรมที่มีความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน สามารถทําการสืบคนขอมูลรหัสรายการพัสดุในระบบได สามารถแนบไฟลขอมูลเพ่ิมเติมได 
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สามารถกรอกรายละเอียดตางๆ เชน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ อาการชํารุดบกพรอง ราคาท่ีเคยซื้อ
หรือจาง และสามารถติดตามงานจากระบบโปรแกรมได นอกจากน้ันยังตองการใหชวยในการจัดเก็บขอมูลรหัส
รายการพัสด ุจัดเก็บขอมูลผูขายหรือ ผูรับจาง และสามารถสืบคนขอมูลไดจากคําสําคัญ 
2. การพัฒนาโปรแกรม Dent-MIS 
 โปรแกรม Dent-MIS เปนโปรแกรมท่ีทํางานในระบบ intranet โดยสามารถใชงานไดเฉพาะภายใน
เครือขายของมหาวิทยาลัยขอนแกน มี URL คือ การพัฒนาโปรแกรมภายใตช่ือ Dent-MIS โปรแกรมดังกลาว
เปนโปรแกรมท่ีใชไดเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนการปองกันและรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล จึงไมสามารถใหบุคคลภายนอกเขามาใชงานโปรแกรม Dent-MIS ไดโดยงาย หากบุคคลภายนอกประสงค
จะเขามาใชงานตองเขาเว็บเซิรฟเวอรโดยใชยูอารแอล http://vpn.kku.ac.th และตองมีบัญชีเปนผูใชงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเทาน้ัน มีรายละเอียดของโปรแกรม ดังน้ี 
 1. ระบบเมนูประกอบดวย เมนูการขอจัดหา (ซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย) ซื้อวัสดุเขาคลัง แจง
ซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม จางเหมาท่ัวไป ขอเบิกวัสดุ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยังหนวยงานภาควิชา
ตางๆ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. ดานฐานขอมูลของโปรแกรม ประกอบดวย 

2.1 ดานการจัดหา(จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย) ไดแก เลขท่ีขอจัดหา หนวยงานของ
ผูใชบริการ โครงการงบประมาณ วันท่ีขอจัดหา ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนใน
การจัดหา ลําดับความเรงดวน รหัสรายการ จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบราคา          
ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคา รวมเปนเงิน เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.2 ดานการจัดซื้อวัสดุเขาคลังพัสดุ ไดแก เลขท่ีขอซื้อวัสดุเขาคลัง หนวยงานของผูใชบริการ 
โครงการงบประมาณ วันท่ีขอซื้อ ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนในการจัดหา  
ลําดับความเรงดวน รหัสรายการ จํานวนหนวยนับ ยอดคงเหลือ จํานวนซื้อท้ังป จํานวนท่ีซื้อวัสดุไปแลว จํานวน
คงเหลือใหจัดซื้อ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบราคา ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคาท่ีสืบ รวมเปนเงิน 
เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.3 ดานการแจงซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม ไดแก เลขท่ีขอจัดหา หนวยงานของ
ผูใชบริการ โครงการงบประมาณ วันท่ีขอจัดหา ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนใน
การจัดหา ลําดับความเรงดวน รหัสรายการแจงซอม จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบ
ราคา ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคาท่ีสืบ รวมเปนเงิน เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.4 ดานจางเหมาท่ัวไป ไดแก เลขท่ีขอจัดหา หนวยงานของผูใชบริการ โครงการงบประมาณ 
วันท่ีขอจัดหา ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนในการจัดหา ลําดับความเรงดวน  รหัส
รายการ จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบราคา ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคาท่ีสืบ  
รวมเปนเงิน เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.5 ดานการขอเบิกวัสดุ ไดแก เลขท่ีขอเบิกวัสดุ หนวยงานของผูใชบริการ โครงการงบประมาณ 
วันท่ีขอเบิกวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนในการจัดหา ลําดับความเรงดวน  
รหัสรายการ จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ยอดคงเหลือ ราคาลาสุด 

