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บทคัดย่อ : ระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งการพัฒนาระบบคณะผู้จัดทาได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ
Visual Basic.Net และใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตอบ
แบบสอบถามแล้วนาไปคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินงาน พบว่า ระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แบ่งผู้ใช้เป็น 3 ส่วน คือ
ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการผู้ใช้และสิ่งอุปกรณ์ภายในคลัง ส่วนผู้บริหารสามารถถดูสถิติการเบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในคลัง
คาสาคัญ: สนับสนุนการตัดสินใจ, การเบิก/จ่าย
ABSTRACT : The Warehouse of 2nd Army Support Command for Decision have objective to develop the system
and for performance evaluation. Which the system development team can do System development cycle By
using the language of development which is Visual Basic.Net and developed using MySQL database
management system. After that, the organizing team performed a quality evaluation. Which there are 5 experts
to use to find the average and standard deviation.
Performance found that the The Warehouse of 2nd Army Support Command for Decision. Users
can be divided into 3 parts. Is administrators can manage users and devices within the warehouse. The
management can see the statistics of disbursement of equipment in the warehouse. And users can disburse
equipment in the warehouse. When the system is evaluated for efficiency from experts will show
Keyword: Decision support, Disbursement
1. บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีอิทธิพลต่อการทางานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล
สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารภายในองค์กร อาทิ งานการตรวจสอบจานวนสินค้าคงเหลือ การขายสินค้า และงานการ
เบิ ก /จ่ายครุ ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น เทคโนโลยีจึ งมีบ ทบาทส าคั ญ ที่ สามารถสนั บ สนุ น การด าเนิน กิ จ กรรมต่ าง ๆ ภายในองค์ก รให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังทาให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินงานไว้เพื่อนาไป
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วิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศที่สาคัญให้กับผู้บริหารนาไปใช้เพื่อการวางแผน การกาหนดนโยบายหรือกลยุทธ์สาหรับการดาเนิน
ภายในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อช่วยให้หน่วยงานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หน่วยงานทหารซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐได้มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ นามาช่วยในด้านการ
ติดตามเอกสาร ระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของกาลังพล แต่ยังไม่มีระบบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ซึ่งเป็น
ยุทโธปกรณ์ที่แต่ละหน่วยงานมียุทโธปกรณ์ที่ดูแลเป็นจานวนมาก ดังนั้นการจัดทาระบบการเบิก/จ่ายสิ่งอุปกรณ์ จะช่วยทาให้
จัดเก็บ การเบิก/จ่าย การส่งคืน มีระบบระเบียบมากขึ้นและสามารถทราบว่าหน่วยงานใต้บังคับใดเบิกไปใช้และส่งคืน ตลอดจน
ทราบข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และทาให้ตรวจสอบจานวนได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถทารายงานเพื่อนาเสนอต่อผู้
บัญชาการของหน่วยงานเพื่อให้ทราบจานวนที่มี จานวนที่มีการเบิกใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงได้พัฒนาระบบระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารของ กองบัญชาการช่วย
รบที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อหน่วยงานกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และมี
จานวนคลังสิ่งอุปกรณ์จานวน 27 คลังแต่ละคลังมีจานวนสิ่งอุปกรณ์หลายประเภท ซึ่งอยากต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งระบบที่
พั ฒ นาจะช่ วยอ านวยความสะดวกในการจั ด เก็ บ และเบิ ก จ่ ายให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ แ ละสามารถออกรายงานเกี่ ยวกั บ ข้ อ มู ล การ
เปรียบเทียบการเบิกจ่ายในรูปแบบกราฟ ให้กับผู้บัญชาการของหน่วยได้นาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ภายในหน่วยงาน ของกองบัญชาการช่วยรบ
ที่ 2
2.2. เพื่อการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ภายในหน่วยงาน
ของกองกองบัญชาการช่วยรบที่ 2
3. แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ภายในหน่วยงาน ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ผู้พัฒนาได้ศึกษาหลักการทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตรวจเช็คข้อมูลคลังภายในองค์กรในหน่วยราชการ
โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3.2 การพัฒนาระบบ
3.3 ระบบฐานข้อมูล
3.4 ระบบการจัดการคลังสินค้า
3.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3.1.1 ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบการตัด สิน ใจ (Decision Support System) เป็ นระบบหนึ่งที่ช่วยในการสนั บสนุ นการตัด สินใจ
ให้แก่ผู้ผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน สาหรับ เรื่องที่ไม่เกิดขึ้นประจาหรือที่
ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ จึงจะทาให้ผู้บริหารได้มีแบบแผนวางแผนการตัดสินใจล่วงหน้าได้
3.2. การพัฒนาระบบ
3.2.1. ความหมายของการพัฒนาระบบ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2559) ได้กล่าวดถึง การพัฒนาระบบ SDLC เป็นขั้นตอนหรือกระบวนที่มีแบบแผน
และมาตรฐานในการพัฒนาตามรูปแบบที่วางไว้ ตั้งแต่แรกเริ่มจนเสร็จสิ้นตามรูปแบบที่วางไว้ตามระยะนั้น ๆ
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3.2.2 วงจรพัฒนาระบบ
มีขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน คือ
1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
ระบบสารสนเทศสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่า ต้องการ
ระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม
2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็น ไปได้ก็คือ การ
กาหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ
3. วิเคราะห์ (Analysis)
เริ่ม เข้าสู่ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ ระบบเริ่ม ตั้งแต่ การศึ กษาระบบการ
ทางานของระบบงานเดิมนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าทางานอย่างไรเพื่อออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ออกแบบ (Design)
การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะนาการ
ตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะนาแผนภาพต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการ
วิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพตามลาดับขั้น
5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction)
การพั ฒ นาระบบ (Construction) ในขั้ น ตอนนี้ โปรแกรมเมอร์จ ะเริ่ ม เขี ย นและ
ทดสอบโปรแกรมว่า ทางานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อม
ที่จะนาไปใช้งานจริงต่อไป
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion)
การปรับเปลี่ยน (Construction)ขั้ นตอนนี้ บ ริษั ท นาระบบใหม่ มาใช้แทนของเก่ า
ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องทาให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้และการนา
ระบบเข้ามาควรที่จะให้เปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยเพื่อปรับความคุ้นชิน
7. บารุงรักษา (Maintenance)
บารุงรักษา (Maintenance)การบารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้
งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว

ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
3.3 ระบบฐานข้อมูล
3.3.1. ความหมายของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลที่รวมกันอย่างเป็นระบบที่รวมกันเป็นฐานข้อมูล โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ไม่บังคับว่าข้อมูลจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล
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3.4 ระบบการจัดการคลังสินค้า
3.4.1. ความหมายระบบคลังสินค้า
ระบบคลังสินค้า หมายถึง การวางแผนจัดการกับสินค้าที่มีอยู่ภายในคลัง ซึ่งรวมถึงการนาเข้า และการจ่าย
สินค้าออกนอกคลังสินค้า
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1. มีโปรแกรมช่วยในการเบิก/จ่ายสิ่งอุปกรณ์
4.2. สามารถตรวจเช็คข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ภายในคลังได้
4.3. สามารถออกรายงานสิ่งอุป กรณ์ ค งเหลือ รายงานการเบิก จ่ายสิ่งอุปกรณ์ ในรูปแบบของกราฟที่ ช่วยให้ ผู้บ ริห ารใช้
ประกอบการตัดสินใจได้
5. วิธีการดาเนินงาน
การจัดทาระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้พัฒนาและ
ออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 การกาหนดปัญหา (Problem Definition)
ได้ศึกษาการทางานของระบบเดิม จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการทางานเก่า และรวบรวมปัญหาการ
ทางานเพื่อนาไปออกแบบการทางานต่อไป
5.2 การวิเคราะห์ (Analysis)
ได้รวบรวมความต้องการจากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์การทางานของเจ้าหน้าที่คลังสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้อ งการท างานของระบบจากผู้ ใช้ ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ บ ริห ารระบบ เจ้าหน้ าที่ ค ลังสิ่ งอุป กรณ์ แ ต่ล ะคลั ง และความต้อ งการของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วย เพื่อนามาออกแบบอัลกอรึทึมต่อไป
5.3 การออกแบบ (Design)
ในการออกแบบระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับผู้บริหารของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยการใช้
เครื่องมือในการออกแบบ ประกอบด้วย E-R/ Diagram, Data Flow Diagram, Use Case Diagram, Flowchart ดังต่อไปนี้
5.3.1 Use Case Diagram ของระบบ

