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 The objective of this research was to develop a Circulation Service in the Audio-

Visual Equipment department; researcher has been being worked, by using Content 

Management System (CMS) such as Drupal to create the website. Drupal is an open-source 

software and it has many flexible Modules to choose from, for web content management 

and developing the website.  Additionally, Drupal works on MySQL database and the 

system consisted of Circulation Service management along with statistics system which 

could record the number of services in each month which is the most or least in used, in 

order to be information for the Division of Finance to analyze for management 

procurement plan. 

     This research was a developmental research to develop Circulation Service 

system and evaluate by using a questionnaire to investigate the needs and the satisfaction 

from users. A sample group of this study was 12 Audio-Visual Equipment personnel and 

cooperation personnel in Audio Visual Education section e. g.  Public Relations Officer, 

Foreign Relations Officer, using Purposive sampling method. The questionnaire was divided 

into three parts; they are 1) Respondents’ general information 2) Respondents’ attitude in 

using education resources 3)  Factors affecting developing education resources 

management. The findings indicated that a sample group’s satisfaction overall was very 

good (x̄ =  4.19). Thus, this developed system is effective and can be used according to 

user needs. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

 ในปจจุบันน้ีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ควบคูกับการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดานสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการในการใชชีวิตของมนุษยซึ่ง

ประเด็นหลักคือความสะดวกสบายในการทําสิ่งตางๆ โดยสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญคือการเติบโตของ 

“ระบบสารสนเทศ” ซึ่งจัดวาเปนเทคโนโลยีที่มีความจําเปนและสําคัญที่ผูคนจํานวนมากตางตองการ

เพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ และเปนจุดแข็งที่ผูพัฒนาผลิตภัณฑดานสารสนเทศจํานวนมาก

ตางตองการที่จะผลิตผลงานออกมา น่ันก็เพื่อตอบสนองความตองการในการใชของผูบริโภค 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดคุณสมบัติตางๆเปนไปตามที่ตองการ 

 จากความเปนมาดังกลาวขางตน ผู วิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญที่ จะตองมีระบบ

สารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกจากหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู โดยผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาระบบ

การจัดเก็บภายในหนวยงานตนเอง ซึ่งมีระบบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณที่ไมไดคุณภาพ จึงเกิดแนวคิด 

ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงานข้ึน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอประวัติพอสังเขปของทางหนวยงาน

ที่ไดปฏิบัติงานดังน้ี โดยปจจุบันผู วิจัยไดปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษาของทางหนวยงานใน

สถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึง และไดพบเจอปญหาตางๆ ของทางฝายโสตทัศนศึกษาอยูมาก ถึงแมวา

ทางหนวยงานโสตฯ จะมีฝายจัดเก็บวัสดุโสตทัศนูปกรณ ของหนวยงานคณะเองโดยตรงอยูแลวก็ตาม 

แตก็ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได 

 จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจดัทํา “การพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากร

การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา” โดยผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงกระบวนการแกปญหาโดยการนํา

เทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในปจจุบัน นํามาปรับใชใหเกิดประโยชน ซึ่งก็คือในสวน

ของ “ระบบสารสนเทศ” ที่งาย สะดวกและรวดเร็วในการใชงานก็คือสื่อประเภท “เว็บไซต”  

ซึ่งทุกคนในหนวยงานและองคกรสามารถเขาถึงได ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะสามารถพัฒนาตอยอด

ไปสูระดับคณะและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตอไปในอนาคตไดดีอีกดวย  
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1.2 ปญหาท่ีพบ 

 จากประสบการณของผูจัดทําวิจัยและการสอบถามบุคลากรที่ เกี่ยวของกับงาน 

โสตทัศนศึกษาพบวา ปจจุบันการยืม-คืน วัสดุอุปกรณของฝายโสตทัศนศึกษา พบเจอปญหาตางๆ 

ดังน้ี 

 1.2.1 การกรอกเอกสารยืม-คืน ไมถูกตองชัดเจน เน่ืองจากระบบคงอยูในรูปแบบ 

“เอกสาร” ทําใหขอมูลที่ไดจากผูขอใชบริการมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ที่สําคัญตัว

เอกสารเหลาน้ีเกิดการสญูหายบอยครัง้เมือ่ตองการเรียกใช ซึ่งภายในคณะมีอัตราการใชบริการยืม-คืน 

วัสดุอปุกรณ จํานวนมาก ซึ่งคณะมีหนวยงานตางๆ ที่ใชบริการ ดังแสดงตามภาพไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังของหนวยงานในองคกรที่มกีารใชบริการจดัยืมวัสดุอุปกรณ 

ภายในหนวยงานโสตทัศนศึกษา 

ด้านการศึกษา

และวชิาการ 

สํานกังาน

บริหาร

การศึกษา 

สํานกังาน

สนบัสนนุ

เทคโนโลยี 

อาจารย์ 

นกัศึกษา 

งานพฒันา

วชิาการ 

งานการ 

ศึกษา 

งานวศิวกรรม

และกายภาพ 

งานโครงสร้าง

พืนฐาน 

งานสารสนเทศ 

งาน

วศิวกรรม 

ศูนย์วจิยั

(นวตักรรม) 

งานโครงสร้าง

พืนฐานเทคโนโลยี 
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 เมื่อหนวยงานตางๆ ไดใชบริการยืม-คืน วัสดุอุปกรณดังกลาว ตองกรอกแบบฟอรมเพื่อ

ยืนยันรายละเอียดในการยืมอุปกรณไปใชในแตละครั้ง ดังน้ี 
 

แบบฟอรมการใชวัสดุ-อุปกรณฝายโสต 

ว/ด/ป ชื่อผูใช รายการ หนวยนับ จํานวน คงเหลือ หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

ภาพที่ 2 ตัวอยางแบบฟอรม การใช วัสดุ-อุปกรณ ฝายโสตฯ ป 2559 ในรูปแบบเอกสาร 

 

 ผูใชบริการกรอกขอมูลการยืม-คืน ผานเอกสารไมถูกตอง ซึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจ

ข้ันตอนของการกรอกรายละเอียด สงผลถึงตัวขอมูลที่ไดมาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เชน หนวย

นับประเภทกระดาษในกลองซึ่งมีแยกออกไปอีกเปนหนวย “รีม” จําเปนตองแยกจากกันเพื่องายตอ

การตรวจนับสินคาคงเหลือ เปนตน 

 1.2.2 อุปกรณสูญหาย เน่ืองจากระบบการยืม-คืนในปจจุบันไมสามารถทําการแยก

ประเภทอุปกรณตางๆ ใหชัดเจนได ทําใหการตรวจสอบและนับจํานวนอุปกรณในแตละครั้งใชเวลา

คอนขางมาก และเกิดการสูญหายบอยครั้ง โดยการกรอกรายละเอียดของเอกสาร ยืม-คืน อุปกรณ

เปนดังน้ี 
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แบบฟอรมการใชวัสดุ-อุปกรณฝายโสต 

ว/ด/ป ช่ือผูใช รายการ หนวยนับ จํานวน คงเหลือ หมายเหตุ 

4/10/2559 มนัส แผน DVD-ROM แผน 3 17 ใชในงาน “Meet 

the Dean” 

14/10/2559 กนก เมม SD-Card ชิ้น 1 6 บันทึกภาพอบรม

ซอม 

14/10/2559 กนก กลองถายภาพ ตัว 1 6 บันทึกภาพอบรม

ซอม 

23/10/2559 ศิริรัตน กระดาษ Colour 

Printer 

แผน 15 2 (รีม) จัดพิมพใบ 

Certificate 

7/11/2559 ดวงฤทัย เทปกาว 2 หนา ชิ้น 2 20 ชุด ติดบอรด

ประชาสัมพันธ 

22/11/2559 พฤกษ หมึกสีนํ้าเงิน HP 

รุน 2800 

ตลับ 1 4 จัดพิมพ Poster 

แนะแนว 

25/11/2559 มนัส Projector เครื่อง 1 2 ออกงาน Road 

Show 

ภาพที่ 3 ตัวอยางเอกสารแบบฟอรมการใช วัสดุ-อุปกรณ ฝายโสตฯ ในรูปแบบเอกสาร 

 

 ประเภทอุปกรณที่สามารถนํากลับมาใชไดแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1. ครุภัณฑ หมายถึง สินทรัพยที่สวนงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทนและ

มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป โดยใหบันทึกรับรูครุภัณฑที่มีมูลคาต้ังแต 5,000 บาท ข้ึนไป ตามราคา

ทุนเปนรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของสวนงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑในทะเบียนคุม

ทรัพยสิน Supaporn Smitasiri (2559) ไดกลาวถึง ครุภัณฑสวนน้ีน้ันเปนประเภทที่สามารถนํา

กลับมาคืนได เชน กลองถายรูป กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) เลนสกลองถายรูปและอุปกรณที่

ชวยในการแสดงภาพใหมีขนาดใหญข้ึนหรือโปรเจคเตอร เปนตน 

 2. Supaporn Smitasiri (2559) ไดกลาวถึง วัสดุ หมายถึง ทรัพยที่สวนงานมีไวเพื่อใชใน

การดําเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร โดยสภาพเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไปวัสดุอุปกรณ ดังกลาวน้ีไมสามารถนํากลับมาคืนได เชน วัสดุประเภท หมึกพิมพ

กระดาษพิมพถายเอกสาร (A4) เทปกาวหรือกาวสองหนา แผน DVD-ROM เปนตน โดยอุปกรณ

ประเภทน้ีเปนปญหาในการเบิกใชเน่ืองจากไมมีหมายเลขครุภัณฑในการเขาถึงอุปกรณดังกลาว เมื่อมี