2.6 ดานการติดตามงาน ไดแก เลขท่ี ประเภท หนวยงาน รายการ จํานวนหนวยนับ เห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบ ผูสืบราคา ผูจําหนาย ราคา รวมเงิน อนุมัติ/ไมอนุมัติ เลขท่ีขอซื้อขอจาง การเบิกออก            
(รอตรวจสอบ/รอเตรยีมของ/รอเห็นชอบ/วันท่ีเบิกออก) ระยะเวลาดําเนินการ 
 3. ดานความปลอดภัยของขอมูล ผูใชงานแตละสวนสามารถเขาถึงขอมูลไดแตกตางกัน ไดแก 
ผูบริหารเปนผูมีอํานาจอนุมัติหรือไมอนุมัติ เมื่อเจาหนาท่ีพัสดุทําการสืบราคาจากผูขายหรือผูรับจางและ
หนวยงานท่ีขอจัดหาเห็นชอบราคาแลว ผูบริหารจะเปนผูอนุมัติหรือไมอนุมัติไดเพียงบุคคลเดียว บุคคลอ่ืนไม
สามารถอนุมัติหรือไมอนุมัติได การจัดหา จัดซื ้อจัดจาง ขอเบิกวัสดุ แจงซอมพัสดุ และติดตามงาน 
ผูใชงานแตละคนยอมมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบุคคลเทาน้ัน 
 4. แผนภูมิลําดับข้ันตอนและหนาจอโปรแกรม แสดงดังภาพท่ี 1-4 
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การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงลําดับข้ันของงานในโปรแกรม Dent-MIS 
                         

 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางหนาจอการขอจัดหา (จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย)  
 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางหนาจอการขอเบิกวัสดุ  

ทําเร่ืองขอเบิก 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

สงเบิกวัสดุ 

หนวยพัสดุ 

อนุมัติ 

ขอจัดหา 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

มอบหมายงาน 

สืบราคา 

เห็นชอบราคา 

เสนออนุมัติ 

ขอความแจง    
ไปรับวัสดุ 

บัญชี คลังพัสดุ 

ผูใชงาน 

หัวหนางาน 

หัวหนาพัสด ุ

หัวหนาพัสด ุ

เจาหนาที่พัสด ุ

หัวหนางาน 

หัวหนาพัสด ุ

ผูบริหาร 

ขอเบิกวัสดุ 

ผูใชงาน 

หัวหนางาน 

หัวหนาพัสด ุ

เจาหนาที่พัสด ุ

ผูใชงาน 

การจัดหา/จางเหมา/แจงซอม 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางหนาจอการแจงซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม  
       
3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบโปรแกรม 
 จากการใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน
ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ สรุปผลการประเมินไดดังตอไปน้ี  
 ผลการประเมินความคิดเห็นดานการใชงาน การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ 
พบวา กลุมผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมดานการใชงาน การจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ ในระดับมาก 
คิดเปนคาเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาพบวา ดานการใชงาน ขอ 1 การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงาน
ไดงาย ขอ 2 โปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ สามารถใชงานไดดีกวาการใชกระดาษใน
การดําเนินการ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ ขอ 7 สามารถแนบไฟลขอมูล
ตางๆ ไดสะดวก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.91 และความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 6 สามารถบันทึกขอมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามความตองการ มีระดับความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.72 (ตารางท่ี 1) 
 ผลการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพ การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ 
พบวา กลุมผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมดานคุณภาพ การจัดหา  ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอม
พัสดุ ในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณาพบวา ดานคุณภาพ ขอ 1 มีการลงช่ือเขาใชงานระบบ
โดยใช Username Password  เพ่ือปองกันความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจ สูงสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.06 
รองลงมา คือ ขอ 4 โปรแกรมสามารถลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการจัดหาจากข้ันตอนปกติ  คิดเปน
คาเฉลี่ย 3.75 และความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 3 โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลไดอยางครบถวน
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.64 (ตารางท่ี 1)  
 ผลการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพ การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ใน
ภาพรวมพบวา กลุมผูประเมินมีความพึงพอใจตอระบบโปรแกรมในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 3.74 (ตารางท่ี 1) 
4.ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ไดแก  
4.1 ไมมีเมนูท่ีแสดงใหทราบวามีงานคางท่ียังไมอนุมัติหรือถูกยกเลิกจํานวนก่ีรายการ 
4.2 ผูใชงานยังมีความไมเขาใจในสวนของการสงตอใบจัดหาไปยังผูรับหลายคนในคราวเดียวกัน 
4.3 ในการสงตอใบจัดหา ผูใชงานตองการใหมีเมนูเลือกกลุมบุคคลหรือกลุมหนวยงานเพ่ิมเติม         

