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บทคัดย่ อ
การพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชัน ของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
สํานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2560 พบข้อจํากัดในการใช้งานโปรแกรมและการ
ออกแบบทีไม่ครอบคลุมการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจนับ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั ญหาและ
หาแนวทางเพือปรับปรุ งโปรแกรมโดยการนําเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ
พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานง่าย ช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดเวลาในการตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์ ลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุและกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ และเพือปรับปรุ งกระบวนการ
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน การพัฒนาโปรแกรมอาศัยหลักการทํางานของเว็บ
แอพพลิเคชัน ซึ งพัฒนาด้วยภาษา PHP AngularJS JavaScript CSS และ HTML5 และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL โปรแกรมทีพัฒนาขึนใหม่นีสามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บวิวบนสมาร์ ทดีไวซ์ และสามารถใช้กล้องถ่ายรู ป
ในสมาร์ ทดี ไวซ์อ่านบาร์ โค้ดและถ่ายภาพเพือช่วยในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ได้ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน 12 คน ต่อโปรแกรมทีนําเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้
งานโปรแกรม ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านการเปรี ยบเทียบระหว่าง
การตรวจนับด้วยโปรแกรมกับการตรวจนับด้วยการจดบันทึกลงกระดาษ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (xˉ
= 4.22, S.D. = 0.66) และการเปรี ยบเทียบในด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรแกรมในรู ปแบบ WebRTC ของ
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คณะกรรมการในปี 2563 กับการใช้โปรแกรมในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชันของคณะกรรมการในปี 2560 ซึ งมี
กรรมการจํานวน 12 คนเท่ากัน โดยใช้การทดสอบของฟิ ชเชอร์ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
พบว่าโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีพัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วยให้การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชัน
คําสํ าคัญ: ครุ ภณั ฑ์; การตรวจนับครุ ภณั ฑ์; โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์
Abstract
Developing the asset counting mobile application of asset management system of Information
Technology Service Center, Chiang Mai University that developed in 2017 found that limitations on using the
program and designs that did not cover the asset count caused inconvenience in counting. To solve the
problems, the researcher applied WebRTC Technology to the application. This study aims to develop an asset
counting web application that is easy to use, decrease the time taken to count assets, and lighten the supply
officers and the asset counting committee’s work burdens; and develop a web application to improve effective
asset counting. The application using web application concept is developed with PHP, AngularJS, JavaScript,
CSS and HTML5 language and the database management system is MySQL. The developed application can be
run through the web view on smart devices. Asset counting committees can use the camera via the WebRTC
application to scan barcodes and take pictures. Satisfaction of using the WebRTC application was assessed by
12 asset counting committees. The results showed that the level of satisfaction with the efficiency of using an
application, using an asset counting application, and comparison between using the application and paper
recording was high (xˉ = 4.22, S.D. = 0.66). Comparing efficiency of asset counting using the WebRTC
application in 2020 versus using the mobile application in 2017 by using the Fisher’s Exact Test, with a
statistical significance level of 0.05, the result found that using the WebRTC application was more efficient than
the mobile application.
Keywords: Asset; Asset Counting; Web Application for Counting Asset
1. บทนํา
งานพัสดุ ภายใต้งานการเงิ นการคลัง และพัสดุ สํา นัก งานสํานัก สํา นัก บริ ก ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีบทบาทหน้าทีในการรั บผิดชอบเกี ยวกับการบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
เพื อตรวจหาที ตัง และตรวจสอบสภาพปั จ จุ บ ัน ของครุ ภ ัณ ฑ์ ว่า มี ส ภาพใช้ง านได้ต ามปกติ หรื อ ชํา รุ ด หรื อ
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เสื อมสภาพ เพือนําข้อมูลทีได้ไปช่ วยในการติดสิ นใจ จัดซื อ จัดจ้าง เพือให้ได้มาซึ งครุ ภณ
ั ฑ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพใน
ปริ มาณทีเหมาะสมต่อความต้องการของหน่วยงาน
งานพัสดุ ได้ดาํ เนิ นการตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ งกําหนดให้หน่ วยงานต้องทําการตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์ในเดือนแรกของปี งบประมาณ คือตังแต่วนั ที 1-30 ตุลาคม และส่ งรายงานการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ประจําปี
ให้แก่มหาวิทยาลัยภายในวันที 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และในแต่ละปี สํานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ดําเนิ นการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ โดยแต่งตังคณะกรรมการเพือทําการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ตามสถานทีต่างๆ ภายใน
หน่ วยงาน ซึ งการสํารวจดังกล่าวค่อนข้างลําบาก เนื องจากมีครุ ภณ
ั ฑ์หลายรายการถูกเคลื อนย้ายจากทีตังเดิ ม