การหยิบใชจะทําใหเกิดความยุงยากตอการเบิกจายจากกองคลังพัสดุของคณะเปนอยางย่ิง  
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 ซึ่งจากปญหาดังกลาวพบวาเอกสารดังกลาวไมสามารถแยกประเภทอุปกรณตางๆ ได  

ซึ่งระบบการยืม-คืน ที่มีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนจะตองมีการแยกประเภทอุปกรณ ดังน้ี  

 ประเภทอุปกรณตามการใชงาน 

 1. กลองถายรูป : เลนส ฝาคลอบเลนสถายภาพ แบตเตอรี่ (Battery) เมมโมรี่การด 

(Memory Card หรือ SD-Card) เปนตน 

 2. กลองสําหรับถายภาพเคลื่อนไหว (Video) ฟองนํ้าสําหรับเก็บเสียง, เมมโมรี่การด 

(Memory Card SD-Card),แบตเตอรี่ (Battery) เปนตน 

 เน่ืองดวยจํานวน โสตทัศนูปกรณ ของฝายงานโสตฯ น้ัน มีจํานวนมากเปนอันดับตนๆ 

ของทางคณะ อีกทั้งนอกเหนือจากงานโสตฯ ที่จําเปนตองใชบริการจัดยืมของฝายคลังวัสดุของทาง

คณะเขามาชวยแลว ยังมีหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของอีก เชน สวนงานวิศวกรรมและกายภาพ  

งานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี งานสารสนเทศและระบบ งานการศึกษา งานพัฒนาวิชาการ และยัง

มีหนวยงานยอยจํานวนหน่ึงอีกดวย ซึ่งจากหนวยงานตางๆ ที่ไดกลาวมาทั้งหมด หนวยงานโสตฯ  

จึงจําเปนตองมี ระบบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ ของฝายข้ึน เพื่อเปนการแบงเบาภาระงานของ 

ฝายจัดเก็บวัสดุของทางคณะและที่สาํคัญงายตอการตรวจสอบคลังวัสดุคงเหลือในคลังเก็บสินคาในแต

ละปงบประมาณ ที่ไมจําเปนตองตรวจสอบใหมทุกครั้ง รวมทั้ งงายตอการคนหาหรือตรวจสอบ 

ยอดรวมของวัสดุในหนวยงานโสตฯ อีกดวย 

 

1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1.3.1 เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุของระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 

 1.3.2 เพื่อประเมินระบบระบบยืม-คืนวัสดุของระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 

 

1.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในการวิจัยน้ี ประชากร คือ เจาหนาที่โสตฯ ภายในสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยาง 

ที่ใชเปน ผูปฏิบัติงานโสตฯ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานระบบจัดเก็บทรัพยากรการศึกษา 

จํานวน 12 คน ไดแก นักวิชาการโสตฯ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ซึ่งมาจาก 3 คณะ ภายใน

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก  

 1.4.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จํานวน 4 คน 

 1.4.2 คณะนานาชาติ     จํานวน 4 คน 

 1.4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร    จํานวน 4 คน 
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1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการศึกษาจากเว็บไซตอางอิง ตํารา เอกสาร หนังสือคูมือ 

การใชบริการยืมคืนอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

 ผูวิจัยมีความตองการที่จะแกปญหาซึ่งพบเจอจากทางหนวยงานเองโดยตรง โดยมี

การศึกษาความตองการของผูใชงานเพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ 

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่สุด ไดดังตอไปน้ี 

 1.5.1 ศึกษาความตองการใชงานของผูใช จากกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่โสตฯ โดยแบง

การเก็บขอมูลเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณเชิงลึก และ แบบสอบถาม  

 1.5.2 วิเคราะหผลความตองการของผูใช เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนาระบบตอไป 

 1.5.3 รวบรวมงานเอกสารจาก หนังสือบันทึกการ ยืม-คืน ทั้งจากงานโสตศึกษาและทาง

มหาวิทยาลัยเพื่อทํามาศึกษาถึงปญหาและประเด็นตางๆ  

 1.5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 

Life Cycle: SDLC) 

 1.5.5 ประเมินความพึงพอใจของระบบจากผลลัพธที่ไดจากแบบสอบถาม ทั้งเจาหนาที่

โสตฯ และผูใชบริการ 

 

1.6 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  1.6.1 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 

 1.6.2 โปรแกรม Drupal เปนระบบจัดการเน้ือหาเว็บ (Content Management 

System) 

  1.6.3 Apache เปนซอฟตแวรเว็บเซิรฟเวอร 

  1.6.4 MySQL เปนซอฟตแวรระบบฐานขอมูล 

 1.6.5 พื้นที่ ใน Hard disk ข้ันตํ่า 15 Megabytes และ 60 Megabytes สําหรับการ

ติดต้ัง Module ตางๆ 

 1.6.6 แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการของผูใชงาน เพื่อนําไป

พัฒนา ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 
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 โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวน้ีน้ัน ไดนําหลักทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC) และทําการหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศซึ่ง

ไดจากการประเมินจากผูเช่ียวชาญทั้ง 2 ดาน คือ ดานกลุมงานสารสนเทศ ซึ่งเปนอาจารยทําหนาที่

สอนและพัฒนาระบบโดยตรง และเจาหนาที่โสตฯ ทําการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยจัดเตรียม

เน้ือหาตางๆ ไว แสดงไดดังรูปตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการนําทฤษฏีวงจรการพฒันาระบบ  

(System Development Life Cycle : SDLC) 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการสมัภาษณ

ผูใชบริการเว็บไซต 

ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development 

Life Cycle :SDLC) 

การพัฒนาระบบบริการ

จัดการทรัพยากรการศึกษา

ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

ประเมิน 

ประสิทธิภาพระบบ 

-ทําความเขาใจปญหา 

-รวบรวมและวิเคราะหขอมลู 

-ออกแบบระบบ 

-พัฒนาและทําการทดสอบระบบ 

-การประเมินผลระบบ 



8 

 

 

1.7 ขั้นตอนการทํางานของ “ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา” 

 ข้ันตอนการยืม -คืน อุปกรณของผู ใชงานทั้งรูปแบบเกาและรูปแบบใหมแสดงได 

ดังภาพที่ 1.5 และ 1.6 ดังน้ี 

 
ภาพที่ 5 Block Diagram ข้ันตอนการเขาสูระบบการยืม-คืนรูปแบบเกา (ในรูปแบบตัวเอกสาร) 

 

 โดยข้ันตอนการเขาสูระบบยืม-คืน ในรูปแบบเกาน้ัน เริ่มจากเมื่อผูขอใชบริการ ตองการ

จัดยืม วัสดุอุปกรณของหนวยงานโสตฯ ผูขอใชบริการจําเปนตองกรอกแบบฟอรมรายละเอียดวัสดุ

ดังกลาว ผานเจาหนาที่โสตฯ ที่รับเรื่องมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรม หากอุปกรณ

ดังกลาวมีอยูในคลังสตอคก็จะนําแบบฟอรมดังกลาว สูข้ันตอนตอไปโดยหัวหนางานโสตฯ เปนผู

รับรองเพื่อทําการจัดเตรียมอุปกรณไปยังขอผูใชบริการ แตหากมีความผิดพลาดเชน ไมมีวัสดุดังกลาว

ในคลังสตอค ก็จะติดตอกลับไปยังผูขอใชบริการตอไป 
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ภาพที่ 6 Block Diagram ข้ันตอนการเขาสูระบบการยืม-คืนแบบใหม (Web-Based) 

 

 จากข้ันตอนการเขาสูระบบการยืม-คืนอุปกรณแบบใหมน้ัน จะลดการทํางานของ

เจาหนาที่โสตฯ ในการเปนผูรับเรื่องประสานงานใหกับผูใชบริการ นอกจากน้ียังทําใหข้ันตอนการ

ทํางานรวดเร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพกวาระบบเดิมอีกดวย โดยข้ันตอนการเขาสูระบบการยืม-คืน 

รูปแบบใหมน้ันผูใชงานจะตองเขาไปใชบริการระบบผานทางเว็บไซตที่ทางผูวิจัย จัดทําข้ึน ซึ่งแสดง

รายละเอียดข้ันตอนการทํางานไดดังน้ี 

 

1.8 ประโยชนท่ีคาดวาไดรับ 

 18.1 หนวยงานโสตฯ มีระบบการบริการทรัพยากรการศึกษา วัสดุอุปกรณของหนวยงาน  

ที่มีประสิทธิภาพกวาแบบเดิมที่จดัทําเปนรูปแบบเอกสาร โดยลดข้ันตอนในการทํางานของการยืม-คืน 

วัสดุอุปกรณ เพื่อใหผูใชสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วมากย่ิงข้ึน รวมทั้งสามารถพัฒนางาน 

ดานจัดเก็บพัสดุของทางหนวยงานใหถูกตองแมนยํา 
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ภาพที่ 7 แสดงกระบวนการเขาสูระบบ 

 

 1.8.2 หนวยงานโสตฯ สามารถจัดการบริหารทรัพยากรในหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อุปกรณตางๆ ในหนวยงานสะดวกในการเขาถึงและคนหาเพื่อตรวจสอบ เมื่อตองการ

สั่งซื้ออุปกรณเพิ่ม หรือ สงซอมอุปกรณกรณีที่มีการชํารุด 

 

