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วัตถุประสงค์กำรวิจัยระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิตได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนำระบบ โดยผู้วิจัยได้ทำกำรค้นหำ
สอบถำมข้อมูล เพื่อนำมำวิเครำะห์ และปรับปรุงปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน โดยผู้ใช้งำนสำมำรถแบ่ง
ระดับผู้ใช้งำนได้ เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำน,อุปกรณ์ บันทึกตรวจสอบข้อมูลยืมคืนอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2018 ในกำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลและโปรแกรม Visual Studio Code สร้ำงโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมระบบกำร
จัดกำรอุปกรณ์สำธิตสำมำรถช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนภำพรวมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
คาสาคัญ: ระบบยืมคืน, ระบบฐำนข้อมูล

Abstract
Research Objective: Demo Equipment Borrow-Return System has been developed to
develop the system. The researcher has searched for information to analyze and improve the
problem to meet the needs of the users. In which users can categorize their users Add user
information, device Check the data for the recovery of the device. By using Microsoft SQL Server 2018
to create a database system and Visual Studio Code to create a program, the demonstration device
management system program can help meet the needs of users, overall satisfaction at the highest
level.
Keywords: Borrow-Return System, Database system
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ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำร
สื่อสำร กำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กร รวมทั้งระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์ ภำยในองค์กร ระบบฐำนข้อมูลจึงเป็ น
สิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยอำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรดำเนินงำน ให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด ลดปัญหำข้อผิดพลำด
ที่อำจจะเกิดผลเสียกระทบกับกำรดำเนินงำน ทั้งข้อมูล กำรสื่อสำร และเรื่องของระยะเวลำ
ในกำรจัดทำวิจัย ระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิต ครั้งนี้ ทำงผู้วิจัยได้เล็ งเห็นว่ำ บริษัท 465 สตูดิโอ จำกัด
เป็นบริษัทที่รับจัดทำซอฟต์แวร์ ซึ่งในกำรนำเสนองำนให้กับลูกค้ำ จะต้องนำซอฟต์แวร์ติดตั้งบนอุปกรณ์ของบริษัท
เพื่อนำไปเสนองำนให้ลูกค้ำ ดังนั้นภำยในบริษัทจึงมีอุปกรณ์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ จึงต้องมีกำรจัดกำรอุปกรณ์เหล่ำนี้ที่
พนักงำนจะต้องนำอุปกรณ์ออกไปทดสอบซอฟต์แวร์หรือต้องนำออกไปเสนอลูกค้ำ ได้พบปัญหำเกี่ยวกับ
กำร
นำอุปกรณ์ภำยในบริษัทฯ ออกไปใช้นำเสนองำนให้กับลูกค้ำ ด้วยพนักงำนหลำยคนที่นำอุปกรณ์ออกไป ไม่มีกำรจด
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดอุ ป กรณ์ กำรน ำออกไปใช้ ส่ ง ผลให้ อุ ป กรณ์ สู ญ หำย หรื อ ช ำรุ ด และไม่ ส ำมำรถสื บ หำ
ผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยในกำรนำอุปกรณ์ออกไปใช้งำน ซึ่งอุปกรณ์สำธิตนั้น เป็นสิ่งของที่มีมูลค่ำ ที่ทำงบริษัทใช้งบ
ลงทุนจัดซื้อเพื่อกำรดำเนินธุรกิจ หำกไม่มีกำรจัดกำรที่เหมำะสม นอกจำกผลกระทบในด้ำนกำรดำเนินงำนแล้วยังส่งผล
กระทบต่อด้ำนงบประมำณต้นทุนขององค์กร
ดังนั้นจำกกำรที่ผู้วิจัยได้ศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้น ว่ำควรนำเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
ให้ กั บ ทำงบริ ษั ท ฯ โดยได้ เ สนอ ระบบยื ม -คื น อุ ป กรณ์ ส ำธิ ต ให้ กั บ ทำงบริ ษั ท ฯ ได้ ท ำกำรทดสอบใช้ ง ำนระบบ
ทำงบริษัทฯ มีควำมเห็นชอบในกำรเสนอระบบในครั้งนี้ ได้ ตระหนักถึงข้อเสียของปัญหำ และเล็งเห็นประโยชน์ที่จะใช้
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนให้มำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นำระบบยื ม -คื น อุ ป กรณ์ ส ำธิ ต ให้ เ กิ ด ควำมสะดวกสบำยและแก้ ไ ขปั ญ หำ
กำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิตให้กับบริษัท 465 สตูดิโอ จำกัด
2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษำ หลักกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฏีที่ใช้ใ นกำรพัฒนำระบบงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
สมพงษ์ กุลสิงค์และปณิดำ ชูนะมะ (2556) ซึ่งได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ยืม-คืน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบมีประสิทธิภำพ ง่ำยต่อกำรค้นหำ และสะดวกสำหรับผู้ใช้งำนที่มำใช้
บริกำรยืม- คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่บริกำรรวดเร็วขึ้นพัฒนำด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ฐำนข้อมูล
My SQL อดิศักด์ พวงสมบัติ (2555) พัฒนำระบบ ยืม-คืน ครุภัณฑ์ของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เพื่อ ยืม-คืน ครุภัณฑ์ ด้ำนฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษำ ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในหรือนอกสถำนที่ ซึ่งมีกำรนำบำร์โค้ดสองมิติมำใช้