ภาพที่ 2 Use Case Diagram
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5.3.2 ผังงานระบบ(Flowchart)

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทาการงานของระบบงาน
5.4. การพัฒนา (Development)
ใช้ VB.NET 2012 เพื่อพัฒนาระบบ และใช้ MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูล
5.5 การทดสอบ (Testing)
นาโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วไปทดสอบการใช้งาน กับข้อมูลจริงจากผู้ใช้เพื่อหาความถูกต้องของการทางาน และทาการ
แก้ไขให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
5.6 การนาระบบไปใช้ (Installation)
นาโปรแกรมไปติดตั้งบนเซิฟเวอร์ แล้วสร้าง URL เพื่อให้ผู้ใช้ได้สามารถใช้งานระบบได้จริง
5.7 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังสิง่ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ของกองบัญชาการ
ช่วยรบที่ 2 โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตอบแบบสอบถามแบบแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
แล้วนาไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549)
6. ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ผลของการพัฒนาระบบได้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
6.1.1 กลุ่มผู้ใช้ สามารถตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ในคลังและทาการเบิก/จ่ายสิ่งอุปกรณ์ได้ตามสิทธิ์ และออกรายงาน
การเบิก/จ่าย รายงานสิ่งอุปกรณ์คงเหลือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. หน้าจอแสดงแผนที่คลังสิ่งอุปกร์ทั้งหมด จานวน 26 คลัง

ภาพที่ 4 จอแสดงแผนที่คลังสิ่งอุปกรณ์
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2. หน้าจอแสดงแผนที่คลังสิ่งอุปกรณ์ภายในคลัง สบ.16
หน้าจอไว้สาหรับระบุตาแหน่งสิ่งอุปกรณ์ ที่ถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อปุ กรณ์ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่สามารถรู้
ตาหน่งสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นได้ อาทิเช่น สีส้ม หมายถึง ตาแหน่งนั้นจะมีสิ่งอุปกรณ์อยู่ ส่วน สีขาวหมายถึง ตาแหน่งนั้นไม่มีสิ่งอุปกรณ์

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงแผนที่ในคลังสิ่งอุปกรณ์ สบ.16
3. หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ระบุตาแหน่งภายในหมวดหมู่
หน้าจอแสดงข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่คลังสามารถตรวจสอบดูรายละเอียดในหมวดหมู่สิ่งอุปกรณ์ภายในคลังมีข้อมูลสิ่งอุปกรณ์
กี่รายการ

ภาพที่ 6 จอแสดงรายละเอียดข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ระบุตาแหน่งภายในหมวดหมู่
4. หน้าจอแสดงรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ภายในเลือกข้อมูลหน้าจอแสดงรายละเอียดตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่คลังสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆภายในตาแหน่งนั้นได้โดยเลือกดูรายการที่ต้องการภายใน
ตาแหน่งได้

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ภายในเลือกข้อมูลหน้าจอแสดงรายละเอียดตาแหน่ง
5. หน้าจอแสดงการตัดจ่าย / รับของเข้าคลัง
เจ้าหน้าที่คลังสามารถจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่มาเบิกสิ่งอุปกรณ์ภายในคลัง และสามารถรับของ
เข้าคลังสิ่งอุปกรณ์เข้ามาภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ภายในคลัง
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ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการตัดจ่าย /รับของเข้าคลัง
6. หน้าจอเลือกรายการจ่ายหรือรับเข้าสิ่งอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่คลังสามารถเลือกสิ่งอุปกร์เข้าไปจ่ายสิ่งอุปกรณ์ภายในหน้าหน้าจอแสดงการตัดจ่าย / รับของ
เข้าคลัง