1.9 นิยามศัพทเฉพาะ 

 งานวิจัยน้ีเกี่ยวของกับหนวยงานโสตทัศนศึกษาเปนหลัก โดยสามารถแบงแยกนิยามศัพท

เฉพาะออกมาไดดังตอไปน้ี 

 1.9.1 โสตทัศนศึกษา (Audio Visual Education) หมายถึง หนวยงานที่มีหน าที่

รับผิดชอบงานใหบริการโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ ดูแลรักษา อุปกรณในหองเรียนมาตรฐาน

และสื่อโสตทัศนูปกรณทั้งมหาวิทยาลัย ใหคําแนะนํา และแกปญหาการใชอุปกรณ ผลิตวีดิทัศน

ประกอบการเรียนการสอน ใหบริการ งานถายทําวีดิทัศนวงจรปดกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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และ ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดูแลระบบแสง เสียง หองประชุม บริการระบบแสง สี เสียงนอก

สถานที่ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

 1 .9 .2 โสตทั ศนูปกรณ  (Audio Visual Equipment) ความหมายของ โสตทั ศน

อุปกรณ หมายถึง สื่อเปนตัวกลางหรือทางผานของขาวสาร ความรู สื่อประเภทน้ีจําเปนตองอาศัยสื่อ

ประเภทวัสดุ บางชนิดความรูที่สงผานมีการเคลื่อนไหวไปสูผูชมเชน บันทึกไฟลเสียง เปนตน  

สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ เปนสื่อที่ใชประสาทสัมผัสทั้งการเห็นและการไดยิน ที่เปนวัสดุผลิตเปน

ช้ินงาน เปนอุปกรณเพื่อการใหบริการ 

 1.9.3 ครุภัณฑ (Educational durable objects) หมายถึง สินทรัพยที่สวนงานมีไวเพื่อ

ใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป โดยใหบันทึกรับรูครุภัณฑที่มี

มูลคาต้ังแต 5,000 บาท ข้ึนไป ตามราคาทุนเปนรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของสวนงาน  

โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสิน  

 1.9.4 วัสดุ (Material) หมายถึง สินทรัพยที่สวนงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปวัสดุ

อุปกรณดังกลาวน้ีไมสามารถนํากลับมาคืนได เชน วัสดุประเภท หมึกพิมพกระดาษพิมพถายเอกสาร 

(A4) เทปกาวหรือกาวสองหนา แผน DVD-ROM เปนตน  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาครั้งน้ีมุ งเนนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการยืม -คืน อุปกรณ  

ในหนวยงานโสตทัศนศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งตองเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีตางๆ อีกทั้งตอง

ทราบถึงกระบวนการทาํงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและ

พัฒนาระบบ ซึ่งไดมีการศึกษาปญหารวมทั้งไดรับฟงขอคิดเห็นของงานวิจัยตางๆไดดังตอไปน้ี 

 2.1 ระบบสารสนเทศ 

  2.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ 

  2.1.2 ระบบสารสนเทศที่ใชในองคกร 

  2.1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  2.1.4 ทฤษฏีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3 ระบบฐานขอมูล 

  2.3.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 

  2.3.2 โปรแกรมฐานขอมูล MySQL 

 2.4 งานโสตทัศนศึกษา 

  2.4.1 ความหมายของงานโสตทัศนะศึกษา 

  2.4.2 ความหมายของสื่อโสตทัศนูปกรณ  

 2.5 โปรแกรม Drupal 

  2.5.1 ที่มาและความสําคัญของโปรแกรม 

  2.5.2 ความหมายของ CMS รวมถึงขอดีและขอเสียของ CMS 

 2.6 งานวิจัยและบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

    2.6.1 งานวิจัยและบทความภายในประเทศ  

  2.6.2 งานวิจัยและบทความตางประเทศ 
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2.1 ระบบสารสนเทศ 

 2.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ 

  นายพิชัย เหลืองอรุณ (2557) กลาววา ระบบสารสนเทศ (Information System) 

หมายถึง ระบบที่มีการนําเอาคอมพิวเตอรมารวบรวมขอมลูตางๆ การจัดเก็บขอมูล รวมถึงการจัดการ

ขาวสาร เพื่อใหไดสารสนเทศที่ดี ซึ่งจะนําเอาไปใชประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตองได 

  ซึ่งระบบสารสนเทศจะประกอบไปดวยองคประกอบหลกัๆ ดังน้ี 

  1. ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง อุปกรณที่เกี่ยวของกับการจัดการกระทําใดกับ

ขอมูลที่เปนอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ เชน เมาส คียบอรด เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

  2. ซอรฟแวร (Software) หมายถึง ชุดคําสั่ง หรือ โปรแกรม ที่สามารถสั่งการให

คอมพิวเตอรทํางานในลักษณะตางๆ ที่ตองการภายใตขอบเขตความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร

น้ันๆ ได ซึ่งซอรฟแวรแบงออกไดเปน 2 ตัว คือ ซอรฟแวรระบบ และ ซอรฟแวรประยุกต 

  3. ผูใชบริการ (User Members) หมายถึง กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับระบบ

สารสนเทศ 

  4. ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน 

ตัวหนังสือ (Font) ภาพ วัตถุ ซึ่ง Data หรือขอมูลที่ดีจะตองตรงกับความตองการของผูใชเปนสําคัญ 

  5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึง ข้ันตอนหรือกระบวนการตางๆ 

ในการปฏิบัติงาน 

 2.1.2 ระบบสารสนเทศที่ใชในองคกร 

  สัลยุทธ สวางวรรณ (2546) ไดใหความหมาย ของคําวาองคกรและสารสนเทศ

เอาไวดังตอไปน้ี องคกร หมายถึง บุคคลกลุมหน่ึงที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

อยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน และดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกันอยางมีข้ันตอนเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคน้ัน โดยมีทั้ง องคกรที่แสวงหาผลกําไร คือองคกรที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อการแขงขันทาง

เศรษฐกิจ เชน บริษัท หางหุนสวน หางสรรพสินคา รานคาตางๆ และ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร  

คือองคกรที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนเปนหลัก เชน สมาคม สถาบัน มูลนิธิ เปนตน   

  องคกรมีผลตอระบบสารสนเทศในหลายดานพอสรุปไดดังน้ี คือ 

  1. การตัดสินใจเรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศและการนําระบบสารสนเทศ 

มาใช กลาวคือ องคกรจะตองทําการพิจารณาวาจะนําระบบสารสนเทศมาใชใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขันไดอยางไร  

  2. การตัดสินใจวาจะพัฒนาระบบสารสนเทศอยางไร ไดแก การตัดสินใจที่จะ

พัฒนาระบบสารสนเทศดวยหนวยงานภายในที่เรียกวา Outsourcing หากองคกรจะทําการพัฒนา
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ดวยตัวเอง องคกรจะตองมีหนวยงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่มีความรู ความสามารถ

เพียงพอในการจะดําเนินการดังกลาวได 

  3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยงานสารสนเทศ ไดแก การตัดสินใจที่จะมี

หนวยงานสารสนเทศภายในแบบใด เชน เปนเพียงหนวยงานสนับสนุนการบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศเทาน้ัน  

  4. การตัดสินใจวามีปจจัยอะไรบางที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เชน จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือไมเพื่อรองรับการนําระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในองคกร และปรับปรุงอยางไร เปนตน 

  5. ระบบสารสนเทศที่นําไปใชในองคกร ในปจจุบันน้ันที่สําคัญมี 3 สวน คือ 

   1. นําไปใชในการประมวลผลรายการและการจัดทํารายงาน 

   2. นําไปใชในการชวยการตัดสินใจ 

   3. นําไปใชในการชวยการติดตอสื่อสาร 

 2.1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  Tutban Efraim (2008) ไดใหคํานิยามไววา ระบบสารสนเทศ คือ ระบบงานที่นํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาทําหนาที่ในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และเผยแพรขอมูลขาวสาร

จากสภาพแวดลอมและการปฏิบัติงานขององคกร เพื่อใหขอมูลเหลาน้ันเปนขอมูลสารสนเทศที่เปน

ประโยชนสูงสุดในการสนับสนุนในการบริหารและการตัดสินใจขององคกร  

 2.1.4 ทฤษฏีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ในการวิเคราะหและออกแบบเพื่อใหไดสารสนเทศบรรลุประสิทธิผลอยางมี

ประสิทธิภาพ ปานใจ ธารทัศนวงศ (2554) ไดนิยามการพัฒนาระบบ หรือ ที่เรียกกันวา “วงจรการ

พัฒนาระบบ” (System Development Life Cycle: SDLC) วาหมายถึง กระบวนการทางความคิด 

(Logical process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแกปญหาทางธุรกิจโดยระบบที่พัฒนาน้ันอาจ

เริ่มดวยการพัฒนาระบบใหมเลยหรอืนําระบบเดิมที่มีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดีย่ิงข้ึน ข้ันตอนในวงจร

การพัฒนาระบบ ชวยใหนักวิเคราะหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนข้ันตอน  

โดยข้ันตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 5 ข้ันตอน คือ  

  1. วางแผนโครงการ (project planning) เปนการวางแผนการพัฒนาสารสนเทศ 

โดยการระบุปญหา โอกาส และ จุดมุงหมาย ซึ่งเปนข้ันตอนที่สําคัญเปนการกําหนดทิศทางในการ

พัฒนาใหชัดเจน 

  2. วิเคราะหระบบ (analysis) การวิเคราะหระบบเปนการนําสิ่งที่รวบรวมขอมูล

จากข้ันตอนการสืบคนความตองการของผูใช อาจจะใชการสุมตัวอยาง การสอบถามหาขอมูล  
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การสัมภาษณ การออกแบบสอบถาม การสังเกตุพฤติกรรมของผูใชและสิ่งแวดลอม เพื่อสืบคนเก็บ