โดยนำกล้องเว็บแคมใช้ในกำร อ่ำนข้อมูล แทนเครื่องอ่ำนบำร์โค้ ดแบบเดิม ออกแบบระบบด้วย (UML) จำกผลกำร
ทดสอบ พบว่ำระบบที่ พัฒนำขึ้นนั้นช่วยทำให้กำร ยืม-คืน ครุภัณฑ์เป็นไปได้อย่ำง รวดเร็ว สะดวก มีควำมถูกต้องของ
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ข้อมูลมำกขึ้น วรชัย ศรีเมือง, จิตรนันท์ ศรีเจริญ (2556) ระบบห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนำดเล็กชุมชนบ้ำนน้ำร้อน
พัฒนำช่วยในกำรทำงำนเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูบุคลำกรในโรงเรียนเพื่อสำมำรถสืบค้นหนังสือ ที่ต้องกำรยืมได้
จำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคกำรออกแบบกำรวิเครำะห์และออกแบบ ควำมสำคัญของระบบ สร้ำงระบบ
ด้วยภำษำ PHP และใช้ MY SQL สำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด โดย ใช้ QR-Code
ทฤษฏีและเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ทฤษฏีกำรวิเครำะห์ระบบสำรสนเทศ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
(2551) กำรวิเครำะห์ระบบเป็นขั้นตอนที่ต้องทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดของระบบ ค้นหำว่ำ ผู้ใช้ต้องกำรสำรสนเทศใด
และวิธีกำรประมวลผลเพื่อให้ได้ระบบใหม่ที่จะมำแทนกำรทำงำนแบบเดิมมี ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยใช้วงจรกำร
พัฒนำระบบ (System Development Life Cycle) เป็นวงจรที่ แสดงถึงกิจกรรมพื้นฐำนและรำยละเอียดกำรพัฒนำ
ระบบ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ 1) กำหนดปัญหำ (Problem Definition) 2) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study)
3) กำรวิ เ ครำะห์ (Analysis) 4) กำรออกแบบ (Design) 5) กำรพั ฒ นำระบบ (Development) 6) กำรติ ด ตั้ ง
(Implementation) 7) กำร บำรุ งรั กษำ (Maintenance) ทฤษฏีประเมินคุ ณภำพระบบสำรสนเทศ ทวีป ศิริ รัศ มี
(2545) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ มีหน้ำที่ทำกำรทดลองใช้ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นมำเพื่อประเมินคุณภำพระบบ โดย
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนกำรนำเข้ำข้อมูล ผลลัพธ์และให้คำแนะนำข้อผิดพลำด เพื่อนำไป ปรับปรุงแก้ไขให้
มีควำมถูกต้องและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนจริง โดยแบ่งกำรประเมินเป็นสองส่วนคือ ผู้เชี่ยวชำญและผู้ใช้งำน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรพั ฒ นำระบบ 1) JavaScript คื อ ภำษำคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ กำรเขี ย นโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต 2) CSS คือ ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับกำรกำหนดกำรแสดงผลข้อมูล หน้ำเว็บเพจ 3) XAMPP v.3.2.1 คือ
โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรำ ให้ ทำงำนในลักษณะของ Web Server 4) PHP เป็น
ภำษำที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ Open Source 5) My SQL เป็ น ระบบจั ด กำรฐำนข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational
Database Management System)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษำทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. วิเ ครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของระบบ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ำหนดวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมขั้ น ตอนโดยอ้ ำ งอิ งควำม
สอดคล้องตำมขั้นตอนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 7 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ก ำหนดปั ญ หำ (Problem Definition) 2.2 กำรศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ (Feasibility Study) 2.3 กำรวิ เ ครำะห์
(Analysis) 2.4 กำรออกแบบ (Design) 2.5 กำรพัฒนำระบบ (Development) 2.6 กำรติดตั้ง (Implementation)
2.7 กำรบำรุงรักษำ (Maintenance)
3. กำรออกแบบ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้มำเป็นแนวทำงกำรสร้ำงแผนภำพกำรไหลข้อมูล (Data
Flow Diagram Level.0) เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลกับกระบวนกำรทำงำน และคำอธิบำยกระบวนกำร
ทำงำน (Process Description) ของระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต
4. พัฒนำระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำระบบดังนี้ 4.1 PHP ภำษำที่พัฒนำระบบ 4.2 Visual
Studio Code สำหรับเขียนโค้ดและแก้ไขระบบ 4.3 MySQL จัดกำรฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database
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Management System) 4.4 XAMPP สำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทำงำนในลักษณะของ Web
Server
5. ทดลองกำรใช้งำนระบบ
6. ประเมินระบบ ผู้วิจัยทำกำรสร้ำงแบบประเมิน คุณภำพระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิต ให้กับทำงบริษัท
พนักงำนและผู้จัดกำร ที่ได้ทดลองใช้งำนระบบ ได้ประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
7. สรุปรำยงำนผลกำรวิจัย
ผู้จัดการ
-เข้ำสูร่ ะบบ
-แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
-เพิ่มผู้ใช้งำน
-อนุมัติยืม-คืน
-จัดกำรข้อมูลอุปกรณ์

