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บทคดัย่อ      

การจัดเกบ็แฟ้มข้อมูลและแฟ้มเอกสารจัดเป็นสิ่งส าคัญส าหรับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงหน่วยงานราชการ การที่จะท าให้การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลมีประสิทธิภาพในการที่ผู้ใช้สามารถ

ท าการจัดเกบ็และค้นหาได้อย่างรวดเรว็ จึงควรที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด้วย งานวิจัยน้ีจึงได้มี

การจัดท าขึ้ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร 

และ QR-Code ในการแสดงข้อมูลแฟ้มเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ (Web-Application) โดยใช้ข้อมูลแฟ้ม

เอกสารตัวอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยข้อมูลสารสนเทศประกอบไปด้วยแฟ้มเอกสาร

ระยะเวลาในการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร และต าแหน่งที่เกบ็แฟ้มเอกสาร จากการพัฒนาระบบงานและใช้งาน

จริง ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ระบบบริหารการจัดการยืมคืนแฟ้มเอกสาร  เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้ น โดยการน าเอา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการแฟ้มเอกสาร ได้แก่ การเกบ็รักษา การแสดงรายละเอียดของผู้

มายืมแฟ้มเอกสาร การแสดงต าแหน่งสถานที่เกบ็เอกสาร ทั้งน้ี ยังเป็นการลดการสูญหายของแฟ้มเอกสาร

ที่เกิดจากการยืมของบริษัทผู้มาติดต่อ แล้ว ไม่ได้ท าการส่งคืนกลับมา ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารผ่านทาง

จอคอมพิวเตอร์ท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้ น ประหยัด

ค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด

ประสทิธภิาพมากยิ่ง ท าให้การจัดการแฟ้มเอกสารเป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน

การจัดการแฟ้มเอกสาร สามารถเรียกใช้หรือสบืค้นข้อมูลที่ต้องการ และ สามารถระบุ วัน เวลา ที่ขอยืมแฟ้ม

เอกสาร พร้อม กบั ช่ือผู้ที่ขอยืม ได้อย่างฉับไว ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับแฟ้มเอกสาร และ 

ตัวเอกสารในระหว่างที่มีการยืมแฟ้มเอกสารไป การน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร

                                                           

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

** อาจารย์ที่ปรึกษาสารนพินธ ์
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จัดการแฟ้มเอกสารเป็นที่นิยมมาก ขึ้นเน่ืองจากปัจจุบันมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารส่วนมากอยู่ในรูปแบบ

ของไฟล์อเิลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการงานด้านแฟ้มเอกสารที่ดีพอเป็นไปตามระบบและ

มาตรฐานในการจัดการแฟ้มเอกสาร ทั้ง น้ี ระบบจะต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถสืบค้น

ได้รวดเร็วใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายในองค์กรเพ่ือบริหารจัดการข้อมูล

เอกสาร     

ปัจจุบันหน่วยงาน ได้มีการจัดให้บุคคลผู้มาติดต่อสามารถยืมแฟ้มเอกสารได้ประกอบไปด้วย 

แฟ้มเอกสารครุภัณฑ์ส านักงาน และ แฟ้มเอกสารข้อมูลบุคคลผู้มาติดต่อ ท าให้แฟ้มเอกสารเกิดการศูนย์

หาย และ การค้นหาแฟ้มเอกสารเกดิความล่าช้าเน่ืองมาจากไม่ทราบต าแหน่งของที่เกบ็แฟ้มเอกสาร 

ดังน้ัน จึงได้มีแนวคิดน าเอาระบบบริหารจัดการยืม-คืนแฟ้มเอกสารสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี

คิวอาร์โค้ดมาใช้ในการบริหารจัดการแฟ้มเอกสาร อย่างมีประสทิธภิาพ  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. จัดท าระบบสารสนเทศการยืม-คืน แฟ้มเอกสารผ่านเวบ็ไซต์ (Web-based) โดยใช้แฟ้ม

เอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส านักงาน กสทช. ประกอบด้วย แฟ้ม

เอกสารขอใช้งาน VPN แฟ้มเอกสารไม่เปิดเผยความลับ NAD แฟ้มเอกสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แฟ้ม

เอกสารน าเข้าวัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ แฟ้มเอกสารบริษัทผู้มาติดต่อ  

2. จัดท าระบบสารสนเทศแสดงที่เกบ็แฟ้มเอกสารในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) โดยจะ

แสดงสถานที่ที่ไว้เกบ็แฟ้มเอกสาร ประกอบไปด้วย ช่ือแฟ้มเอกสาร ตู้เกบ็เอกสาร สถานที่ 