รวบรวมขอมูลที่เปนความตองการของผูใชเปนหลักมาทบทวนอีกครั้ง และ วิเคราะหออกมาใน

รูปแบบของแผนภาพและพจนานุกรมขอมูล โดยใชรูปแบบของแผนภาพการไหลของขอมูล (data 

flow diagrams : DFDs) พจนานุกรมขอมูล  (data dictionary) และโครงสรางการตัดสินใจ 

(structured decision) มาชวยในการวิเคราะห 

  3. ออกแบบระบบ (design) โดยแบงเปนการออกแบบเชิงตรรกะ (logical 

design) และการออกแบบเชิงกายภาพ (physical design) การออกแบบเชิงตรรกะเปนการออกแบบ

ในเชิงจินตนาการโดยออกแบบไดตามความตองการของผูใชวาควรมีลักษณะการทํางานของระบบมี

รูปแบบที่แสดงผลออกมาอยางไรหรือมีการจัดเก็บขอมูลอะไรบาง สวนการออกแบบเชิงกายภาพ

หมายถึงการออกแบบใหระบบน้ันสามารถปฏิบัติไดจริง 

  4. ดําเนินการ (implementation) เปนการพัฒนาระบบ ทดสอบ และจัดทํา

เอกสาร นําสวนที่ไดจากการวิเคราะหในข้ันตอนการวิเคราะหและการออกแบบมาใช ซึ่งในข้ันตอนน้ี

ตองมีการจัดทําเอกสารควบคูไปดวยโดยโปรแกรมเมอรเปนผู เขียนโปรแกรมใหไดตรงกับที่

นักวิเคราะหระบบไดวิเคราะหและออกแบบไว การที่นําระบบที่สรางข้ันไปใชตองมีการทดสอบ

โปรแกรมที่ไดพัฒนาข้ัน กอนนําระบบใหมมาใชแทนระบบเดิม ตองมีการจัดอบรมใชระบบกอนที่ผูใช

ระบบใชงานจริงในการดําเนินงาน ควรคํานึงถึงผลกระทบตอผูใชระบบและองคกร 

  5. บํ ารุ งรัก ษา  (maintenance) เป น การ ดู แล ให ระบ บ ทํ างานได อ ย างมี

ประสิทธิภาพ เชน การสํารองขอมูล การปรับแตงฐานขอมูล เปนตน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

เชน กรณีที่ผูใช มีความตองการเปลี่ยนไป เทคโนโลยีตางๆ เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจมีการขยายตัว หรือ 

มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการบริหารงาน ก็จําเปนที่ตองมีการแกไข ปรับปรุง แตถามีการเปลี่ยนแปลง

น้ันมากเกินกวาที่จะแกไขได ก็มีความจําเปนที่จะตองไปที่ข้ันตอนที่ 1 ใหม และ ทําแตละข้ันตอน

ตามลําดับ 
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ภาพที่ 8 แสดงวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (SDLC) 

 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  อภิชัย ศิริสวัสด์ิ (2554) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาใช

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานไดอยางกวางขวางมากข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีดานตางๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บใชงาน สงตอหรือสื่อสาร

ระหวางกัน เทคโนโลยีเกี่ยวของโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ ไดแก  

เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนเทคโนโลยีที่ครอบคลุม

เรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ซึ่งไดแกการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสารระหวาง

กันดวยความรวดเร็วการจัดการขอมูล รวมถึงวิธีการที่จะใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  

2.3 ระบบฐานขอมูล 

 2.3.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 

  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547) ไดใหความหมาย เกี่ยวกับระบบฐานขอมูลไวดังน้ี 

ระบบฐานขอมูลเปนแหลงเก็บขอมูลใหมีระเบียบดวยคอมพิวเตอร โดยมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

Database Management System (DBMS) ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับ
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ฐานขอมูลเพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง ความซับซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ 

ภายในฐานขอมูล ซึ่งตางจากระบบแฟมขอมูลที่ทําหนาที่เหลาน้ีจะเปนหนาที่ของโปรแกรมเมอรใน

การติดตอกับขอมูลในฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 จากรูปเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมลู (DBMS) 

 

  นันทนี แขวงโสภา (2546) ไดใหรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระบบฐานขอมูลไวดังน้ี 

ฐานขอมูลจะเก็บขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไวดวยกัน โดยมี DBMS ทําหนาที่ควบคุมการทํางานและ

เปนตัวกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูล สําหรับ Data Dictionary จะทําหนาที่เก็บโครงสรางของ

ฐานขอมูลไว สวนความแตกตางระหวาง “ฐานขอมูล” กับ “ระบบฐานขอมูล” คือ ฐานขอมูลเปน

เพียงสวนหน่ึงของระบบฐานขอมูลเพียงเทาน้ัน ดังน้ันจึงสรุปไดวาองคประกอบของระบบฐานขอมูล 

ประกอบไปดวย 

     1. ฐานขอมูล (Database) 

     2. ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) 

     3. Data Dictionary 

 2.3.2 โปรแกรมฐานขอมูล MySQL 

  MySQL คือ ระบบจัดการฐานขอมูล มีหนาที่เก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับ

คําสั่ง SQL เปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ที่ตองใชรวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอยาง 

บูรณาการ เพื่อใหไดระบบงานที่รองรับ ความตองการของผูใช เชนทํางานรวมกับเครื่องบริการเว็บ 

(Web Server) เพื่อใหบริการแกภาษาสคริปตที่ทํางานฝงเครื่องบริการ (Server-Side Script)  

เช น ภาษา php เป นตน  หรือทํ างานรวมกับ โปรแกรมประยุกต  (Application Program)  

เชน ภาษาวิชาเบสิกดอทเน็ต (Visual Basic.Net) ภาษาจาวา (Java) โดยเหตุผลหลักที่ผูวิจัยเลือกใช

โปรแกรม MySQL เพราะเปนโปรแกรมที่นักพัฒนาโปรแกรมทั่วไปสามารถใชบริการได เน่ืองจากไมมี

คาใชจายในการพัฒนา อีกทั้งมีความปลอดภัยคอนขางสูง คําสั่งดําเนินงานงายเหมาะสําหรับผูใช

ระบบการจัดการ

ฐานขอมูล 

สรางฐานขอมูล 

 

เพ่ิม, เปล่ียนแปลง 

และลบขอมูล 

จัดเรียงและคนหา

ขอมูล 

สรางรูปแบบและ

รายงาน 
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เบื้องตน สามารถพัฒนารวมกับโปรแกรมตางๆ ไดดี มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ สามารถใชกับ

เครื่องทั่วไปไดเพราะเครื่องคอมพิวเตอรไมจําเปนตองมีสมรรถภาพเครื่องสูง 

 

2.4 งานโสตทัศนศึกษา 

 2.4.1 ความหมายของงานโสตทัศนศึกษา  

  หนวยงานโสตทัศนศึกษาหรือ (Audio Visual Education) เปนหนวยงานที่มี

หนาที่ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนในคณะ ทั้งสื่อชนิดเพื่อประกอบการสอนของอาจารย

โดยตรง สื่อเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง สื่อเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือ

กิจกรรมเพื่อชุมชนดานอื่นๆ สื่อดังกลาวน้ันมีทั้งสื่อประเภททัศนะวัสดุ ซึ่งเปนสื่อประเภทดูดวยตา

เพียงอยางเดียว ไดแก ภาพถายดิจิทัล ออกแบบกราฟก ภาพเขียน ตัวอักษร หนวยเวยชนิทัศน  

งานเวชนิทัศนและการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2558) 

  หนวยงานโสตทัศนศึกษานอกจากมีหนาที่ในการผลิตและใหบริการโดยตรงแลว 

เปนหนวยงานที่ดูแลและควบคุมอุปกรณสื่อการสอนของคณะ ใหคําปรึกษาในการจัดซื้ออุปกรณ  

การจัดทําสื่อการสอน Presentation ชนิดตางๆ 

 2.4.2 ความหมายของสื่อโสตทัศนูปกรณ  

  โสตทั ศ นูป กรณ  (Audio Visual Equipment) ความหม ายขอ ง โสตทั ศน

อุปกรณ หมายถึง สื่อเปนตัวกลางหรือทางผานของขาวสาร ความรู สื่อประเภทน้ีจําเปนตองอาศัยสื่อ

ประเภทวัสดุ (Software) บางชนิดความรูที่สงผานมีการเคลื่อนไหวไปสูผูชมเชน บันทึกไฟลเสียง 

Presentation เปนตน สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ เปนสื่อที่ใชประสาทสัมผัสทั้งการเห็นและการได

ยิน ที่เปนวัสดุผลิตเปนช้ินงาน เปนอุปกรณเพื่อการใหบริการ Boonta (2550) 

  สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual  Equipment)  สามารถแบงตาม

ลักษณะการสื่อสารเปน 3 จําพวก ไดแก 

  1. เครื่องฉาย (Visual Projector Equipment) 

  2. เครื่องเสียง (Audio Equipment) 

  3. สื่อเครื่องมือและอุปกรณประเภทอื่นๆ 

 

2.5 โปรแกรม Drupal 

 2.5.1 ที่มาและความสําคัญของโปรแกรม 

  บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2555) ไดกลาวถึงโปรแกรม Drupal วา เปนซอฟตแวรใน