พนักงานขาย
-ข้อมูลส่วนตัว
-ผลขออนุมัติยืม-คืน
-ข้อมูลอุปกรณ์ -เข้ำสูร่ ะบบ
-รำยกำร ยืม-คืน -แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

-ข้อมูลพนักงำน
-คำร้องขออนุมตั ิยืม-คืน
-ข้อมูลอุปกรณ์
-รำยกำร ยืม-คืน
0

ระบบยืม-คืน
อุปกรณ์สาธิต

-ขออนุมตั ิยืม-คืน
-แจ้งคืนอุปกรณ์

-เข้ำสูร่ ะบบ
-กำรจัดกำรข้อมูลหลัก
-เพิ่มผู้ใช้งำน

ผู้ดูแลระบบ
รูปที่ 1 แผนภำพกำรทำงำนของระบบ (Data Flow Diagram Level.0)
สถิติที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิต ได้นำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรำฐำนมำใช้ โดยนำค่ำเฉลี่ยที่ได้เทียบเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้
1. ค่ำเฉลี่ย (Mean) ใช้สตู รดัง (บุญชม ศรีสะอำด, 2553 : 105)
จำกสูตร

𝑥̅ =
เมื่อ

∑𝑥
𝑛

𝑥̅

แทน ค่ำเฉลี่ย
∑𝑥
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม่
𝑛
แทน จำนวนคนในกลุ่ม
2. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรำฐำน (Standard Deviation) ใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2553 : 105)
จำกสูตร

S.D.=
เมื่อ

𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

S.D.

แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรำฐำน
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𝑥
𝑛

แทน คะแนนแต่ละตัว
แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม
∑
แทน ผลรวม
ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมำยถึง ระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมำยถึง ระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยถึง ระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมำยถึง ระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมำยถึง ระดับน้อยที่สดุ
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทำกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิต มีส่วนประกอบดังนี้
1.1 ฐำนข้อมูลของระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิต
(ไพศำล, 2550) Microsoft SQL Server 2008 จะเป็ น โปรแกรมที่ จั ด กำรฐำนข้ อ มู ล ระดั บ
เซิร์ฟเวอร์ที่มีขีดควำมสำมำรถ ในกำรรองรับข้อมูลขนำดใหญ่ ที่ช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลมีประสิทธิภำพ
รวดเร็วและตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กร จึงได้นำเอำวิสัยทัศน์เรื่อง Microsoft Data Platform มำแปลง
เป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรบริหำรข้อมูลทุกชนิด ได้จำกทุกที่และทุกเวลำ ช่วยให้ผู้พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลจำก
เอกสำรทั้งที่เป็นแบบมีโครงสร้ำงกึ่งโครงสร้ำง และไร้โครงสร้ำง และช่วยให้ผู้พัฒนำระบบใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้มำก
ขึ้น นอกจำกนี้ยังมีระดับของควำมปลอดภัย (Security) ควำมไว้วำงใจในกำรทำงำน (Reliability) และ มีโครงสร้ำงที่
รองรับกำรทำงำน (Scalability) ของแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจหลำกหลำยชนิด ดังนั้นจึงเหมำะสำหรับกำรวำงแผนจัดกำร
และพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ป ระหยั ด ทั้ ง เวลำและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย รวมทั้ ง ช่ ว ยให้ ผู้ พั ฒ นำระบบน ำเอำข้ อ มู ล ไปใช้ ใ น
แอพพลิเคชั่นพิเศษที่พัฒนำขึ้นมำโดยใช้ Microsoft.NET และ Visual Studio ได้อีกด้วย
1.2 หน้ำจอหลัก Login ใช้งำน
1.3 หน้ำจอเมนูหลักสำหรับ Admin ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดกำร
1.4 หน้ำจอเมนูหลักสำหรับ User พนักงำนขำย หรือพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
1.5 หน้ำจอสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว Admin และ User
1.6 หน้ำจอสำหรับเพิ่ม ผู้ใช้งำน ของ Admin
1.7 หน้ำจอกำรจัดกำรข้อมูลกำรยืม-คืนอุปกรณ์ ของ Admin และหน้ำจอขอยืม-คืนอุปกรณ์ ของ User
1.8 หน้ำจอกำรจัดกำรข้อมูลอุปกรณ์ ของ Admin
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รูปที่ 2 หน้ำจอสำหรับ Login ใช้งำน

รูปที่ 3 หน้ำจอเมนูหลักสำหรับ Admin

รูปที่ 4 หน้ำจอเมนูเพิ่มผู้ใช้งำน สำหรับ Admin
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รูปที่ 5 หน้ำจอเมนูหลักสำหรับ User

รูปที่ 6 หน้ำจอสำหรับกำรจัดกำรข้อมูลอุปกรณ์

รูปที่ 7 หน้ำจอสำหรับเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์
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รูปที่ 8 หน้ำจอสำหรับขอยืมอุปกรณ์