รวมทังมี ค รุ ภ ัณ ฑ์ บ างรายการถู ก ติ ด ตังอยู่ภ ายในครุ ภ ัณ ฑ์ อี ก รายการ เช่ น การติ ด ตังฮาร์ ด ดิ ส ก์ไ ว้ใ นเครื อง
คอมพิวเตอร์ ซึ งทังฮาร์ ดดิสก์และคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์คนละรายการ ทําให้เกิดความล่าช้าและเสี ยเวลา
ในการค้นหาและตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ ส่ วนการบันทึกข้อมูลทีตังครุ ภณั ฑ์ทีมีการเคลือนย้าย เจ้าหน้าทีงานพัสดุจะใช้
โปรแกรม Excel ในการเก็บบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะของครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการและข้อมูลทีตังของ
ครุ ภณั ฑ์ ซึ งเมือมีการเคลือนย้ายครุ ภณั ฑ์เกิดขึน เจ้าหน้าทีจะทําการแก้ไขข้อมูลทีตังใหม่ของครุ ภณ
ั ฑ์แทนทีข้อมูล
ที ตังเดิ ม ในโปรแกรม Excel ทํา ให้ข ้อ มู ล เดิ ม ที ถู ก เก็บ บัน ทึ ก สู ญ หาย และไม่ส ามารถตรวจสอบประวัติก าร
เคลือนย้ายครุ ภณั ฑ์ได้
ในปี 2559 ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ในรู ปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน เพือใช้
สําหรั บจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ การเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ การออกใบเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ รายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของหน่ วยงาน
และใช้สําหรับเตรี ยมข้อมูลเพือการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ โดยระบบดังกล่าวสามารถสร้างบาร์ โค้ดจากรหัสสิ นทรัพย์
สําหรับนําไปติดให้กบั ครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการเพือใช้ในการตรวจนับ ต่อมาในปี 2560 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั เพือ
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที หรื อสมาร์ ทดี ไวซ์ ในรู ปแบบของโมบายแอพพลิเคชัน เพือใช้ในการตรวจ
นับครุ ภณั ฑ์ [1] โดยใช้ตวั อ่านบาร์ โค้ดทีเรี ยกว่า Barcode scanner plugin ซึ งจะอาศัยกล้องถ่ายรู ปทีอยูบ่ นอุปกรณ์
เคลื อนที เช่ น สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ให้ทาํ หน้า ทีเป็ นเครื องอ่านบาร์ โค้ด สําหรั บอ่านบาร์ โค้ดของรหัส
สิ นทรัพย์ทีถูกสร้างมาจากระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ เพือช่ วยให้คณะกรรมการสามารถค้นหาและตรวจสอบ
สภาพครุ ภณั ฑ์ได้สะดวกและรวดเร็ วยิงขึน ช่วยลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุ ซึ งจากการนําโปรแกรม
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ในรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชันมาใช้งาน พบข้อจํากัดในการใช้งาน เช่น การออกแบบหน้าจอที
ยากต่อการใช้ รายการครุ ภณั ฑ์ทีผ่านการตรวจนับและยังไม่ถูกตรวจนับถูกแสดงรวมกัน ทําให้เกิดความไม่สะดวก
ในการค้นหารายการครุ ภณ
ั ฑ์ทียังไม่ได้ตรวจนับ โปรแกรมไม่มี ในส่ วนของการถ่ ายรู ปและอัพโหลดรู ปภาพ
ครุ ภณั ฑ์ และการติดตังโปรแกรมเพือใช้งานค่อนข้างยุง่ ยาก
จากปั ญหาทีพบ และกรณี ศึกษาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั งานพัสดุ จากงานวิจยั ที
เกี ยวข้องดังต่อไปนี นราธิ ป วงษ์ปัน [2] ได้นาํ เสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ยบาร์ โค้ดสองมิติ
สําหรั บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลํา ปาง โดยได้พฒั นาระบบสารสนเทศให้ส ามารถ
ตรวจสอบ บันทึก และแก้ไขข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ภายในคณะผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ ว และสามารถ
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ตรวจสอบข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ได้ด้วยการติ ดตังโปรแกรมสําหรั บอ่านบาร์ โค้ดสองมิติ เยาวภา จรั สสันติจิต [3] ได้
นําเสนอการพัฒนาระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์เพือจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ และโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนทีเพือ
ตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์ เพือใช้ใ นสํานัก บริ ก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ โดยได้พฒั นาระบบ
สารสนเทศเพือช่วยในการจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ การเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ การออกใบเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ สร้างบาร์ โค้ดสําหรับ
ครุ ภณ
ั ฑ์ รายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของหน่วยงาน และพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพือช่วยในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
จากบาร์ โค้ด ช่ วยให้การค้นหาและตรวจสอบสภาพครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ได้สะดวกและรวดเร็ ว สุ จิตรา พรหมสาขา ณ
สกลนคร ชนิ ดา ภูลวรรณ ชุ ติมา ละอองแก้ว และชยุตม์ บรรเทิงจิตร [4] ได้นาํ เสนอการพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ของแผนกพัสดุในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยได้
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ การแจ้งซ่อม และนําเอาเทคโนโลยีรหัสแท่ง
(Barcode) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ เพือให้เกิดความสะดวกและลดปั ญหาความผิดพลาดในการ
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ ระบบสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าสําหรับครุ ภณ
ั ฑ์ทีใกล้ถึงเวลาหมดประกันสัญญา และรายงาน
การส่ งซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ให้กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง ราชภัฏ บุญยิงยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ได้นาํ เสนอระบบ
จัดการครุ ภณ
ั ฑ์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาลบานแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยได้พฒั นาระบบทีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ครุ ภณั ฑ์ ข้อมูลการเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์ และรายงานการเบิกครุ ภณั ฑ์ ช่วยให้การเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้รวดเร็ ว ข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นยําและสามารถตรวจสอบได้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ขึนใหม่ เพือนํามาใช้แทนทีโปรแกรมตรวจ