3. จัดท าระบบสารสนเทศแสดงรายละเอียดของการยืม-คืน แฟ้มเอกสารของบุคคลากรผู้มา

ติดต่อภายใน–ภายนอก ประกอบไปด้วย ช่ือ รหัสบัตรประชาชน แฟ้มเอกสารที่ยืม-คืน  

4. ผู้ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลการยืม-คืนแฟ้มเอกสารน าเสนอผู้บริหาร สามารถเรียกดูได้ 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. จัดท าระบบสารสนเทศการยืม-คืน แฟ้มเอกสารผ่านเวบ็ไซต์ (Web-based) โดยใช้แฟ้ม

เอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส านักงาน กสทช. ประกอบด้วย แฟ้ม

เอกสารขอใช้งาน VPN แฟ้มเอกสารไม่เปิดเผยความลับ NAD แฟ้มเอกสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แฟ้ม

เอกสารน าเข้าวัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ แฟ้มเอกสารบริษัทผู้มาติดต่อ  

2. จัดท าระบบสารสนเทศแสดงที่เกบ็แฟ้มเอกสารในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) โดย

จะแสดงสถานที่ที่ไว้เกบ็แฟ้มเอกสาร ประกอบไปด้วย ช่ือแฟ้มเอกสาร, ตู้เกบ็เอกสาร, สถานที่ 

3. จัดท าระบบสารสนเทศแสดงรายละเอยีดของการยืม-คืน แฟ้มเอกสารของบุคคลากรผู้มา

ติดต่อภายใน–ภายนอก ประกอบไปด้วย ช่ือ รหัสบัตรประชาชน แฟ้มเอกสารที่ยืม-คืน  

4. ผู้ที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลการยืม-คืนแฟ้มเอกสารน าเสนอผู้บริหาร สามารถเรียกดูได้อย่าง

รวดเรว็  
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วิธีการด าเนนิงาน 

1. ขั้นวางแผน 

1.1 ท าการศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริเวณพ้ืนที่ตัวอย่าง 

1.2 ท าการศึกษาค้นคว้าความรู้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ในการแสดงข้อมูลการ

เกบ็แฟ้มเอกสาร 

2. ขั้นด าเนินงาน 

2.1 วิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ ต้องการและ

จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ พร้อมทั้งท าการออกแบบระบบ 

2.2 ออกแบบระบบ ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ ส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือให้ได้

รูปแบบที่เหมาะสม 

2.3 ด าเนินการพัฒนาระบบ เขียนค าสั่งโปรแกรมประยุกต์ และทดสอบการใช้งาน 

2.4 จัดท ารายงานและคู่มือการพัฒนาระบบ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. มีระบบบริหารการจัดการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร คอยให้บริการยืม-คืนแฟ้มเอกสารแก่บุคคล

ผู้มาติดต่อภายใน-ภายนอก และ สามารถตรวจสอบการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร ได้    

2. ประหยัดงบประมาณในการจัดหา/บ ารุงรักษา โปรแกรมที่ใช้งาน ไม่ต้องลงทุนจัดหา

ทรัพยากรที่หายากและราคาแพงเองมาใช้ 

3. บอกต าแหน่งที่อยู่ของ แฟ้มเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

4. การบริหารจัดการยืม-คืน แฟ้มเอกสารมีความสะดวก และสามารถค้นหาแฟ้มเอกสารได้

อย่างรวดเรว็ 

 

วิธีการด าเนนิงาน 

 วิธีการด าเนินงานของการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร 

ผู้พัฒนาระบบได้แบ่งวิธกีารด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน 

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาระบบงานเดิมที่มีอยู่

พบว่า ส านักงาน กสทช. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการยืม-คืน แฟ้มเอกสารอย่างไม่เป็น

หมวดหมู่ท าให้เมื่อมีการยืมแฟ้มเอกสาร ใช้เวลาในการค้นหาแฟ้มเอกสารนาน และไม่สามารถทราบได้ว่า

มีใครยืมแฟ้มเอกสารไปแล้วบ้างอีกทั้งสถานที่เกบ็เอกสารไม่เพียงพอ การสิ้นเปลืองทรัพยากร และการ

รักษาความลับของเอกสารท าได้ยาก 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้พัฒนาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ

องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวไว้โดยการก าหนดความต้องการของความ
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ต้องการด้านรูปแบบในการใช้งาน (Platform)ความต้องการด้านความสามารถของโปรแกรม (Program 

Feature) และ ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบ 

3. การออกแบบระบบ  เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเสรจ็สิ้นได้น าข้อมูลที่วิเคราะห์มา

ท าการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ โดยการการออกแบบระบบออกเป็นขั้นตอนประกอบไปด้วย ยูสเคส