กลุม Open Source Content Management System ที่ชวยในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต โดย
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เนนฟงกชันการบริหารจัดการเน้ือหาเว็บ อยางไรก็ ดี Drupal ยังสามารถประยุกตใชงานได

หลากหลาย โดยการติดต้ังโปรแกรมเสรมิ (Module) ใหเหมาะสม และรองรับการเขียนระบบเพิม่ดวย

ฟงกช่ัน Content Management System หรือ CMS  

 2.5.2 ความหมายของ CMS รวมถึงขอดีและขอเสียของ CMS 

  CMS ยอมาจาก  Content Management Systemมี ช่ือภาษาไทยคือ ระบบ

บริหารจัดการเว็บไซต เปนเสมือนระบบตัวชวยในการสรางเว็บไซตสําเร็จรูป โดยผูใชไมจําเปนที่

จะตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรม Coding ภาษาใดๆ มากอน ก็สามารถที่จําสรางเว็บไซตซึ่ง 

CMS จะมีการสรางตัวอยางเชน เว็บบอรด ระบบนับจํานวนผูเขาเย่ียมเว็บไซต, ตะกราสินคาในการ

สั่งซื้อของออนไลน เปนตน Hellomyweb (2006) 

  CMS จัดไดวาคือโปรแกรมหน่ึง ซึ่งพัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในเว็บไซต 

เชน PHP, Python, ASP, JSP ซึ่งในปจจุบันมีผูพัฒนาใหฟรมีากมายเชน Mambo, WordPress และ 

Joomla น่ันเอง 

  ขอดีของ CMS 

  1. ผูใชงานไมจําเปนตองมีประสบการณดานการเขียนโปรแกรมหรือการ Coding 

มากอน 

  2. ไมเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต ไมจําเปนตองใชเงินจํานวนมากในการพัฒนา 

  3. งายตอการดูแล เพราะมีระบบจัดการใหเราทั้งหมด 

  4. มีระบบจัดการใหเราตางๆ มากมาย เชน ระบบนับจํานวนผูเขาเย่ียมชม  

 เว็บไซต 

  5. สามารถเปลี่ยนแปลงหนาตาเว็บไซตไดหลากหลายและงายดาย 

  ขอเสียของ CMS 

  1. ในกรณีที่ตองการออกแบบโครงสรางของเว็บทั้งหมด (Templates) มีความยาก

ตอการจัดทําเพราะตองอาศัยความรูพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเขามาชวย 

  2. ผูใชจําเปนตองศึกษา CMS จากแหลงอื่นในการใชเปนตัวอยางเพื่อการพัฒนา

เพราะ CMS มีความยุงยากในชวงแรกที่ทําการพัฒนา 

  3. มีความยุงยากในชวงแรกของการติดต้ัง เพราะจําเปนตองมีระบบ Web server 

เขามาเกี่ยวของในการพัฒนา CMS 
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2.6 งานวิจัยและบทความอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  2.6.1 งานวิจัยและบทความภายในประเทศ  

  จากข้ันตอนการไดทําการคนควาศึกษาและรวบรวมขอมูล ผูทําการวิจัยไดคนควา

งานวิจัยที่เกี่ยวของจากงานวิจัยบุคคลตางๆ และ ขอมูลเกี่ยวกับดานระบบยืมคืน รวมถึงระบบคนหา

ขอมูลดานระบบสารสนเทศ ไดดังตอไปน้ี 

   ณัฐธิดา จําเนียรพล และ พรนภา จันทร (2551) ไดวิจัยเรื่องระบบจัดการและยืม

คืนอุปกรณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อบริหารจัดการระบบ 

งานวัสดุ-ครุภัณฑ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอบเขตของโครงการประกอบไป

ดวยสวนของการออกแบบและวิเคราะหระบบงานวัสดุ-ครุภัณฑ จัดทําโปรแกรมข้ึนมาใหสามารถทํา

การเพิ่มเติมขอมูล แกไขขอมูล และเรียกคนขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็วเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและระบบจัดการของงานวัสดุทางคณะ ผูใชบริการเปนอาจารย

และบุคลากรสามารถใชบริการผานหนาเว็บได โครงการดังกลาวน้ีผูทําการพัฒนาเลือกใชระบบจดัการ

ฐานขอมูล MySQL และภาษา PHP เปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาระบบ และ เทคโนโลยี (AJAX) 

   สน่ัน หวานแท (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดเก็บและการสืบคนสําหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง

พัฒนาโดยใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver โปรแกรม Edit Plus และ โปรแกรม MySQL 

ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการจัดการและพัฒนาระบบ

สารสนเทศการจัดเก็บและการสืบคนสําหรับการบริหารงานบุคคล 2. เพื่อวิเคราะหออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนสําหรับการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนสําหรับการบริหารงานบุคคลใชใน

ระบบสารสนเทศ ผลดําเนินการวิจัย 1. ผูเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคลใหความเห็นวาระบบ

สารสนเทศดังกลาวสอดคลองกับความตองการของผูใชงานคือผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือ 

ระบบสารสนเทศชวยใหสามารถ สราง แกไข ลบ เพิ่มขอมูลไดสะดวกย่ิงข้ึน 2. ผลการวิเคราะห 

ออกแบบ และพัฒนา พบวาจุดเดนของระบบสารสนเทศน้ีน้ันสามารถทํางานบนระบบเครือขาย จึง

ประหยัดเวลาในการติดต้ัง ผูวิจัยเพียงแตแจกคูมือการใชงานผูใชก็สามารถเขาใชระบบไดทันที 

นอกจากน้ันจุดเดนอีกประการของระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ัน คือ ดานการบันทึกขอมูล มี

เมนูเรียกแบบฟอรมข้ึนมาอยางรวดเรว็ สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ทั้งเรื่องขอมูลเวลา

การปฏิบัติงาน ขอมูลการลา ขอมูลการเงิน และสามารถจัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูลไดเปนอยางดี 
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  รชา สมกลา (2554) ไดพัฒนา “ระบบจองหองพักออนไลน หอพักสวัสดิการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร” จากปญหางานวิจัย ซึ่งพบวา 

จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอกระบวนการการจองหองพักในการใหบริการแกนักศึกษา กอใหเกิด

ความลาชาในการทํางานเปนอยางมาก โดยผู วิจัยใชพื้นฐานทฤษฏีของวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC ) ระบบดังกลาวถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนดวยการใช

ภาษา PHP ภาษา HTML และ CSS หลังการใชงานระบบแบงการหาประสิทธิภาพของระบบเปน  

2 ทาง ไดแก 1. โดยผูเช่ียวชาญ 2. โดยนักศึกษา พบวาคะแนนคาเฉลี่ยดานเน้ือหาที่ใชการพัฒนา

ระบบมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชงาน อยูในเกณฑ ดี 

  เฉลียว ผักพลับ (2551) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเรื่องกลวยไมของ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง กลวยไม ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2. เพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เรื่องกลวยไม 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานเน้ือหา ดานออกแบบรูปแบบ ดานการเขาไปคนหาความรู ขาวสาร และการนําไปใช ซึ่งกลุม

ตัวอยางที่ผูพัฒนาไดใชในการวิจัยคือ ผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศเองโดยตรง ผูเช่ียวชาญดาน

กลวยไม อาจารย และนักศึกษา ตลอดจนผูใชระบบสารสนเทศ ไดมีการนําสถิติ ที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเฉลี่ย (푥̅) 

  วีรชน นามโครต (2553) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนวัดอิน

ทาราม โดยวัตถุประสงคหลักของผูวิจัยคือตองการพัฒนาระบบจดัเกบ็บนัทึกขอมูลของนักเรยีน ซึ่งนํา

ระบบบารโคดเพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลนักเรียน นํามาใชกิจกรรมดานตางๆ ของการเรียน  

เชน การเขารับการยืมคืนหนังสือในหองสมุด ซึ่งการพัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกขอมูลของนักเรียนน้ัน 

ผูวิจัยไดทําการจัดเก็บ ขอมูลวิชาเรียน ขอมูลผูสอน ขอมูลสมาชิกหองสมุด ขอมูลหนังสือ ขอมูล

พัฒนาระบบ หลักการทํางานก็แคนําบัตรบัตรประจําตัวนักเรียนผานเครื่องอานบารโคด ผลที่ไดก็จะ

ทําการบันทึกไปยังฐานขอมูล ซึ่งผลที่ไดทําใหครูโรงเรียนวัดอินทารามมีความสะดวกย่ิงข้ึน ผลจาก

การประเมินความพึงพอใจพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.7 ซึ่งอยูในระดับที่ดี 

  สุริยา กอนชัยภูมิ (2555) ไดทําวิจัยเรื่องระบบจัดการและวิเคราะหการยืมคืน

อุปกรณในองคกรซึ่งวัตถุประสงคเกิดจากปญหาที่เกิดในระบบจัดการอะไหล มักมีปญหาเกี่ยวกับการ

หายไปของช้ินสวนอะไหล ปญหาดังกลาวกระทบตอธุรกิจมากเพราะอะไหลบางตัวมีราคาคอนขางสูง 

ผูวิจัยจึงคิดคนและทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อทําการบันทึกรูปภาพจากกลองเว็บแคมและมี

โปรแกรมทําการเช่ือมกับผูใชงาน โดยทําการพัฒนาออกแบบสวนที่ติดตอกับผูใชพิจารณาจากความ
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ตองการที่เหมาะสมของผูใชงาน ระบบแบงออกเปนสองกลุมคือ ผูใชทั่วไปและผูดูแลระบบ แตละกลุม