นับครุ ภ ัณฑ์เดิ มที อยู่ในรู ป แบบของโมบายแอพพลิ เคชัน โดยพัฒนาให้อยู่ในรู ป แบบของเว็บ แอพพลิ เคชันที
สามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บวิว (WebView) บนสมาร์ ทดีไวซ์ และนําเอาเทคโนโลยี WebRTC (Web Real-Time
Communications) [6] มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซึ งเป็ นการสื อสารผ่านเว็บตามเวลาจริ ง โดยใช้ภาษา HTML5
และ JavaScript เพือให้คณะกรรมการสามารถใช้กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์อ่านบาร์ โค้ดและถ่ายภาพในขณะ
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ได้ ซึ งจะช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
2. เอกสารทีเกียวข้ อง
2.1 เทคโนโลยี WebRTC
WebRTC [6-7] ย่อมาจาก Web Real-Time Communications เป็ นเทคโนโลยีทีใช้สําหรั บพัฒนา
แอพพลิเคชัน ทังเว็บแอพพลิเคชันและเนทีฟแอพพลิเคชัน (Native Application) ให้สามารถติดต่อสื อสารแบบ
เรี ยลไทม์หรื อตามเวลาจริ งได้ ของข้อมูลทังภาพ เสี ยง หรื อตัวอักษรข้อความ โดยทีผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องติดตังปลัก
อินหรื อโปรแกรมอืนเพิมเติม สําหรับเว็บแอพพลิเคชันนันสามารถใช้งาน WebRTC ได้ผา่ นเว็บบราวเซอร์ ไม่วา่ จะ
เป็ น Chrome Firefox Safari หรื อ Opera หรื อเรี ยกใช้งานผ่านเว็บวิวของระบบปฏิบตั ิการ Android หรื อ iOS
นอกจากนี ยังสามารถใช้งาน WebRTC ในเนทีฟแอพพลิเคชันทังในระบบปฏิบตั ิการของ Andriod และ iOS ได้
เช่ นกัน ซึ ง WebRTC จะมีคาํ สัง getUserMedia ซึ งเป็ น JavaScript API ทีใช้ในการจับภาพและเสี ยง การ
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ติดต่อสื อสารข้อมูลของ WebRTC นัน ข้อมูลทีส่ งไปในระบบเครื อข่าย (Network system) จะต้องมีการเข้ารหัส
เพือความปลอดภัย ดังนันเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ทีให้บริ การจึงจําเป็ นต้องมีการรักษาความปลอดภัย โดยใช้โปรโตคอล
HTTPS (Hypertext Transfer protocol over SSL) เพือให้เกิดความปลอดภัยในการรับส่ งข้อมูลบนระบบเครื อข่าย
ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จะอาศัยเทคโนโลยี WebRTC โดยนํามาประยุกต์ใช้งานเพือให้สามารถ
ใช้กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์ สําหรับอ่านบาร์ โค้ดหรื อถ่ายภาพเพือช่วยในการตรวจนับครุ ภณั ฑ์
2.2 Web Application Security
เว็บแอพพลิเคชัน คือ แอพพลิเคชันทีถูกพัฒนาขึนและติดตังอยูบ่ นเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ (Application Server)
สามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้ โดยอาศัยโปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซึ งเป็ น
ข้อตกลงหรื อภาษาทีใช้ในการสื อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ เพือให้คอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่ายสามารถเข้าใจ
กันได้ ซึ งการทํางานของ HTTP นีจะอยูใ่ น Application Layer และทํางานทีพอร์ ต 80 แต่เนื องจากข้อมูลทีใช้ใน
การรับส่ งเป็ น Plain Text ซึ งเป็ นข้อมูลทีประกอบด้วยข้อความและรู ปภาพ ทีไม่มีการเข้ารหัส (Non Encrypt) จึง
ง่ ายต่ อการถูกดักจับ หรื อขโมยข้อมูล หรื อถูกโจมตี ระบบเว็บ แอพพลิ เคชันจากแฮกเกอร์ (Hacker) หรื อจาก
โปรแกรมทีเรี ยกว่า Sniffer นอกจากนียังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีรับส่ งได้ ดังนันการพัฒนา
เว็บแอพพลิ เคชันโดยไม่คาํ นึ งถึ งการสร้ างความปลอดภัยให้กบั เว็บแอพพลิ เคชัน จึงเป็ นการเปิ ดช่ องทางให้กบั
แฮกเกอร์ ทีจะเข้ามาเจาะระบบ เพือดักจับข้อมูลหรื อเข้ามาโจมตีเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ วิธีแก้ปัญหาทีเกิ ดขึนกับการ
ใช้โปรโตคอล HTTP คือ การเปลียนมาใช้โปรโตคอล HTTPS หรื อ HTTP Over SSL ทีอยูใ่ น Transport Layer
ทํางานทีพอร์ ต 443 ซึ งเป็ นโปรโตคอลทีช่วยรักษาความปลอดภัยในการสื อสารระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ บน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เนืองจากข้อมูลทีใช้ในการรับส่ งเป็ น Cipher Text ซึ งข้อมูลจะมีการเข้ารหัส (Encrypt)
เมือถูกแฮกเกอร์ ดกั จับ แฮกเกอร์ จะไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ อีกทังมีการทํา Authentication ซึ งเป็ นการตรวจสอบ
เพือยืนยันตัวตนในการรับรองข้อมูลทีมีการรับส่ งระหว่างเครื องลูกข่าย (Client) หรื อเว็บบราวเซอร์ กับเครื องแม่
ข่าย (Server) หรื อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) ดังนัน เมือมีการรั บส่ งข้อมูลระหว่างเว็บบราวเซอร์ กบั เว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ยโปรโตคอล HTTPS ข้อมูลทีมีการส่ งจาก Application Layer และมายัง Transport Layer จะผ่าน
SSL จึงทําให้ขอ้ มูลทีส่ งมาถูกเข้ารหัสอยู่เสมอ [8-9] ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีนําเทคโนโลยี
WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน ต้องอาศัยโปรโตคอล HTTPS เพือช่วยในด้านความปลอดภัยในการแลกเปลี ยน
ข้อมูลระหว่างโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีเรี ยกใช้งานผ่านสมาร์ ทดี ไวซ์ กับระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ทีติด
ตังอยูบ่ นเครื องเซิ ร์ฟเวอร์
2.3 การอ่ านบาร์ โค้ ดด้ วย quaggaJS
quaggaJS [10-11] เป็ นโปรแกรมทีอาศัยเทคโนโลยี WebRTC กล่าวคือ quaggaJS มีการใช้งานคําสัง
getUserMedia ซึ งเป็ น JavaScript API ของเทคโนโลยี WebRTC เพือใช้ในการจับภาพบาร์ โค้ด เป็ นโปรแกรมที
ถูกพัฒนาขึนด้วยภาษา JavaScript โดยนักพัฒนาแอพพลิเคชัน ชื อ Christoph Oberhofer เพือช่วยให้แอพพลิเคชัน
ต่างๆ สามารถอ่านบาร์ โค้ดได้ ซึ งโปรแกรมจะทํางานด้วยกระบวนการแปลและถอดรหัสจากรู ปภาพทีอ่านได้
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กล่าวคือ โปรแกรมจะค้นหารู ปแบบทีคล้ายกับบาร์ โค้ดทีอยูภ่ ายในรู ปภาพ โดยจะค้นหาเส้นทีอยูต่ ิดกันและมีมุมที
คล้ายกัน ซึ งโดยทัวไปแล้วบาร์ โค้ดจะมีลกั ษณะเป็ นแท่งสี ดาํ จํานวนหลายแท่งเรี ยงต่อกัน และมีพืนทีว่างสี ขาวอยู่
ระหว่างแท่งสี ดาํ แต่ละแท่ง โดยขนาดของบาร์ โค้ดจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณข้อมูลทีเข้ารหัส ดังรู ปที 1