รูปที่ 9 หน้ำจออนุมัติกำรยืม สำหรับ Admin

รูปที่ 10 หน้ำจอรำยงำนกำรยืม-คืนทั้งหมด
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จำกรูปที่ 2 คือเมนูหน้ำจอของผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสำมำรถเพิ่มผู้ใช้งำนระบบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ใช้งำน Sale Manager สำมำรถดูข้อมูลคำขอยืมอุกรณ์ กำรจัดกำรข้อมูลกำรขอ กำรจัดกำรเพิ่มเติม แก้ไข
ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ จัดกำรอนุมัติสถำนะกำรขอยืมอุปกรณ์ จำกผู้ใช้งำน หรือ Sale ตรวจสอบรำยกำรกำรยืม-คืน
อุปกรณ์ของผู้ใช้งำน หรือ Sale ซึ่งช่วยทำให้ได้ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเก็บกำร
ทำรำยกำรต่ำงๆ ให้สำมำรถทำงำน ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตารางที่ 1 ผลกำรสอบถำมควำมพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์สำธิต
ข้อที่
ข้อคำถำม
แปลผล
S.D.
𝑥̅
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนของระบบ
ระบบมีควำมทันสมัย
ระบบตรงตำมควำมต้องกำรผู้ใช้งำน
ระบบมีกำรจำแนกประเภทของผู้ใช้ตำมสิทธิ์และ
หน้ำที่ของผู้ใช้งำน
กำรแสดงผลหน้ำจอของระบบไม่ซับซ้อนเข้ำใจง่ำย
กำรแสดงผลหน้ำจอตัวหนังสือสำมำรถอ่ำนได้ง่ำย
ชัดเจน
ระบบสำมำรถประมวลผลได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
ระบบสำมำรถตรวจสอบรำยกำรอุปกรณ์ที่คงเหลือ
อย่ำงถูกต้อง
ควำมเหมำะสมระบบโดยรวม
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนโดยรวมของระบบ
รวม