มีสิทธิที่แตกตางกันในการเขาถึงขอมูล ทําใหสะดวกสบายตอการจัดการและการดูแลความปลอดภัย 

  2.6.2 งานวิจัยและบทความตางประเทศ 

  Juho Vehviläinen (2011) ไดพั ฒ นาระบบ  Online Platform สํ าหรับการ 

จัดเก็บขอมูล และ การวางแผนกระบวนการที่ ช่ือวา “Medical applications of additive 

manufacturing” หรือ (MAAM) การศึกษาน้ีไดรับแรงจูงใจมาจากการคนพบวา MAAM น้ันมีปญหา

ในเรื่องของการจัดหมวดหมูที่ เปนมาตรฐาน ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม Drupal ในการพัฒนาและ

ออกแบบ เพราะ Drupal ไมเพียงยืดหยุนในการออกแบบเว็บไซตแลว แตยังมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาและจัดการเน้ือหาไดดีอีกดวย อีกทั้งยังมี โมดูล หรือ modular structure ซึ่งผูพัฒนาสามารถ

เพิ่มรูปแบบการออกแบบสําเร็จรูปลงไปในเว็บไซตไดอยางงายดาย โดยในการพัฒนาระบบออนไลน

แพลตฟอรม น้ันประกอบไปดวยการสราง viable general purpose web server หรือ ระบบเว็บ

เซอรเวอร เเละการใช Drupal content management system (CMS) และ ภาษา PHP หรือ 

PHP programming language ในการสราง Dynamic website ผลของงานวิจัยน้ีประกอบดวย 

dynamic website ที่ซึ่งผูใชสามารถเรียกดู และ จัดการ MAAM cases โดยใช matrix framework 

ที่ผูวิจัยไดออกแบบเอาไว โดยที่ผูใชสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับ MAAM และติดตอสื่อสาร เพื่อทํางาน

รวมกับผูเช่ียวชาญอื่นๆ ใน field เดียวกันไดเพื่อความเที่ยงตรงของการแกปญหาในวิจัยน้ี ผูวิจัยได

ทดสอบกับ เคสผูปวยจํานวน 8 เคส ซึ่งมีผลดาน matrix ดานการจัดเก็บขอมูลออกมาเปนที่นาพอใจ 

นอกจากน้ี เว็บไซตน้ียังถูกนําเสนอตอผูเช่ียวชาญทางการแพทย และผูเช่ียวชาญในดานผลิตสารเติม

แตง ซึ่งทั้งหมดตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา จากการนําเสนอมีผลบวกอยางมาก โดยโครงสราง

เว็บไซตทั้งหมดเปนที่ยอมรับวามีการจัดการที่เปนระบบ และเขาใจงาย เว็บไซตน้ีมีความชัดเจน และ 

เปนแบบอยางที่ดีในการแสดง The matrix solution สําหรับผูเช่ียวชาญดาน MAAM field ทั้งหมด

เปนความคิดเห็นจาก สมาชิก 3D MedAMan project และ 3D MedAMan project’s executive 

group  โดยไดนําเสนองานตอ Ian Gibson ซึ่งเปนนักวิชาที่มีช่ือเสียงในสาขางานประดิษฐ และ

บทความของเขาก็ยังนํามาอางถึงในงานวิจัยฉบับน้ีดวยเชนกัน นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยงานประดิษฐ

ในทางการแพทยจํานวนมากที่ไดรับการตีพิมพ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา มีขอบเขตและข้ันตอน

การดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.3 การพัฒนาระบบ 

 3.4 การวิเคราะหและสรุปผล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร หมายถึง กลุมเปาหมายที่เปนผูใชบริการทรัพยากรการศึกษา ซึ่งในการวิจัยน้ี 

คือ เจาหนาที่โสตฯ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

 ในการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จํานวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยเลือกมาน้ันสามารถแบงออกได

เปน 2 ตําแหนงงาน ดวยกัน คือ 

 1. นักวิชาการโสตฯ 

 2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

 จาก 2 ตําแหนงงานขางตน คือ นักวิชาการโสตฯ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ มาจาก  

3 คณะภายในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 4 คน 

 2. คณะนานาชาติ จํานวน 4 คน 

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 4 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยางผู วิจัยเลือกใช วิธีการสุมแบบเจาะจงโดยกลุมตัวอยางเปน

ผูปฏิบัติงานโสตฯ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานระบบจัดเก็บทรัพยากรการศึกษา โดยผูวิจัยได

ทําการแยกประเภทของกลุมตัวอยางจาก 3 กลุมสาขาวิชา ที่มีปริมาณวัสดุอุปกรณภายในคณะ

จํานวนสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแยกประเภทของกลุมไดดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 10 แสดงการแยกประเภทของกลุมและคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงการแบงกลุมประชากรเพื่อหากลุมตัวอยาง 

ที่มีการใชวัสดุอปุกรณสูงสุดในแตละคณะ 

  

 โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลความตองการใชงานของระบบ ซึ่งใชแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่โสตฯ จํานวน 12 คน เก็บขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

สามารถแบงเน้ือหาออกเปน 3 สวน คือ 

กลุมวิทยาศาสตร กลุมวิศวกรรมศาสตร กลุมนานาชาต ิ

คณะเทคโนโลยี 

สารสนเทศฯ 
คณะวิศวกรรม คณะนานาชาติ 

มหาวิทยาลัย 

คณะนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
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 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนที่ 2  ทัศนคติการใชบริการทรัพยากรการศึกษา  

 สวนที่ 3  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 

 นอกจากน้ีผู วิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผู เชียวชาญระบบ 12 คน ซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับการตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุภายในคณะฯ โดยเก็บขอมูลแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) แบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ความคาดหวังที่มีตอการพัฒนาการพัฒนาระบบบริการจัดการ 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 สวน ดังน้ี 

 1. การพัฒนาระบบ 

  1.1 แบบสอบถามความตองการของระบบ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด คือ 

1.) แบบสอบถามกอนการทดลองใชระบบ 2.) แบบสอบถามเมื่อผูใชบริการทดลองใชระบบ 

  1.2 เครื่องมือที่ ใชพัฒนาระบบ SDLC โดยการนําข้ันตอนกระบวนการพัฒนา

ระบบงาน SDLC หรือ (System development Life Cycle : SDLC) มาประยุกตใช ซึ่งมีอยูดวยกัน 

5 ข้ันตอน ไดแก  

    1. วางแผนโครงการ 

    2. วิเคราะหระบบ 

    3. ออกแบบระบบ 

    4. ดําเนินการ 

    5. บํารุงรักษา 

 2. เครื่องมอืที่ใชประเมินประสทิธิภาพของระบบบรกิารจัดการทรพัยากรการศึกษา 

  การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการทรัพยากรการศึกษา ประเมินจากกลุม

ประชากร คือ เจาหนาที่โสตฯ จํานวน 12 คน 

 3.2.1 การพัฒนาระบบ 

  1. การสรางแบบสอบถาม โดยผูที่ตอบแบบสอบถามจะเปนผูใชงานระบบ คือ 

เจาหนาที่โสตฯ  

  2. ข้ันตอนการพัฒนาในการจัดทําระบบการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากร

การศึกษา ผู วิจัยไดเลือกใชโปรแกรม Drupal ซึ่งเปนระบบ CMS ทีเหมาะกวาโปรแกรมอื่นๆ 
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เน่ื อ งจาก  Drupal เป น  Content Management Framework ซึ่ งขอ ดี คือ เป นทั้ ง  CMS และ 

Framework ในตัวเดียวกัน คุณสมบติัเดน คือ ยืดหยุนและสามารถปรับแตงไดอยางความหลากหลาย

กวา โปรแกรมอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน 

 

3.3  การพัฒนาระบบ 

 ผูวิจัยไดนําข้ันตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (System development 

Life Cycle : SDLC) มาประยุกตใช ซึ่งมี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 : วางแผนโครงการ ซึ่งสามารถแบงเปนขอไดดังตอไปน้ี 

 1. ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลตางๆ จากหนังสือรายงานการจัดเก็บอุปกรณทั้งหมดทั้งใน

สวนของคณะ และสวนของหนวยงานเฉพาะคือ หนวยงานโสตฯ ซึ่งจากการศึกษาไดพบเจอปญหา

ลักษณะเดียวกันคือ ปญหาวัสดุอุปกรณหลายชนิดมีจํานวนคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  

 2. ระบบการจัดเก็บรูปแบบเดิม ที่อยูในรูปแบบเอกสาร ไมสามารถทําการแยกแยะ

ประเภทของวัสดุ อุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลถึง เจาหนาที่ใหบริการจัดยืม และผูคืนไม

เขาใจกระบวนการจัดยืม-คืน จึงเกิดขอผิดพลาดตางๆ ได 

 ข้ันตอนที่ 2 : วิเคราะหระบบ 

 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือการจัดเก็บวัสดุในหนวยงาน   

โสตฯ ทั้งในสวนของหนวยงาน และ ภายในมหาวิทยาลัย และการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล

กับพนักงานโสตฯ จํานวน 12 คน ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุดดวยกัน คือกอนใชระบบและ

หลังใชระบบ 1. แบบสอบถามเพื่อสาํรวจความคิดเหน็และความตองการของผูใชงาน เพื่อนําไปพัฒนา 

ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 2. แบบประเมินประสิทธิภาพ

หลังจากที่ไดใช ระบบบริการจัดการทรพัยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา เมือ่ไดขอมูลมาแลว

จึงนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปผล จึงสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อพัฒนาระบบไดตอไป 

 ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลที่ไดจากการสอบถามผูเกี่ยวของในหนวยงานโสตฯ และ

สังเกตกระบวนการยืม-คืน ในหนวยงานโสตฯ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบใน

ข้ันตอนตอไปไดซึ่งแนวคิดในการออกแบบเริ่มจากนําขอมูลรายช่ืออุปกรณทั้งหมดที่ตองการนําเขาสู

ฐานขอมูล ซึ่งจะแยกประเภทไว ออกเปน 2 ประเภท คือ วัสดุประเภทนํากลับมาคืนได เชน กลอง

ถายรูป, กลองบันทึกวีดีโอ เปนตน และ ประเภทไมสามารถนํากลับมาคืนได เชน กระดาษ A4, หมึก

พิมพสีหรือขาวดํา เปนตน 
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 กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบ  

 บุคคลที่เกี่ยวของกับระบบ คือ บุคคลที่มีหนาที่โดยตรงกับการเขาถึงการทํางานของ

เว็บไซต ประกอบดวยดังน้ี 

 1. สวนของผูดูแลระบบ (Administrator)   

 2. สมาชิก (Members) 

 2. ผูใชงานทั่วไป (Guest) 

 

 
 

ภาพที่ 12 จากภาพเปนหนาที่ของแตละคนที่สามารถเขาถึงสิทธ์ิการทํางานตางๆ บนเว็บไซตได 
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ช่ือสัญลักษณ DeMarco & Yourdon symbols Gane & Sarson symbols 

การประมวลผล 

(Process) 

  

แหลงเก็บขอมูล 

(Data Store) 

  

กระแสขอมูล 

(Data Flow) 

  

ส่ิงที่อยูภายนอก 

(External Entity) 

  

 

ภาพที่ 13 จากรปูแสดงสญัลกัษณที่ใชในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 

 

 
ภาพที่ 14 แสดง Context Diagram การพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 
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 การทํางานของระบบผูใชงาน โดยแบงผูใชงานไดเปน 2 กลุม คือ 

 1. ผูดูแลระบบ (Admin) คือ ผูที่ทําหนาที่ดูแลระบบ ควบคุมระบบ สามารถทําการ

กําหนดสิทธ์ิตางๆ ไดและมีสิทธิลบขอมูลตางๆ ไดเชนกัน โดยหนาที่หลักที่สําคัญคือ ทําการคืน

อุปกรณจากผูใชบริการยืมของระบบ 

 2. ผูใชระบบ (Users) ผูมีสวนเกี่ยวของเมื่อเขาใชงานระบบ แยกประเภทออกเปน 2 กลุม

ได คือ 

  2.1 อาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา (Members) ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดย

จะตองสมัครสมาชิกและระบุสิทธ์ิผานการลงทะเบียน 

  2.2 ผูใชทั่วไป (Guest) สามารถเขาถึงไดแคหนาแรก หรือ Index ของระบบเทาน้ัน
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ภาพที่ 16 แสดงข้ันตอนกระบวนการจัดยืม 
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 กระบวนการจัดยืมเริ่มตนจากผูใชตองเขาสูระบบกอน จากน้ันจึงสามารถคนหาและระบุ

ถึงอุปกรณที่ตองการจดัยืม เมื่อระบุเสร็จเรยีบรอยใหทําการจัดยืม โดยอุปกรณดังกลาวตองถูกตองกับ

ตรงกับหนารายการอุปกรณในระบบ  

 

ภาพที่ 17 Flowchart ระบบคนหา 
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 กระบวนการคนหาเริ่มจากใสชนิดอุปกรณที่ตองการหา จะแสดงในรายการอุปกรณใน

หนารายการอุปกรณ  

 
ภาพที่ 18 Flowchart ลงทะเบียนเขาสูระบบ 

 

 ผูใชบริการทําการสมัครสมาชิก เมื่อเขาสูกระบวนการลงทะเบียนใหกรอกขอมูลผูใชและ 

รหัสผาน ใหถูกตองระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิการใชงาน 
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ภาพที่ 19 แสดงข้ันตอนกระบวนการแจงเตือน 

 

เมื่อมีกระบวนการจดัยืมเกิดข้ึน ผูใชบริการจะมีระยะเวลาการยืมอุปกรณดังกลาว 3 วัน และ

จะมีระบบแจงเตือนการจัดยืมไปยังหนาแรกของผูใชบริการ หากมีอุปกรณคางการคืน 

 
ภาพที่ 20 แสดงข้ันตอนกระบวนการจัดคืน 
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                            ภาพที่ 21 Flowchart รายงานสถิติการยืมอุปกรณ 

 

 ผูใชบริการที่เปน ผูใชระดับผูดูแลระบบ หรือ Admin เทาน้ัน จึงสามารถใชบริการในสวน 

รายงานสถิติน้ีได 
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ผู้ขอใช้บริการ

Log In

ตรวจสอบ Username/
Password

ระบุตัวตนเปน Admin/User

เข้าสู่ระบบ

<<include>>

<<extend>>

 
ภาพที่ 22 แสดงหนาที่ของผูใชบรกิาร 
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ภาพที่ 23 แสดง Use case diagram 
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Personnel

personnel_id

name

status
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Device

device_id
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Order

1 M

 
ภาพที่ 24 แสดง ER Diagram 

 

Personnel

personnel_id
name

Device

device_id
name
qty
export
total

faculty

History

personnel_id
device_id

status

qty
datetime
status

Officer

officer_id
name

officer_id

 
ภาพที่ 25 แสดง Table Structure 

Data Dictionary 

 Personnel ตารางสมาชิก ยืม-คืน 

 Personnel_id  หมายเลขสมาชิก 

 Name    ช่ือสมาชิก 

 Faculty    คณะวิชา 

 Status    สถานะ อาจารย, นักศึกษา 

  

 Device อุปกรณ 

 Device_id   หมายเลขอุปกรณ 

 Name    ช่ืออุปกรณ 

 Qty       จํานวนอุปกรณทั้งหมด 

 Export    จํานวนที่ยืม 

 Total    คงเหลือ 
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 Officer เจาหนาที่ 

 Officer_id   หมายเลขเจาหนาที่ 

 Name    ช่ือเจาหนาที่ 

 

 History ประวัติการยืมคืน 

 Personnel_id  หมายเลขสมาชิกผูยืม 

 Device_id   หมายเลขอุปกรณที่ยืม 

 Qty      จํานวนที่ยืม 

 Datetime   วันเวลาที่ยืม 

 Status    สถานะการยืม-คืน 

 Officer_id   หมายเลขเจาหนาที่ ที่ทํารายการ 

 

 ข้ันตอนที่ 3 :  ออกแบบระบบ 

 การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (Physical design) ซึ่งผู วิจัยเลือกออกแบบหนาจอ

ผูใชบริการ หรือ User Interface โดยมีแนวทางการออกแบบระบบคือ 

 1. ใหผูใชบริการ สามารถเขาถึงเว็บไซตไดงาย สะดวกตอการใชงาน สามารถคนหา

อุปกรณ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 2. ขอมูล และ จํานวนอุปกรณ  ตองมีความถูกตอง แมนยํา โดยผู วิจัยไดทบทวน

วรรณกรรมและพัฒนาออกมาเปน ระบบ ตางๆ จนได ระบบจัดการทรัพยากรการศึกษา ซึ่งภายใน

เว็บไซตมีดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 26 สวนตอประสานกับผูใช (User Interface หรอื UI)  

ผูใชบริการระบบจะเห็นเปนสิ่งแรกเมื่อเขาสูเว็บไซต 

 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงหนารายการวัสดุอปุกรณในเว็บไซต 
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ภาพที่ 28 แสดงหนา “ใบขอยืมอปุกรณ” ในเว็บไซต 

  

 ผูวิจัยไดทําการเขาสูเว็บไซต “ระบบจัดการทรัพยากรการศึกษา” และไดทําการพิจารณา

โดยใหผูเช่ียวชาญและกลุมตัวอยางทดลองใช พรอมทั้งตอบแบบทดสอบประเมินประสิทธิภาพของ

เว็บไซต หลังจากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินที่ไดรับ โดยใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 
 

 แทน  คาเฉลี่ย 

  

แทน   ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

 

แทน  จํานวนผูใชระบบ 

 

 

แทน   ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
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 ดานซอฟตแวร 

  3.4 เว็บ เซิ รฟ เวอร : Apache (แนะนํา) ฐานขอมูล : MySQL 5.0.15 หรือสูงกวา , 

PostgreSQL 8.3 หรือสูงกวา, หรือ SQLite 3.x PHP: 5.2.4 หรือสูงกวา 

 ดานฮารดแวร 

  3.5 เพื่อที่จะทําใหโปรแกรม Drupal ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร

ของนักพัฒนาเว็บไซต Drupal จําเปนตองมีรายละเอียดดังน้ี หนวยความจํา: 32 MB (ในกรณีที่ติดต้ัง

โมดูลจํานวนมาก ควรใชขนาดหนวยความจํา 64 MB หรือมากกวา) ระบบปฏิบัติการ : Windows 

XP / Vista / 7 หนวยประมวลผล (CPU) : 2.6 GHz RAM : 2 GB ข้ึนไปการดจอ : NVIDIA 

GeForce หรือ ATI Radeon ® ข้ันตํ่า 256 MB , DirectX 9.0c หรือสูงกวา ฮารดไดรฟ (HDD) : 

พื้นที่วาง 7 GB 

 1. ข้ันตอนที่ 4: ดําเนินการ 

  ในข้ันตอนน้ีผูพัฒนาเว็บไซตทําการพัฒนาและทดสอบระบบ โดยการทดลองนําขอมลู 

จากหนังสือคูมือการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ จากฝายจัดเก็บวัสดุของหนวยงานมาบันทึกบนฐานขอมูล