รู ปที 1 การอ่านบาร์ โค้ดด้วย quaggaJS [11]
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 กรอบแนวคิด
ในการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ประจําปี ของหน่วยงาน เนื องจากจํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ทีคณะกรรมการต้องค้นหาและ
ตรวจสอบมีจาํ นวนมากกว่า 2,500 รายการ และมีแนวโน้มว่าจะมากขึนในอนาคต การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ยการ
จดบันทึ ก ลงบนกระดาษ และนํา ข้อมู ล ที ได้ส่ ง ให้ก ับ เจ้า หน้า ที งานพัส ดุ เพื อทํา การบันทึ ก ปรั บ ปรุ ง ข้อมู ล ใน
โปรแกรม Excel อาจเกิดความผิดพลาด ทําให้ขอ้ มูลทีได้ไม่ถูกต้อง อีกทังเจ้าหน้าทีงานพัสดุจาํ เป็ นต้องรวบรวม
ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ทีผ่านการตรวจนับ และจัดทําเป็ นรายงานส่ งให้กบั มหาวิทยาลัย ซึ งก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินงาน ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดทีจะพัฒนาโปรแกรมเพือใช้ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีสามารถใช้งานผ่านสมาร์ ทดีไวซ์แทน
การจัดบันทึกด้วยกระดาษ เพือช่ วยให้เกิ ดความสะดวกในการทํางาน โดยข้อมูลทีได้จากการตรวจนับจะถูกเก็บ
บันทึกไว้ในระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาไว้แล้ว เพือให้ระบบทําการสรุ ปข้อมูลจากการตรวจนับ
และแสดงเป็ นรายงานต่อไป ซึ งจะช่วยอํานวยความสะดวกและลดเวลาการตรวจนับของคณะกรรมการ และลด
เวลาในการจัดทํารายงานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุได้เป็ นอย่างมาก โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์นี
มาแล้วในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชัน แต่เนื องจากมีขอ้ จํากัดในการใช้งาน ผูว้ ิจยั จึงต้องการปรับปรุ งโปรแกรม
ขึนใหม่ให้อยูใ่ นรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพือแก้ไขข้อจํากัดและสามารถใช้งานได้สะดวกยิงขึน
3.2 ขันตอนการดําเนินงาน
3.2.1 เทคโนโลยีทใช้
ี ในการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับตรวจนับครุ ภณั ฑ์ผา่ นทางสมาร์ ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ทีพัฒนาขึนนีจะ
อยู่ในรู ปแบบของเว็บแอพพลิ เคชัน ทีช่วยให้คณะกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์สามารถค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบ
ต่างๆ รวมถึ งสามารถอ่านบาร์ โค้ดครุ ภณ
ั ฑ์เพือตรวจนับ และถ่ายภาพ หรื ออัพโหลดรู ปภาพได้ โดยโปรแกรมจะ
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อาศัยเว็บบราวเซอร์ บนสมาร์ ทดีไวซ์ ซึ งเรี ยกว่า เว็บวิว (Web View) ในการแสดงผล ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาเทคโนโลยี
WebRTC ซึ งเป็ นเทคโนโลยีทีเหมาะสมสําหรั บการสื อสารผ่านเว็บตามเวลาจริ งมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม เพือให้สามารถใช้กล้องถ่ายรู ปในการอ่านบาร์ โค้ด หรื อถ่ายบันทึกภาพครุ ภณ
ั ฑ์ในการตรวจนับ ซึ ง
ภาษาทีเหมาะสําหรับใช้กบั เทคโนโลยีนี คือ HTML5 และ JavaScript และเลือกใช้ AngularJS ซึ งเป็ น JavaScript
Framework เพือช่วยสนันสนุ น และขยายความสามารถของภาษา HTML ให้สามารถทํางานในลักษณะทีเป็ น
Dynamic Web Page คือเป็ นเว็บทีสามารถตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ได้ ซึ งมีลกั ษณะการทํางานเป็ นแบบ MVC (Model-ViewController) โดยใช้ภาษา HTML5 CSS และ JavaScript ในการพัฒนาส่ วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (View) ใช้
AngularJS ในส่ วนของการควบคุมการทํางานและติดต่อกับฐานข้อมูล (Controller) ช่วยให้การประมวลผลเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว และเนื องจากโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์มีการใช้ขอ้ มูลทีมาจากระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ซึ ง
ฐานข้อมูลทีใช้คือ MySQL ดังนันภาษาทีเหมาะสมทีใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL จึงใช้เลือกภาษา PHP
และใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการกับข้อมูลและตารางต่างๆ ภายในฐานข้อมูล
(Model) นอกจากนี ได้นาํ quaggaJS [10] ซึ งเป็ นโปรแกรมทีพัฒนาด้วยภาษา JavaScript มาช่ วยในการพัฒนา
โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ เพือให้สามารถอ่านบาร์ โค้ดได้โดยอาศัยเทคโนโลยี WebRTC
3.2.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ปั ญหาและข้อจํากัดทีพบจากการใช้โปรแกรมในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชันในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
ของคณะกรรมการ มีหลายประการ ดังนี
1) การออกแบบหน้าจอและการจัดวางปุ่ มต่างๆ มีการจัดวางทีไม่สะดวกต่อการใช้งาน
2) การแสดงรายการข้อมูลครุ ภณั ฑ์สําหรับตรวจนับจะใช้วิธีเรี ยงลําดับข้อมูลตามเลขทีสิ นทรัพย์จากน้อย
ไปมาก เมือตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์รายการใดเสร็ จ โปรแกรมจะกลับมายังหน้ารายการครุ ภณ
ั ฑ์โดยแสดงผลเรี ยงลําดับ
ตามเลขทีครุ ภณ
ั ฑ์จากน้อยไปมากทุกครัง ทําให้เกิ ดความไม่สะดวกในการใช้งาน เนื องจากกรรมการต้องเลื อน
หน้าจอ เพือค้นหารายการครุ ภณั ฑ์ทียังไม่ได้ตรวจซึ งแสดงอยูด่ า้ นล่างของหน้าจอทุกครัง
3) โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ยงั ไม่มีในส่ วนทีใช้ถ่ายรู ปครุ ภณ
ั ฑ์และอัพโหลดรู ปภาพครุ ภณ
ั ฑ์ทีไม่มีใน
ระบบ เพือนําไปเก็บในระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
4) การใช้งานโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ จะต้องทําการติ ดตังโปรแกรมบนเครื องสมาร์ ทดี ไวซ์ของ
กรรมการแต่ละคน ซึ งอาจพบปั ญหาในการติดตังใช้งาน เนื องจากสมาร์ ทดี ไวซ์แต่ละเครื องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะทีไม่เหมือนกัน ทําให้ยากต่อการติดตัง
นอกจากนี การพัฒนาโปรแกรมในรู ป แบบเว็บแอพพลิ เคชัน ด้วยเทคโนโลยี WebRTC จะต้องพัฒนา
เพือให้รองรับต่อการตรวจนับด้วยบาร์ โค้ด เช่ นเดี ยวกับโปรแกรมในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชัน ซึ งต้องอาศัย
กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์ในการอ่านบาร์ โค้ดทีติดอยูบ่ นครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ โดยบาร์ โค้ดทีใช้ในการตรวจ
นับจะเป็ นรหัสสิ นทรัพย์ทีระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์สร้างขึน และเป็ นบาร์ โค้ดแบบ 128 (Code 128) ดังรู ปที 2
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รู ปที 2 บาร์ โค้ดรหัสสิ นทรัพย์ (บาร์ โค้ดแบบ 128)
จากการวิเคราะห์ปัญหาทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบโปรแกรมให้สามารถทํางานร่ วมกับระบบ
บริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ แสดงด้วยผังงาน (Flow Chart) ดังรู ปที 3
ระบบบริหารจัดการครุ ภัณฑ์