เพ่ือความรวดเร็วในการคนหารายช่ือท่ีตองการ  
 
 
 
 

 53 
 



การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความคดิเห็น “ดานการใชงาน” ของโปรแกรม Dent-MIS  

ประเด็นความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลการ
ประเมิน 

ดานการใชงาน    
1. การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงานไดงาย 4.04 0.52 มาก 
2. โปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ สามารถใชงานได

ดีกวาการใชกระดาษในการดําเนินการ 
4.04 0.62 มาก 

3. สามารถติดตามงานจัดหาเดิมได 3.83 0.73 มาก 
4. สามารถสืบคนขอมูลกระบวนการทํางานวาอยูขั้นตอนใด 3.85 0.66 มาก 
5. สามารถแสดงวัน เวลา ขั้นตอนตางๆในการจัดหา 3.87 0.62 มาก 
6. สามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ไดตามความตองการ 3.72 0.66 มาก 
7. สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ไดสะดวก 3.91 0.60 มาก 
8. สามารถส่ือสาร สงตอขอมูลไปยังบุคคลตางๆ พรอมกันไดคร้ังละ

หลายคน 
3.75 0.76 มาก 

ความพึงพอใจ ดานการใชงาน 3.88 0.65 มาก 
ดานคุณภาพ    
1. มีการลงชื่อเขาใชงานระบบโดยใช Username Password เพื่อ

ปองกันความปลอดภัย 
4.06 0.57 มาก 

2. โปรแกรมสามารถเรียกดูขอมูลการติดตามงานไดรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  

3.70 0.61 มาก 

3. โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลไดอยางครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนด 3.64 0.59 มาก 
4. โปรแกรมสามารถลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการจัดหาจาก

ขั้นตอนปกติ 
3.75 0.73 มาก 

5. โปรแกรมขอเบิกวัสดุสามารถแสดงยอดคงเหลือไดทันที 3.74 0.76 มาก 
ความพึงพอใจ ดานคุณภาพ 3.78 0.65 มาก 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.74 0.59 มาก 

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
         1. การพัฒนาระบบโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอม ผูวิจัยตองการพัฒนา
รูปแบบการใชงานใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน สามารถใชงานไดงาย รวดเร็ว ไมตองกรอกขอมูล
เดิมซ้ําๆ สามารถคนหารายการวัสดุไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลขอมูลรวมกันได
อยางอัตโนมัติ สอดคลองกับงานวิจัยของมัจรี (2558) ท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลและ
ประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน สามารถประมวลขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและใช
ขอมูลรวมกันไดอยางอัตโนมัติ จึงเปนประโยชนและตรงกับความตองการของผูใชงาน ผูวิจัยไดใชโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนโดยใชภาษา Java Script และ CSS (Cascading Style Sheets) ในการออกแบบหนาจอภาพ 
ตัวอักษร ลักษณะขอความท่ีใชเน้ือหาโครงสราง การกําหนดสีหนาจอ รูปภาพประกอบหนาจอ และ
รายละเอียดของขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ ใหมีความสวยงาม ดูเรียบงาย ตัวหนังสืออานงาย ไมทําใหเสียสายตา 
และการออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนา มีความสม่ําเสมอ มีสีสันพอเหมาะ ทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ 
สอดคลองกับท่ีระบุไวในงานวิจัยของษิญาดา (2559) 

2. บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากตอโปรแกรม Dent-MIS     
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการใชงานและคุณภาพในการทํางานของระบบโปรแกรมเปนไปตาม
ความตองการของผูใชงานมีคาเฉลี่ยโดยรวมท่ี 3.74 และมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ
การศึกษาความตองการจากผูใชงานและสัมภาษณบุคลากรท่ีใชงานจริง  

2.1 ดานการใชงาน ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจมากท่ีสุดไดแก การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจ
และใชงานไดงาย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของษิญาดา (2559) พบวา การออกแบบหนาจอ ตัวอักษร ลักษณะ
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 48 - 57  มงคล คําสวาท และ คณะ 

ขอความท่ีใชเน้ือหาโครงสราง การกําหนดสีหนาจอ รูปภาพประกอบหนาจอ และรายละเอียดของขอมูลท่ี
นําเขาสูระบบ ใหมีความสวยงาม ดูเรียบงาย ตัวหนังสืออานงาย ไมทําใหเสียสายตา และการออกแบบหนาเว็บเพจ
แตละหนามีความสม่ําเสมอมีสีสันพอเหมาะ ทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ โดยโปรแกรม Dent-MIS ใช
ตัวอักษร TH SarabunPSK ทําใหอานไดงาย สีหนาจอเปนสีมวงออนซึ่งเปนสีประจําคณะฯ ทําใหสบายตา 
หนาเว็บไซตเปนรูปตราสัญลักษณของคณะทําใหสวยงามสะดุดตา มีชองการกรอกขอมูลท่ีเหมาะสมครบถวน
ไมมากหรือนอยจนเกินไป การใชงานไมซับซอน สามารถใชงานงาย สวนประเด็นท่ีพึงพอใจวา โปรแกรม
การจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ สามารถใชงานไดดีกวาการใชกระดาษในการดําเนินการ สอดคลองกับ
งานวิจัยของอารีษา (2559) ท่ีพบวา การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรออนไลนมาใชงานแทนระบบเดิมท่ียัง
เปนงานเอกสารบันทึกลงแฟมงานทําใหเกิดปญหา เชน การสูญหาย การลบเลือน ระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกสารมีจํากัด การคนหาท่ีมีความลาชาและอาจผิดพลาดได ระบบงานใหมท่ีพัฒนาสามารถใชแทนระบบเดิม
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและไดลดปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว  

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจรองลงมาไดแก สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ไดสะดวก ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของประเสริฐ (2557) พบวา ผูใชงานมีความตองการใหระบบสามารถบันทึกรายการพัสดุ โดย
กรอกรายละเอียดตางๆ รวมถึงสามารถอัพโหลดไฟลภาพพัสดุแตละรายการได ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การสามารถแนบไฟลภาพหรือขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดเพ่ิมเติม ทําใหงายและสะดวกแกการทําความเขาใจ
และสื่อสารไดชัดเจน 

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจนอยท่ีสุด  ไดแก  สามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตาม
ความตองการ ซึ่งจริงๆ แลว โปรแกรม Dent-MIS มีชองขอความใหสามารถบันทึกรายละเอียดตางๆ ท่ีมีความเช่ือมโยง
และอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับรายการท่ีขอจัดหา หากผูใชงานใชงานไประยะหน่ึงจะเห็นวา การมีชอง
ขอความใหเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดหา เพ่ือใชในการอธิบายเหตุผลความจําเปนเพ่ือใหผูบริหาร
เห็นชอบและอนุมัติในการจัดซื้อจัดจาง แตอาจเปนเพราะผูใชงานยังไมคุนเคยกับการใชโปรแกรมในสวนน้ี  
การมีชองใหบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมไดในสวนน้ีมีความจําเปนเพ่ืออธิบายรายละเอียดและความตองการใชพัสดุ
ของผูใชงานและสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติมในการจัดหาไดอยางชัดเจน  