4.52
4.63
4.76
4.45

0.66
0.66
0.49
1.15

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก

4.50
4.36

0.62
0.52

มำกที่สุด
ปำนกลำง

4.52
4.77

0.79
0.70

มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.48
4.66
4.57

0.89
0.93
0.74

มำก
มำกที่สุด
มากที่สุด

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต ที่ผู้วิจัยพัฒนำ
แบ่งออกตำมประเด็นรำยกำรประเมิน พบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด (𝑥̅ =4.57) , (S.D.=0.74) เมื่อพิจำรณำตำมรำยกำรประเมิน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 1. ควำม
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของระบบ (𝑥̅ =4.52) , (S.D.=0.66) 2. ระบบมีควำมทันสมัย (𝑥̅ =4.63) , (S.D.=0.66) 3. ระบบตรง
ตำมควำมต้องกำรผู้ใช้งำน (𝑥̅ =4.76) , (S.D.=0.49) 5. กำรแสดงผลหน้ำจอของระบบไม่ซับซ้อนเข้ำใจง่ำย (𝑥̅ =4.50),
(S.D.=0.62) 7. ระบบสำมำรถประมวลผลได้อ ย่ำงถูก ต้องและรวดเร็ว (𝑥̅ =4.52) , (S.D.=0.79) 8. ระบบสำมำรถ
ตรวจสอบรำยกำรอุปกรณ์ที่คงเหลืออย่ำงถูกต้อง (𝑥̅ =4.77), (S.D.=0.70) 10. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
โดยรวมของระบบ (𝑥̅ =4.66), (S.D.=0.93) อยู่ในระดับมำก 4. ระบบมีกำรจำแนกประเภทของผู้ใช้ตำมสิทธิ์และหน้ำที่
ของผู้ใช้งำน (𝑥̅ =4.45), (S.D.=1.15) 9. ควำมเหมำะสมระบบโดยรวม (𝑥̅ =4.48), (S.D.=0.89) อยู่ในระดับปำนกลำง
6. กำรแสดงผลหน้ำจอตัวหนังสือสำมำรถอ่ำนได้ง่ำย ชัดเจน (𝑥̅ =4.36), (S.D.=0.52)
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อภิปรายผล
ผู้ใ ช้งำนระบบยืม -คื นอุ ปกรณ์ สำธิต มี ควำมพึ งพอใจต่อ ระบบที่พั ฒนำขึ้ นเพื่อ กำรจั ดกำรอุป กรณ์ส ำธิ ต
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำตำมรำยกำรประเมิน พบว่ำอยู่ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ 1. ควำมง่ำยต่อกำร
ใช้งำนของระบบ 2. ระบบมีควำมทันสมัย 3. ระบบตรงตำมควำมต้องกำรผู้ใช้งำน 5. กำรแสดงผลหน้ำจอของระบบไม่
ซับซ้อนเข้ำใจง่ำย 7. ระบบสำมำรถประมวลผลได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 8. ระบบสำมำรถตรวจสอบรำยกำรอุปกรณ์
ที่คงเหลืออย่ำงถูกต้อง 10. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนโดยรวมของระบบ อยู่ในระดับมำก 4. ระบบมีกำรจำแนก
ประเภทของผู้ใช้ตำมสิทธิ์และหน้ำที่ของผู้ใช้งำน 9. ควำมเหมำะสมระบบโดยรวม อยู่ในระบบปำนกลำง 6. กำร
แสดงผลหน้ำจอตัวหนังสือสำมำรถอ่ำนได้ง่ำยชัดเจน ตำมลำดับ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมพงษ์ กุลสิงค์และปณิดำ
ชูนะมะ (2556). ที่กล่ำวว่ำ ได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ยืม -คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบมี
ประสิทธิภำพ ง่ำยต่อกำรค้นหำ และสะดวกสำหรับผู้ใช้งำนที่มำใช้บริกำรยืม- คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่บริกำรรวดเร็วขึ้น
ทั้งนี้เป็นเพรำะ กำรพัฒนำระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต ให้กับ บริษัท 465 สตูดิโอ จำกัด ได้ระบบที่สำมำรถ
ช่วยอำนวยควำมสะดวก ได้ถูกต้องตำมวัตถุของกำรพัฒนำระบบ ที่เกิดปัญหำด้ำนกำรทำงำน นำอุปกรณ์ออกไปสำธิต
งำนให้กับลูกค้ำภำยนอก ไม่จดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดอุปกรณ์ สถำนที่นำออกไปใช้ และวันที่จะส่งมอบคืนอุปกรณ์
ทำให้อุปกรณ์สูญหำย หรือชำรุด หำผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยในกำรนำอุปกรณ์ไปใช้งำนไม่ได้ด้วยกำรจัดกำรที่ไม่มี
ประสิทธิภำพ ระบบได้มีกำรพัฒนำในเรื่องของกำรจัดเก็บข้อมูลพนักงำน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลกำรนำอุปกรณ์ไปใช้
กำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนและอุปกรณ์ กำรจัดกำรยืมคืนและอนุมัติกำรนำอุปกรณ์ออกไปใช้งำน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ควรพัฒนำระบบให้สำมำรถเพิ่มเติมระดับของผู้ใช้งำนที่หลำกหลำยให้มำกกว่ำนี้
(2) ควรพั ฒ นำระบบให้ มี ก ำรประมวลผล แสดงรำยงำนออกมำในหลำยๆ รู ป แบบ หรื อสำมำรถสร้ ำ ง
แบบฟอร์มรำยงำนและสั่งปริ้นเป็นเอกสำรรำยงำนออกมำ เพื่อนำไปวำงแผนหรือวำงมำตรำกำรเพิ่มเติมเพื่อนำไป
บริหำรงำนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษำถึงปัจจัยควำมต้องกำรอื่นๆ ภำยในบริษัท ที่จะสำมำรถช่วยอำนวย
ควำมสะดวก มีประโยชน์ และช่วยให้กำรทำงำนภำยในบริษัท มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
(2) ในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศอื่นๆ และนำทฤษฎีกำรเรียนรู้ เพื่อไปใช้พัฒนำระบบ
อื่นๆ ให้มีคุณภำพต่อไป
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ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิต ที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ ทำงผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัท 465 สตูดิโอ จำกัด ที่ได้สละ
เวลำให้ควำมอนุเครำะห์ ให้ข้อมูลปัญหำ คำปรึกษำ และคำแนะนำ เพื่อทำวิจัย ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สำธิตนีใ้ ห้เกิดผล
ส ำเร็ จ ขอบคุ ณ อำจำรย์ สงกรำนต์ จรรลำนิ มิ ต ร ที่ ค อยแนะน ำและเป็ น ที่ ป รึ ก ษำในกำรวิ จั ย ครั้ งนี้ และกรำบ
ขอบพระคุณ บิดำมำรดำ ที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจ ควำมสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำงผู้วิจัยรู้สึกซำบซึ้งเป็นอย่ำงยิ่ง
จึงขอขอบพระคุณอย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้
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