โปรแกรมตรวจนับครุ ภัณฑ์

เริ มต้น

เริ มต้น

จัดการข้อมูล
ครุ ภณ
ั ฑ์

ฐานข้อมูล
ครุ ภณ
ั ฑ์

อ่านบาร์โค้ด
แสดงข้อมูล
ครุ ภณ
ั ฑ์

สร้างบาร์โค้ด

จัดการการเบิก
ครุ ภณ
ั ฑ์

แสดงรายงาน
บันทึกสภาพ
ครุ ภณ
ั ฑ์

จบ

จบ

รู ปที 3 การทํางานของโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ร่วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์
3.2.3 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมู ล ของโปรแกรมตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์ เป็ นการออกแบบเพื อให้ส ามารถทํา งานได้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ โดยแสดงด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล (Entity Relation Diagram) ดังรู ปที 4
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วันที GL
รหัสสถานที

จํานวนเงิน

ชือครุ ภณั ฑ์

ชือสถานที

สภาพครุ ภณั ฑ์

เลขทีครุ ภณั ฑ์
1

ครุ ภณั ฑ์

สถานที
1

มี

1

มี

มี
1
ใบเบิก
เลขทีใบเบิก

N
มี

1
ลายเซ็นต์

1

การเบิก

1

มี
1

รหัสการเบิก

ผูเ้ บิก

วันที
รหัสผูเ้ บิก

1

วันทีเบิก
ชือผูเ้ บิก

รู ปที 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
3.3 วิธีประเมินผลการวิจัย
ประเมินผลการวิจยั ด้วยวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติ ดังนี
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณา เพือสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ใน
รู ปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการ จํานวน 12 คน นําข้อมูลจากการสํารวจมาหาค่าเฉลีย (xˉ) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนน ดังนี
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 4.51 - 5.00
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 3.51 - 4.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับมาก
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 2.50 - 3.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 1.51 - 2.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับน้อย
คะแนนเฉลียอยูใ่ นช่วง 1.00 - 1.50
ถือว่าอยูใ่ น
ระดับน้อยทีสุ ด
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Exact Test) [13] เพือทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี
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สมมติฐาน : โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วยให้การตรวจ
นับครุ ภณ
ั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าหรื อเท่ากับการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบของโมบาย
แอพพลิเคชัน
มากกว่าหรื อเท่ากับระดับเห็นด้วย หมายถึง ความพึงพอใจในระดับเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิง
น้อยกว่าระดับเห็นด้วย หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
มีขนตอนในออกแบบและพั
ั
ฒนา ดังนี
1) ออกแบบข้อกําหนดในการพัฒนาโปรแกรมในรู ปแบบเว็บแอพพลิ เคชัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
WebRTC ซึ งเป็ นการระบุขอ้ กําหนดของการออกแบบในการพัฒนาและข้อมูลทีต้องการในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูล
ทีจะนํามาแสดงในหน้าจอต่อไปหลังจากทีบันทึกข้อมูลการตรวจนับ หรื อข้อกําหนดเกียวกับรู ปแบบการแสดงผล
ข้อมูล เช่น สี ขนาดตัวอักษร เป็ นต้น
2) ออกแบบหน้าจอการใช้งาน รวมถึ งเพิมส่ วนการทํางานทียังไม่มีในโปรแกรม เพือกําหนดรู ปแบบ
(Template) ให้กบั เพจ (Page) แต่ละเพจในโปรแกรม และเขียนคําสังเพือควบคุ มการทํางานของโปรแกรมให้
สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามทีต้องการ โดยภาษาทีใช้ในการพัฒนา คือ PHP AngularJS JavaScript CSS และ
HTML5 และใช้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
3) ทดสอบโปรแกรม ทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรมทีพัฒนา เพือให้มนในว่
ั
าโปรแกรมสามารถ
ทํางานและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการในการใช้งาน
4) ติ ดตังโปรแกรมทีพัฒนาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วบนเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ทีให้บริ การระบบบริ หารจัดการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ เพือให้คณะกรรมการสามารถเรี ยกใช้งานได้ และเนื องจากในการติดต่อสื อสารข้อมูลของ WebRTC นัน
ข้อมูลทีรับส่ งภายในระบบเครื อข่ายจะต้องมีการเข้ารหัสเพือความปลอดภัย ดังนันเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ทีให้บริ การ
จําเป็ นต้องใช้โปรโตคอล HTTPS โดยต้องทําการติดตังใบรั บรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ SSL
Certificate [12] เพือช่วยเพิมการรักษาความปลอดภัยในการรับส่ งข้อมูลบนระบบเครื อข่าย และช่วยให้ขอ้ มูลทีมี
การรับส่ งมีความถูกต้องสมบูรณ์
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สรุ ปการทํางานของโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีทํางานร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ ดังรู ปที 5