   2.2 ดานคุณภาพ  พบวา ประเด็นท่ีผูใชงานพึงพอใจมากท่ีสุดไดแก การลงช่ือเขาใชงานระบบ
โดยใช Username Password  เพ่ือปองกันความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน (2558) ท่ี
ทําการพัฒนาระบบเบิกจายวัสดุครุภัณฑ โรงเรียนชุมชนบานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจ ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานและความเหมาะสมของระบบ
รักษาความปลอดภัย ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจรองลงมาไดแก โปรแกรมสามารถลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการจัดหา
จากข้ันตอนปกติ ท้ังน้ีเปนเพราะวาโปรแกรม Dent-MIS สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไดจากการยกเลิก
การใชเอกสารซึ่งตองกรอกขอมูลดวยมือ สามารถลดข้ันตอนการคนหารายการและข้ันตอนในการสงเอกสาร 
ใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและความผิดพลาดของการทํางานได
เปนอยางดี  เน่ืองจากมีขอมูลรายการวัสดุ ขอมูลรายช่ือบุคคล ใหเลือกไดทันที และยังสามารถสืบคน
ความเห็นของแตละบุคคลยอนหลังได  หากไดทําความเขาใจถึงข้ันตอนการใชงานใหแกผู ใชงานถึง
กระบวนการทํางานของโปรแกรมใหชัดเจน และทําความเขาใจใหตรงกันแลว จะทําใหการทํางานไมซ้ําซอน
และทําใหใชเวลาแตละข้ันตอนลดนอยลง   

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลไดอยางครบถวนตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด สวนน้ีอาจจําเปนตองมีการสอบถามเพ่ิมเติมในอนาคตวาหมายถึงอยางไร เน่ืองจาก 
โปรแกรม Dent-MIS มีความสามารถแสดงรายละเอียดขอมูลของโปรแกรมไดคอนขางครบถวน ไมวาจะเปน
รายละเอียดของผูใชงานท่ีตองกรอกขอมูล การคนหารายการวัสดุ มีชองใหกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม การแนบไฟล 
การคนหาช่ือบุคลากรเพ่ือการสงตอใบจัดหา และยังสามารถสงตอใบจัดหาในคราวเดียวไดพรอมกันหลายคน 
รวมถึงการเบิกวัสดุสามารถคนหารายช่ือวัสดุไดงายและรวดเร็ว พรอมแสดงยอดวัสดุคงเหลือในขณะท่ีขอเบิก 

 55 
 



การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เมื่อสงเบิกวัสดุไปยังเจาหนาท่ีพัสดุและตัดจายทางบัญชีแลวเสร็จ ใบขอเบิกวัสดุจะยอนกลับไปยังผูขอเบิก
เพ่ือใหผูขอเบิกพิมพใบขอเบิกวัสดุ นําไปใหผูมีสิทธิ์เบิกลงนามและนําใบขอเบิกไปรับพัสดุที่หนวยพัสดุ 
อยางไรก็ตาม ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

3. ประเด็นจากขอเสนอแนะ ไดแก 
3.1 ไมมีเมนูที่แสดงใหทราบวามีงานคางที่ยังไมอนุมัติหรือถูกยกเลิกจํานวนกี่รายการ 

ในการออกแบบโปรแกรมเบ้ืองตนมุงเนนในการแสดงรายละเอียดขอมูล การเพ่ิมขอมูล หรือการปรับปรุงขอมูล 
ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการแสดงผลของจํานวนงานคางท่ียังไมอนุมัติหรือรายการท่ีถูกยกเลิก ยังไมมีความจําเปนเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการรายงานผลดังกลาว  อยางไรก็ตามโปรแกรม Dent-MIS สามารถทําการสืบคนในสวน
ของการติดตามงาน โดยเขาไปเลือกสืบคนขอมูลไดท่ีชองอนุมัติหรือยกเลิก  โปรแกรมจะแสดงขอมูลรายการท่ี
ไดรับการอนุมัติหรือรายการที่ถูกยกเลิกใหทราบผลการคนหาไดในทันที และจะนําไปเปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต 