ภาพที่ 9 หน้าจอเลือกรายการจ่ายหรือรับเข้าสิ่งอุปกรณ์
7. หน้าจอเพิ่มข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ใหม่
หน้าจอนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลสิ่งอุปกรณ์เข้าไปภายในคลังและระบุตาแหน่งของสิ่งอุปกรณ์และจัดการ
หมวดของสิ่งอุปกรณ์

ภาพที่ 10 หน้า เพิ่มของสิ่งอุปกรณ์
8. หน้าจอเลือกรายการสิ่งอุปกรณ์
เจ้าหน้าทีคลังทาการเลือกรายการเพื่อไปยังหน้าฟอร์มตัวอย่างในการพิมพ์เพื่อออกรายงาน

ภาพที่ 11 หน้าเลือกสิ่งอุปกรณ์เพื่อนาไปพิมพ์
นายผาสุข เผือดจันทึก1, นายนัทวัฒน์ ตั้งฟุ้งเกียรติ2  หน้าที่ 7/10

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านสหกิจ  วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

9. หน้าจอพิมพ์รายการการ์ดสิ่งอุปกกรณ์
เจ้าหน้าที่คลังสามารถตรวจสอบตัวอย่างก่อนที่จะออกพิมพ์รายงาน

ภาพที่ 12 พิมพ์การ์ดสิ่งอุปกรณ์
6.1.2 กลุ่มผู้บริหาร ผู้บริหารเข้าถึงการจัดการระบบสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้ดังนี้
1. หน้าจอเลือกความต้องการของผู้บริหาร
หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารเลือกเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

ภาพที่ 13 หน้าเลือกความต้องการผู้บริหาร
2. หน้าจอแสดงรายการอนุมตั ิการเบิกสิ่งอุปกรณ์เข้าคลังและการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ผู้บริหารสามารถดูรายการที่ผู้บริหารต้องอนุมัตสิ ิ่งอุปกรณ์การรับของเข้าคลังและการจ่ายของออกจาก
คลัง

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงรายการอนุมัติการเบิกสิ่งอุปกรณ์เข้าคลังและการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
3. หน้าจอแสดงความแตกต่างการจ่ายและรับสิ่งอุปกรณเข้าคลังแต่ละเดือน
ผู้บริหารสามารถดูข้อแตกต่างระหว่างการรับของเข้าคลังและการจ่ายของออกจากคลังเปรียบดูความ
ผิดปกติภายในคลัง

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงความแตกต่างการจ่ายและรับสิ่งอุปกรณเข้าคลังแต่ละเดือน
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6.1.3 กลุ่มผู้ดูแลระบบ
ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับผู้ใช้งาน ตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ร่วมถึงการเพิ่มข้อมูลแก้ไขสิ่งอุปกรณ์
และตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ได้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการตัดจ่ายได้ ซึ่งผูด้ ูแลระบบจะมีหน้าจอทีไ่ ม่เหมือนกับผู้ใช้ดังนี้
1.หน้าจอตรวจสอบผู้ใช้งานและเพิ่มข้อมูลผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลให้กับผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบซึ่งตรวจสอบผู้ใช้งานอยู่ภายในระบบ

ภาพที่ 16 หน้าจอตรวจสอบผู้ใช้งานและเพิ่มข้อมูลผู้ใช้
6.2 ผลการปะเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารของกองบัญชาการช่วย
รบที่ 2
ผลการประเมินประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการออกแบบ ประสิทธิภาพด้านการทางานที่ตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้แอพพลิเคชั่น ประสิทธิภาพด้านการทางานตามฟังก์ชันของแอพพลิเคชั่น โดยมีวิธีแจกแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ 5 ท่าน ซึ่งมีผลประเมินดังนี้สรุปผลการศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 .ผลรวมประสิทธิภาพด้านการออกแบบ
2. ผลรวมประสิทธิภาพด้านการทางานที่ตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
3.ผลรวมประสิทธิภาพด้านการทาตามฟังก์ชันของ
แอพพลิเคชั่น
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน

S.D ระดับความสาคัญ
4.08 0.68
มาก
3.92 0.54
มาก
4.0

0.51

มาก

4.0

0.90

มาก

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
การประเมิ น ประสิท ธิภ าพของระบบคลั งสิ่ งอุ ปกรณ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การภาพรวมทั้ ง 3 ด้ านอยู่ ในระดั บ มาก (X̅ = 4.0
S.D= 0.90 ) โดยพบว่า ประสิทธิภาพด้านการออกแบบอยู่ในระดับ มาก ( X̅ = 4.08 S.D =0.68) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพด้านการ
ทาตามฟังก์ชันของแอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับ มาก ( X̅ =4.00 S.D =0. 51) และสุดท้าย คือประสิทธิภาพด้านการทางานที่ตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้ อยูใ่ นระดับ มาก (X̅ = 3.92 S.D =0.54)
7. สรุปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่ อการตัดสินใจของผู้บริหาร ของ กองบัญชาการช่วย รบที่ 2 (บชร 2 ) สามารถ
สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ( บชร .2 ) ใน
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้พัฒนาระบบตาม วงจรการ
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การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านสหกิจ  วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

พัฒนาระบบ (SDLC ) และ ได้ใช้ภาษา VB.NET , SQL ในการพัฒนาและใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะแบ่ง เป็น 3
กลุ่มการใช้งาน มีดังนี้
1. ผู้ใช้งานคือ เจ้าหน้าที่คลัง โดยเจ้าหน้าที่คลังสามารถตรวจสอบ ยอดคลังตัวเอง รับสิ่งอุปกรณ์ก่อนเข้าคลัง จ่าย
สิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง
2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นคนตรวจสอบดูแลสิทธิ์การเข้าใช้งาน ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ ลบ
ข้อมูลผู้ใช้
3. ผู้บริหาร โดยผู้บริหารสามารถเข้าไปตรวจสอบดูตาแหน่งสิ่ง อุปกรณ์ภายในคลังได้ทุกคลัง สามารถดูสถิติการรับ
สิ่งอุปกรณ์ และการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมถึงการ อนุมัติรายการรับสิ่งอุปกรณ์เข้า และจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 59
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อประเมินการ พัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ผล การประเมินประสิทธิภาพ พบว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อ
การตัดสินใจของ ผู้บริหารของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.0 S.D= 0.90 )
7.2 ข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นาระบบควรมี ก ารเพิ่ ม การท างานในส่ วนของการรั บ ข้อ มู ล และจ่ ายของคลง ข้ อ มูล ตามระบบของผู้ ใช้ ให้ ได้
ครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ให้สามารถระบุตาแหน่ง จานวนยอดของสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ให้เพิ่มภายในที่เดียว และควร
เพิ่มฟังก์ชั่นในการบ่งบอกทิศทาง เพื่อให้รู้ทิศทางในการมองแผนที่คลังสิ่งอุปกรณืได้งาย
บรรณานุกรม
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2559). การวิเคราะห์ออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2549). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสาเร็จ. กรุงเทพฯ : บริษัทไทเนรมิตกิจ อินเตอร์
โปรเกรสซิฟจากัด
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คณะผู้จัดทาโครงงานสหกิจศึกษาขอขอบพระคุณคณะบุคคล และกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการให้ คาปรึกษาแนะนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง
ในด้านวิชาการ และด้านการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ขอขอบพระคุณทาง กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร 2 ) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ ข้อมูล ศึกษาค้นคว้าตลอดจน
โครงงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณสิบตรี ชัยยุทธ มุระชีวะ ที่ได้ให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบ ตลอดจนให้ ประสบการณ์
ที่มากขึ้น ทั้งยังให้คาปรึกษาและแนะนาในเรื่องของการทางาน คณะผู้จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และอาจารย์ประชาสัน แว่นไธสง ที่ให้คาแนะนา และตรวจสอบข้อบกพร่อง
ตลอดจนความเอาใจใส่ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ หากมีสิ่งใดขาดต่อบกพร่องประการใดคณะผู้จดั ทาต้องขออภัยเป็นอย่างสูงใน ความผิดพลาดนั้น และคณะผู้จัดทา
หวังว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และท่านที่สนใจจะศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาวินโดว์
แอพพลิเคชั่นของระบบคลังสิ่งอุปกรณ์ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
คณะผู้จดั ทา
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