สร้างบาร์โค้ด

ระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์

บันทึกข้อมูล
การตรวจนับ

นําข้อมูล
ไปใช้
DB

แสดงรายงาน

แสดงข้อมูลครุ ภณั ฑ์

รายงาน

แสดงครุ ภณั ฑ์ทีตรวจนับ

อ่านบาร์โค้ด

ติดบาร์โค้ด
บนครุ ภณั ฑ์

โปรแกรม
ตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์

รู ปที 5 การทํางานของโปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ทีทํางานร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
โปรแกรมทีพัฒนาสามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรื อเว็บวิว บนสมาร์ ทดีไวซ์ เช่น เช่น Chrome
หรื อ Safari ทีมีมาพร้อมกับสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตนันๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องติดตังโปรแกรมใดๆ เพิมเติม และ
จากการทดสอบความสามารถในการอ่านบาร์ โค้ดของโปรแกรมจากกล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดี ไวซ์ พบว่า ความ
ละเอียดของกล้องมีส่วนสําคัญในการอ่านค่าจากบาร์ โค้ด นอกจากนี ระยะโฟกัสระหว่างกล้องกับบาร์ โค้ดและ
ขนาดของบาร์ โค้ดมีความสัมพันธ์กนั กล้องทีมีความละเอียดสู งจะมีระยะโฟกัสในการอ่านบาร์ โค้ดได้ไกลกว่า
กล้องทีมีความละเอียดตํา และสามารถอ่านบาร์ โค้ดทีมีขนาดเล็กได้ดีกว่า ความละเอียดของกล้องทีเหมาะสมใน
การอ่ า นบาร์ โ ค้ด ที สร้ า งจากระบบบริ ห ารจัด การครุ ภ ัณ ฑ์ คื อ 12 ล้า นพิ ก เซล และด้ว ยวิ ว ฒ
ั นาการทางด้า น
เทคโนโลยีกล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดีไวซ์ในปั จจุบนั ทําให้การใช้กล้องถ่ายรู ปเพืออ่านบาร์ โค้ดของโปรแกรมตรวจ
นับครุ ภณั ฑ์ สามารถอ่านค่าของบาร์ โค้ดได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
โดยการทํางานของโปรแกรม เป็ นดังนี
1) การเรี ยกใช้งานโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จะเรี ยกผ่านเว็บบราวเซอร์ บนสมาร์ ทดีไวซ์ เช่น Chrome
หรื อ Safari โดยพิมพ์ชือเว็บไซต์ของโปรแกรมทีให้บริ การบนเว็บบราวเซอร์ แสดงดังรู ปที 6 และรู ปที 7 ซึ งจะมี
เมนูสําหรับใช้งานในส่ วนต่างๆ ของโปรแกรมเพือการตรวจนับ ประกอบด้วย กรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ค้นหา
ตามเลขทีสิ นทรัพย์ ค้นหาตามชือผูเ้ บิก ค้นหาตามชือครุ ภณั ฑ์ และเบิกครุ ภณั ฑ์ แสดงดังรู ปที 8
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(ข)

(ก)

รู ปที 6 (ก) เรี ยกใช้โปรแกรมผ่าน Chrome และ (ข) เรี ยกใช้โปรแกรมผ่าน Safari

รู ปที 7 พิมพ์ชือเว็บไซต์เพือเข้าใช้
โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์

รู ปที 8 เมนูการใช้งาน
โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์
2) โปรแกรมมีเมนูเพือให้คณะกรรมการสามารถตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ได้หลายทางเลือก ได้แก่ ตรวจนับผ่าน
รายชือของคณะกรรมการซึ งรับผิดชอบตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในแต่ละห้องหรื อสถานทีภายในหน่วยงาน ตรวจนับจาก
การอ่านบาร์ โค้ดเลขทีสิ นทรัพย์ครุ ภณั ฑ์ ตรวจนับจากการค้นหาชือผูเ้ บิก หรื อค้นหาชือครุ ภณั ฑ์ แสดงดังรู ปที 9
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที 9 (ก) การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จากรายชือของคณะกรรมการ (ข) ตรวจนับจากการอ่านบาร์ โค้ด
เลขทีสิ นทรัพย์ครุ ภณั ฑ์ (ค) ตรวจนับจากการค้นหาชื อผูเ้ บิก และ (ง) ตรวจนับจากการค้นหาชือครุ ภณั ฑ์
3) โปรแกรมสามารถใช้กล้องถ่ายรู ปบนสมาร์ ทดี ไวซ์ เพืออ่านบาร์ โค้ดเลขทีสิ นทรัพย์ของครุ ภณ
ั ฑ์ที
ต้องการตรวจนับ โดยคณะกรรมการสามารถเลื อกทีเมนู “ค้นหาตามเลขทีสิ นทรัพย์” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
สําหรับตรวจนับครุ ภณั ฑ์ดว้ ยการอ่านบาร์ โค้ด โดยจะปรากฏจอภาพทีใช้ในการอ่านบาร์ โค้ด และเมือจับภาพได้ใน
ตําแหน่งทีเหมาะสม โปรแกรมจะทําการแปลงบาร์ โค้ดทีอ่านได้เป็ นเลขทีสิ นทรัพย์ แล้วแสดงใน Text Box แสดง
ดังรู ปที 10 และเมือแตะทีปุ่ มค้นหา โปรแกรมจะทําการค้นหาข้อมูลและแสดงครุ ภณ
ั ฑ์ทีค้นพบในหน้าจอ เพือให้
คณะกรรมการทําการบันทึกหรื อแก้ไขข้อมูลการตรวจนับต่อไป แสดงดังรู ปที 11 และรู ปที 12
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รู ปที 10 ค้นหาครุ ภณั ฑ์ทีต้องการตรวจนับจากการอ่านบาร์ โค้ด

รู ปที 11 โปรแกรมแสดงครุ ภณ
ั ฑ์ทีค้นพบ

รู ปที 12 หน้าจอสําหรับบันทึกข้อมูลการตรวจนับ

4) โปรแกรมสามารถอัพโหลดรู ปภาพครุ ภณ
ั ฑ์ โดยคณะกรรมการสามารถเลือกรู ปแบบในการอัพโหลด
ไฟล์ภาพได้ ทังนี ขึนอยู่กบั แอปทีเกียวข้องกับรู ปภาพทีติดตังอยู่บนสมาร์ ดีไวซ์ในแต่ละเครื อง ไม่ว่าจะเป็ นการ
เลือกรู ปภาพทีมีอยูใ่ นแกลเลอรี ภาพถ่ายของเครื อง หรื อเลือกรู ปภาพจากการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรู ป แสดงดังรู ป
ที 13 และเมืออัพโหลดภาพแล้ว โปรแกรมจะเก็บภาพไว้บนเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์
แสดงดังรู ปที 14
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รู ปที 13 หน้าจอการอัพโหลดรู ปภาพครุ ภณั ฑ์
รู ปที 14 รู ปภาพครุ ภณั ฑ์ทีอัพโหลดแล้ว
และเก็บบันทึกบนเครื องเซิ ร์ฟเวอร์
5) โปรแกรมสามารถอํานวยความสะดวกในการเซ็นต์เบิกครุ ภณั ฑ์ให้กบั เจ้าหน้าทีงานพัสดุและผูเ้ บิก โดย
ผูเ้ บิกสามารถเซ็ นต์ชือเพือเบิกครุ ภณ
ั ฑ์ผ่านทางสมาร์ ทดี ไวซ์ได้ ลายเซ็ นต์ดงั กล่ าวจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบ
บริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ และปรากฎในใบเบิกครุ ภณั ฑ์ แสดงดังรู ปที 15 และรู ปที 16