3.2 ผูใชงานยังมีความไมเขาใจในสวนของการสงตอใบจัดหาไปยังหลายบุคคลในคราวเดียว ผูวิจัย
คิดวา ผูใชงานอาจยงัไมมีความเขาใจในการใชงานของโปรแกรม Dent-MIS จึงจําเปนตองใหมีการอบรมหรือ
แจงวิธีการใชเปนคูมือในการใชงานเพ่ิมเติม หรือแจงการใชงานไวท่ีหนาแรกชองขาวสารของเว็บไซต 

3.3 ในการสงตอใบจัดหา ผูใชงานตองการใหมีเมนูเลือกกลุมบุคคลหรือกลุมหนวยงานเพ่ิมเติม 
ผูวิจัยเห็นดวยวา ผูใชงานอาจมีความตองการความสะดวกในการเลือกรายช่ือบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับ
หนวยงานในสังกัดและงายตอการคนหา และจะนําไปเปนขอพิจารณาในการปรับปรงุโปรแกรมในอนาคต 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมบริหารพัสดุจัดการครุภัณฑสําหรับคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหสามารถใชงานและทํางานรวมกับโปรแกรมการแจงซอมพัสดุ 

2. ควรมีการพัฒนาระบบโปรแกรมการรับ-จายพัสดุของหนวยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสามารถใชงานและทํางานรวมกับโปรแกรมการขอเบิกวัสดุ 

3. ควรมีการพัฒนาการนําขอมูลดานงบประมาณมาประกอบในการบริหารการจัดหาพัสดุ 
4. ควรมีการติดตามประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเปนระยะ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา

โปรแกรมใหตรงตามความตองการของผูใชงาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ทําใหไดระบบโปรแกรม
สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบริการบนเ ว็บไซต  โดยใชยูอารแอล 
http://10.146.20.12/dentmis  ผูวิจัยไดนําไปใชงานกับผูใชงานจริง โดยไดทดสอบระบบท้ังหมดพบวา มีขอดี
เปนท่ีพึงพอใจ ไดแก การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงานไดงาย สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ได
สะดวก มีการลงช่ือเขาใชงานระบบโดยใช Username Password เพ่ือปองกันความปลอดภัย สามารถลด
ข้ันตอนและลดระยะเวลาการจัดหาจากข้ันตอนปกติ 
 ผลจากการวิเคราะหความพึงพอใจบุคลากร จํานวน 53 คน ดานการใชงาน พบวา สวนใหญ
การประเมินอยูในระดับมาก ดานคุณภาพ พบวา สวนใหญการประเมินอยูในระดับมาก สามารถทําการสืบคน
ขอมูลรหัสรายการพัสดุในระบบได สามารถแนบไฟลขอมูลเพ่ิมเติมได และสามารถติดตามงานจากระบบ
โปรแกรมได นอกจากนั้นระบบโปรแกรมยังชวยในการจัดเก็บขอมูลรหัสรายการพัสดุ จัดเก็บขอมูลผูขาย
หรือผูรับจางและสามารถสืบคนขอมูลไดจากคําสําคัญ ดานความปลอดภัยของขอมูลผูใชงานมีสิทธ์ิการเขาใชงานได
เฉพาะบุคคล และระบบสามารถใชงานไดดีท่ีสุดบนเว็บเบราวเซอร Google Chrome 
 อยางไรก็ดีการพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ เปนเพียงการเริ่มตนในการพัฒนา
โปรแกรมจึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือรองรับกับความตองการของ
ผูใชงาน อันจะสงผลประโยชนตอหนวยงานของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป 
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