ของระบบงาน (System Use Case Diagram) การออกแบบฐานข้อมูลระบบ (Database Design)  

 4.  การพัฒนาระบบ  จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ท าให้เราทราบถึง

กระบวนการการท างานของระบบบริหารจัดการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร มากขึ้ นส าหรับขั้นตอนการพัฒนา

โปรแกรมน้ีเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนน้ีจะเขียนในลักษณะเวบ็แอพพลิเคช่ัน 

(Web Application) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบการจัดการฐานข้อมูลใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล 

(MySQL) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบและจะต้องเขียนโปรแกรมให้สามารถท างานได้ตามที่

ออกแบบไว้ 

 5.  การทดสอบระบบ และประเมินผลการใช้งานระบบ โดยการทดสอบโดยผู้ดูแลระบบ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้มาติดต่อ   

 

ผลการด าเนนิงาน 

  ผลการพัฒนาและทดสอบระบบบริหารการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร ซ่ึงได้แสดงเป็นล าดับดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

 ระบบระบบบริหารการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร แบ่งการท างานตามสิทธิ์ของกลุ่มของผู้ใช้งาน

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้มาติดต่อ  

 

 
 

รูปที ่ 1  เมนูหลักของหน้าจอแสดงผลส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

  2.  ผลการประเมินและทดสอบระบบ เมื่อได้ท าการพัฒนาระบบบริหารการยืม-คืนแฟ้ม

เอกสารแล้ว จึงได้ท าการวางแผนเพ่ือติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบดังกล่าว โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 
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  2.1 สถานที่ ใช้ในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คือส านักงาน กสทช. 

(ส านักงานใหญ่) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธนิ ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

  2.2 ระยะเวลา ที่ใช้ในการทดสอบระบบประมาณ 2 สปัดาห์ 

  2.3 ผลการประเมินและทดสอบระบบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลผู้มาติดต่อ คือ

ระบบสามารถเช่ือมโยงติดต่อกับฐานข้อมูลโดยการท างานของข้อมูลในภาพรวม สามารถจัดประเภท

ผู้ใช้งานระบบ ดีเย่ียม รวมถึงตอบสนองกับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ระบบมีการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ และป้องกันภายนอกเข้าถึงระบบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งระบบสามารถ

ดึงดูดความสนใจ มีสีสันที่สวยงาม ได้เป็นอย่างดี ลดข้ันตอนการท างานบางส่วนออกไป ก่อให้เกิดความ

สะดวกในการปฏบัิติงาน  

  

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 สรุปผลการพฒันาระบบ 

 จากการพัฒนาฐานระบบบริหารการยืม-คืนแฟ้มเอกสาร โดยได้น าระบบที่พัฒนาข้ึนมา

ทดสอบการใช้งานในหน่วยงานของส านักงาน กสทช. และได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลผู้มาติดต่อ 

ทดสอบการใช้งานของระบบ โดยระบบได้แบ่งการท างานตามสิทธิ์ของกลุ่มของผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม  

คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้มาติดต่อ โดยสทิธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมีดังน้ี 

        1.  ผู้ดูแลระบบ สามารถดูข้อมูลพนักงานของตนเอง และมีสทิธิ์ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบทั้งหมด ได้แก่ การก าหนดสทิธิ์ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งาน

ระบบ 

        2.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลบุคคลผู้มาติดต่อและมีสิทธิ์ในบันทกึข้อมูลของผู้มา

ติดต่อ และ ข้อมูลการยืม-คืน แฟ้มเอกสาร 

        3.  บุคคลผู้มาติดต่อ สามารถดูข้อมูลการยืม-คืนแฟ้มเอกสารได้ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

  1.  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทกัษะในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  2.  บุคคลผู้มาติดต่อต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติส่วนตัวภายในระบบเองได้ 

  3.  ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานในระบบอนิเทอร์เนต็ได้   

 ขอ้เสนอแนะ  

1. พัฒนาระบบ Smart Card เพ่ือให้บุคคลที่มาติดต่อ สามารถตรวจสอบการยืม-คืน แฟ้ม

เอกสาร ได้รวดเรว็ ย่ิงขึ้น 

2.  พัฒนาโครงสร้างและรูปแบบโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบ Mobile Application เพ่ือเป็น

ทางเลือกในการใช้งานอกีช่องทางหน่ึง 

3.  พัฒนาระบบด้านการแจ้งเตือนในกรณีที่บุคคลผู้มาติดต่อยังไม่ได้คืน แฟ้มเอกสาร โดย

แจ้งเตือนผ่านทางระบบ SMS อตัโนมัต ิ
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