รู ปที 16 ใบเบิกครุ ภณั ฑ์ทีประกอบด้วยลายเซ็นต์

รู ปที 15 หน้าจอสําหรับเซ็นต์เบิกครุ ภณั ฑ์

จากผลการผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมข้างต้น สามารถอภิปรายผลโดยเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที
เกียวข้อง ได้ดงั นี
1) นราธิ ป วงษ์ปัน [2] ทีได้พฒั นาระบบสารสนเทศครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยบาร์ โค้ดสองมิติ เพือช่วยอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ในการตรวจสอบ บันทึก และแก้ไขข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
แตกต่างกันทีการอ่านข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์จากบาร์ โค้ดสองมิติ ต้องทําการติดตังโปรแกรมสําหรับอ่าน และโปรแกรม
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ดังกล่าวจะแสดงข้อมูลครุ ภณั ฑ์เพือการตรวจสอบ เช่น หมายเลขครุ ภณั ฑ์ ห้องทีตังครุ ภณ
ั ฑ์ วันทีจัดซื อ เป็ นต้น แต่
ไม่สามารถบันทึกหรื อแก้ไขข้อมูล เช่น การเปลียนชือผูเ้ บิก การเปลียนสถานทีตัง หรื อบันทึกสภาพครุ ภณ
ั ฑ์ (ปกติ
หรื อ ชํารุ ด)ได้
2) เยาวภา จรั ส สั นติ จิต [3] ที ได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์เพือจัดการข้อมู ล ครุ ภ ัณฑ์ และ
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนทีเพือตรวจนับครุ ภณั ฑ์ โดยงานวิจยั นี เป็ นการพัฒนาปรับปรุ งโปรแกรมเพือใช้ในการ
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ แทนทีโปรแกรมเดิ มทีพบปั ญหาและข้อจํากัด โดยมีการปรับปรุ งโปรแกรมให้สามารถทํางาน
ร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานมากขึน
3) สุ จิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ชนิ ดา ภูลวรรณ ชุ ติมา ละอองแก้ว และชยุตม์ บรรเทิงจิตร [4] ทีได้
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ของแผนกพัสดุในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ทีได้นาํ เอาเทคโนโลยีรหัสแท่งมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ เพือความสะดวกในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
ของกรรมการ เช่นเดียวกับงานวิจยั นี โดยระบบดังกล่าวมีการพัฒนาในส่ วนของการแจ้งซ่ อมและรายงานการส่ ง
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ให้กบั หน่ วยงานทีเกียวข้อง ซึ งไม่มีในงานวิจยั นี และผูว้ ิจยั เห็ นว่ามีประโยชน์สามารถนํามาพัฒนา
เพิมให้กบั โปรแกรมตรวจนับครุ ภณั ฑ์ของงานวิจยั นีได้ในอนาคต
4) ราชภัฏ บุญยิงยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ทีได้พฒั นาระบบจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาล
บานแพ้ว (องค์การมหาชน) เพือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลการเบิกจ่ายครุ ภณ
ั ฑ์ และรายงานการเบิก
ครุ ภณั ฑ์ ช่วยให้การเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้รวดเร็ ว เช่นเดียวกับงานวิจยั นี แต่ระบบนีไม่มีการพัฒนาในส่ วนของการ
ตรวจนับครุ ภณั ฑ์
4.2 ผลการประเมินทางสถิติ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบ WebRTC ใน
การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์จากคณะกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 12 คน โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ใช้ง านโปรแกรม สถิ ติทีใช้ คือ ค่าสถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี ย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน พบว่า ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ต่อการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ มีความพอใจในทัง 3 ด้าน คือ ด้าน
การใช้งานโปรแกรม ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ด้านการเปรี ยบเทียบระหว่าง
การตรวจนับด้วยโปรแกรมกับการตรวจนับด้วยการจดบันทึกลงกระดาษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.22) และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ทุกข้อ เมือพิจารณารายละเอี ยดแต่ละด้านพบว่า
คณะกรรมการตรวจนับครุ ภณั ฑ์มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียความพึงพอใจสู งสุ ด คือ 4.50 ได้แก่ ลด
ขันตอนการจดบันทึ ก ช่ วยให้ก ารตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ท าํ ได้เร็ วขึ น และช่ วยให้ก ระบวนการตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพ และรองลงมาตามลําดับ คือ การตรวจนับ ด้วยโปรแกรมช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการตรวจนับ
มากกว่าการตรวจนับด้วยการจดบันทึก ความผิดพลาดในการใช้งานน้อย ลดภาระการทํางานของฝ่ ายงานพัสดุ การ
เข้าถึงข้อมูลทําได้รวดเร็ ว การออกแบบหน้าจอใช้งานมีความเหมาะสม แสดงผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน โปรแกรม
ใช้งานง่าย และการค้นหาครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้ง่ายและสะดวก ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 แสดงค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ใน
รู ปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ จํานวน 12 คน
ความคิดเห็น
xˉ
S.D.
แปลความ
ด้ านการใช้ งานโปรแกรม
4.00
0.60
มาก
1. การออกแบบหน้าจอใช้งานมีความเหมาะสม
2. โปรแกรมใช้งานง่าย
3.92
0.67
มาก
3. การค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ได้ง่ายและสะดวก
3.83
0.83
มาก
4.08
0.67
มาก
4. การเข้าถึงข้อมูลทําได้รวดเร็ ว
5. แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
4.00
0.74
มาก
ด้ านประสิ ทธิภาพในการใช้ โปรแกรมในการตรวจนับครุ ภัณฑ์
4.50
0.52
มาก
6. ลดขันตอนการจดบันทึก
ั ฑ์ทาํ ได้เร็ วขึน
4.50
0.67
มาก
7. ช่วยให้การตรวจนับครุ ภณ
4.33
0.49
มาก
8. ความผิดพลาดในการใช้งานน้อย
9. ลดภาระการทํางานของฝ่ ายงานพัสดุ
4.33
0.65
มาก
ั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพ
4.50
0.52
มาก
10. ช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุ ภณ
ด้ านการเปรี ยบเทียบการตรวจนับครุภัณฑ์
11. การตรวจนับด้วยโปรแกรมช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
4.42
0.51
มาก
ในการตรวจนับมากกว่าการตรวจนับด้วยการจดบันทึก
4.22
0.66
มาก
รวม
ในส่ วนของการทดสอบสมมติฐาน เพือทดสอบระดับความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรแกรม
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ นรู ปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนิ นการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์
ในปี พ.ศ. 2563 กับการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยู่ในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชันของคณะกรรมการที
ได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนิ นการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 12 คนเท่ากัน ผลการทดสอบโดยใช้การ
ทดสอบของฟิ ชเชอร์ (The Fisher’s Exact Test) [13] เพือทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทีเป็ นอิสระจากกันทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ปได้วา่ โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วย
ให้การตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบของโมบาย
แอพพลิเคชัน แสดงดังตารางที 2
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ตารางที 2 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ น
รู ปแบบ WebRTC ในปี พ.ศ. 2563 กับการใช้โปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ นรู ปแบบโมบายแอพพลิเคชันในปี
พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนิ นการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ จํานวน 12 คนเท่ากัน
ระดับความพึงพอใจ
p-value of
จํานวน
ความคิดเห็น
กลุ่ม
รวม
Fisher's Exact
น้ อยกว่ าระดับ มากกว่ าหรือเท่ ากับ
ต่ อกลุ่ม
Test**
เห็นด้ วย
ระดับเห็นด้ วย
ลดขันตอนการ WebRTC
12
0 (0.0)
12 (100.0)
12 (100.0)
0.239
จดบันทึก
Mobile
12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100.0)
ช่วยให้การ
WebRTC
12
1 (8.3)
11 (91.7)
12 (100.0)
0.295
ตรวจนับ
Mobile
12
3 (25.0)
9 (75.0)
12 (100.0)
ครุ ภณั ฑ์ทาํ ได้
เร็ วขึน
ความผิดพลาด WebRTC
12
0 (0.0)
12 (100.0)
12 (100.0)
0.239
ในการใช้งาน
น้อย
Mobile
12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100.0)
ลดขันตอนการ WebRTC
12
1 (8.3)
11 (91.7)
12 (100.0)
0.500
ทํางานด้านการ
พัสดุ
Mobile
12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100.0)
ช่วยให้
WebRTC
12
0 (0.0)
12 (100.0)
กระบวนการ
ตรวจนับ
Mobile
12
1 (8.3)
11 (91.7)
ครุ ภณั ฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพ
** หมายเหตุ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS ทีระดับนัยสําคัญ 0.05

12 (100.0)

0.500

12 (100.0)

5. สรุ ป
งานวิจยั นี นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ทีนําเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน
โดยพัฒนาในรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน สามารถเรี ยกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น Chrome บนระบบปฏิบตั ิการ
Android หรื อ Safari บนระบบปฏิบตั ิการ iOS ทีมีมาพร้อมกับสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต เพือนํามาใช้ในการตรวจ
นับครุ ภณ
ั ฑ์แทนทีโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ทีพัฒนาในรู ปแบบโมบายแอพพลิ เคชัน ทีได้พฒั นาขึนในปี 2560
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ซึ งพบปั ญหาและข้อจํา กัดในการใช้ง านหลายประการ ผลจากการพัฒนาและทดสอบใช้งานโปรแกรม พบว่า
โปรแกรมช่วยให้คณะกรรมการสามารถใช้โปรแกรมเพือตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ได้สะดวกรวดเร็ วยิงขึน โดยข้อมูลจาก
การตรวจนับจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบบริ หารจัดการครุ ภณั ฑ์ เพือให้เจ้าหน้าทีงานพัสดุสามารถตรวจสอบสภาพ
ครุ ภณั ฑ์ และจัดทํารายงานส่ งให้กบั มหาวิทยาลัยได้ โปรแกรมแสดงรายการครุ ภณ
ั ฑ์ทีผ่านการตรวจนับและยังไม่
ถูกตรวจนับแยกจากกัน เพือความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ทียังไม่ถูกตรวจนับ โปรแกรมสามารถอ่าน
บาร์ โค้ดและค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์จากบาร์ โค้ดทีอ่านได้ ซึ งพบว่าความถูกต้องของข้อมูลทีได้จากการอ่านบาร์ โค้ดนัน
ขึนอยูก่ บั ความละเอียดของกล้อง ระยะโฟกัสระหว่างกล้องกับบาร์ โค้ด และขนาดของบาร์ โค้ด โปรแกรมสามารถ
ถ่ายรู ปครุ ภณั ฑ์ และอัพโหลดรู ปภาพเพือเก็บยังเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ได้ ซึ งโปรแกรม
ทีพัฒนาขึนนี ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสํานักงาน ลดเวลาในการตรวจนับ
ครุ ภณั ฑ์ ลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าทีงานพัสดุและกรรมการตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ และช่วยให้กระบวนการตรวจ
นับครุ ภณั ฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
โปรแกรมตรวจนับ ครุ ภ ัณฑ์ในรู ปแบบ WebRTC ที ได้พ ฒ
ั นาขึ นนี สามารถนํา ไปใช้เ ป็ นโปรแกรม
ต้นแบบให้กบั คณะ หน่ วยงานต่างๆ ภายในมหาวิท ยาลัย รวมถึ งองค์กร หรื อบริ ษทั ภายนอก ที มีค วามสนใจ
ต้องการนําระบบนี ไปใช้ง าน โดยใช้งานร่ วมกับระบบบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ ซึ งหน่ วยงานต่างๆ สามารถนํา
โปรแกรมนีไปประยุกต์ใช้ และปรับให้เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC กับโปรแกรมตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ของระบบบริ หาร
จัดการครุ ภ ัณฑ์ ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น จาก ทุ นวิจยั สถาบันเพื อพัฒนาการบริ ห ารจัดการงานวิ จยั มหาวิท ยาลัย
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