เว็บไซตที่ใชงาน เพื่อที่จะนําขอมูลที่ได มาทดลองกับผูใชงานจริงตอไป แตสิ่งสําคัญในข้ันตอนน้ี

ผูพัฒนาระบบจะตองแนใจวาขอมูลทั้งหมดที่นํามาลงบนฐานขอมูลน้ัน จะตองไมเกิดขอผิดพลาด 

ข้ันตอนดังกลาวน้ัน นอกจากน้ีมีการฝกอบรมพนักงานหรือเจาหนาที่ที่เปนผูใชงานระบบจริงเพื่อให

เกิดความเขาใจและทํางานไดโดยไมมีปญหา ซึ่งอาจอบรมตัวตอตัวหรือเปนกลุมก็ได 

 ผูวิจัยเลือกพัฒนาโดยใชโปรแกรมดรูโปล (Drupal) ซึ่งเปนโปรแกรมประเภทจัดการ

เน้ือหาอีกทั้งยังรองรับภาษา PHP ไดอีกดวยขอดีคือสามารถใชโปรแกรมเสริม (Module) เพื่อสะดวก

ในการจัดสรรคเว็บไซตใหตรงกับความตองการของผูออกแบบเว็บไซตได ซึ่ง Module ที่ผูวิจัยเลือกใช

มีดังตอไปน้ี  

  ประเภทโมดูล (Module) 

  4.1 Content Construction Kit (CCK) 

    1. CCK v.7.x-3.0-alpha3 เพื่อจัดการฟลล (Field)  

  4.2 CHAOS TOOL SUITE 

     1. Chaos tools v.7.x-1.4 เพื่อจัดการฟลล (Field)  

  4.3 OTHER 

             1. Autocomplete Widgets v.7.x-1.0-rc1 เพื่อใชจัดการขอมูลในฟลลอยาง

อัตโนมัติ 
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  4.4 USER INTERFACE 

    1. CKEditorv.7.x-1.14 เพื่อใชจัดการเน้ือหาในรูปแบบที่สะดวกและงาย 

  4.5 VIEWS 

    1. Views v.7.x-3.8 เพื่อจัดรูปแบบสําหรับแสดงผลในแตละหนา 

    2. Views PHP v.7.x-1.0-alpha1 เพื่อใหสามารถใช PHP ในหนา Views ได 

          3. Views Raw SQL v.7.x-1.0-rc1 เพื่อใหสามารถใช SQL ในหนา Views ได 

          4. Views UI v.7.x-3.8 เพื่อใหสามารถสราง แกไข รูปแบบของ Views ได 

 ซึ่งภายหลังจากทําการทดสอบระบบจากผูใชงานจริงมีสถิติการยืมอุปกรณที่มีการยืมมาก

ที่สุดดังน้ี 

 
ภาพที่ 29 รูปรายงานสถิติวัสดุอุปกรณที่มกีารยืมมากทีสุ่ด 

  

 จากภาพที่ 3.18 จะเห็นวา อันดับที่ 1 ของการยืมอุปกรณ  คือ วัสดุประเภทที่ ไม

จําเปนตองนํามาคืน คือ กระดาษ A4 จํานวน 8 ครั้ง อันดับที่ 2 เปนแผนดีวีดี ซึ่งจัดเปนวัสดุประเภท

ไมตองนํามาคืนเชนกัน  

 
ภาพที่ 30 รูปประวัติการยืม 
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 จากภาพที่ 3.19 เมื่อผูใชบริการทําการจัดยืมอุปกรณ จะสามารถทราบกําหนดการจัดยืม

ไดทันทีหลังเกิดกระบวนการยืมเกดิข้ึน ซึ่งตางจากระบบรูปแบบเดิม คือรูปแบบของเอกสาร ที่จะเปน

การบอกดวยวาจา ถึงกําหนดการจัดคืน ทําใหไมสามารถทราบถึงกําหนดการจัดคืนที่แนนอนจาก

ผูใชบริการได สงผลถึงความลาชาในกระบวนการดังกลาว 

 
ภาพที่ 31 ระบบคืนอุปกรณ 

 

 จากรูป 3.20 ระบบคืนอุปกรณ จะเกิดข้ึนไดตอเมื่อวัสดุดังกลาวตองเปน วัสดุประเภท

ตองนํามาคืน เทาน้ัน ผลจากการทดลอง วัสดุประเภทตองนํามาคืน ไดผลเปนที่นาพอใจ  เมื่อ

ผูใชบริการทําการจัดยืม สามารถทราบกําหนดการจัดยืมทั้งในสวน สถานะการยืม และ กําหนดคืน 

จึงสะดวกและงายตอการนํามาคืนสําหรับผูใชบริการ 

 ซึ่งในสวนน้ีหากผูใชเปนระดับ Admin จะสามารถ ทําการคืน ไดทันที เพื่อทราบถึงวัสดุ

อุปกรณที่ไดนํามาคืนแลว จากผูใชบรกิารในสวนของ User 

 1. ข้ันตอนที่ 5: บํารุงรักษา 

  ผูใชงานไดทดลองใชระบบ เพื่อหาขอผิดพลาดและผลในการแกไขและปรับปรุง

ขอผิดพลาดตางๆ ตามขอเสนอแนะโดยผูทดลองและผูเช่ียวชาญระบบ 2 กลุม ไดแก นักวิชาการ

พัฒนาเว็บไซต และ เจาหนาที่โสตฯ โดยผูเช่ียวชาญที่ทําการทดสอบระบบเว็บไซตดังกลาวไปแลวน้ัน 

จะทําการประเมินโดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
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  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ 

 สวนที่ 2 ทัศนคติการใชบริการทรัพยากรการศึกษา จํานวน 2 ขอ 

 สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 

  

3.4 การวิเคราะหและสรุปผล 

 ผูวิจัยประเมินประสิทธิภาพของระบบจากแบบสอบถามโดยเลือกใชแบบสอบถามวัด

ความพึงพอใจ โดยการสรางเครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคิรท (Likert’s Method) ซึ่งแบงระดับความ

พึงพอใจ 5 ระดับ ดังตอไปน้ี 

 ระดับ 5 คะแนน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง  4.51 – 5.00)  หมายถึงมีความพึงพอใจ มากที่สุด 

 ระดับ 4 คะแนน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.51 – 4.50)  หมายถึงมีความพึงพอใจ มาก 

 ระดับ 3 คะแนน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง  2.51 – 3.00)  หมายถึงมีความพึงพอใจ ปานกลาง 

 ระดับ 2 คะแนน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.51 – 2.50)  หมายถึงมีความพึงพอใจ นอย 

 ระดับ 1 คะแนน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.00 – 1.50)  หมายถึงมีความพึงพอใจ นอยที่สุด 

 ซึ่งจะเฉลี่ยมาจากคะแนนในดานตางๆ ดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ: ความเร็วในการคนหาอุปกรณโสตวัสดุและ

ความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรม 

 2. ประสิทธิภาพดานชองทางของระบบ: สามารถเขาใชระบบไดจากภายนอกคณะหรือ

มหาวิทยาลัยและระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสูง 

 3. ประสิทธิภาพดานการเขาถึงระบบ: สามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลง

ในเครื่องและสามารถเขาใชงานสืบคนขอมูลโดยเขาใชไดทั้ ง บนเครื่องคอมพิวเตอร, เครื่อง

คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), โทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone และ Tablet 

 4. ประสิทธิภาพดานบริการและคุณสมบัติของระบบ: สามารถสืบคนดวยคําคน 

(Keyword) สามารถแจงสถานะการยืมของผูใชบริการในปจจุบัน เปนตน 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินการวิจัย 

 

4.1 รวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุของระบบบริการจัดการ

ทรัพยากรการศึกษา (2) เพื่อประเมินระบบระบบยืม-คืนวัสดุของระบบบริการจัดการทรัพยากร

การศึกษา โดยปจจัยที่ใชประกอบการศึกษาประกอบไปดวยขอมูลของกลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ

การศึกษา ลักษณะงาน ทัศนคติการใชบริการทรัพยากรการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบ

บริการจัดการทรัพยากรการศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นของผูใชบริการซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ปญหาและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาทําการออกแบบระบบเพื่อให

ครอบคลุมกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เจาหนาที่

โสตฯ ที่มีความเกี่ยวของกับการตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตฯ ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดย

แบงการเก็บขอมูลเปน 2 สวน ดังน้ี 

 4.1.1 การใชแบบสอบถาม เจาหนาที่โสตฯ จํานวน 12 คน ดังน้ี 

  ผู วิจัยไดทําการเก็บขอมูลทําการสุ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช

แบบสอบถามในการเก็บขอมูลในชวงเวลาเดือนกุมภาพันธ 2559  ซึ่งผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูล

ดวยตนเองแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ 

  สวนที่ 2 ทัศนคติการใชบริการทรัพยากรการศึกษา จํานวน 2 ขอ 

  สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา จํานวน 

4 ขอซึ่งลักษณะของเครื่องมือในสวนที่ 3 เปนแบบมาตราสวนประเมินคาระดับของความสําคัญ 5 

ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางนอยและนอยที่สุด 

  ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชสําหรับการหาปจจัยมีผลตอการพัฒนาระบบบริการ

จัดการทรัพยากรการศึกษา คือ สถิตเชิงพรรณนา เชนการหาคารอยละของจํานวนกลุมตัวอยางการ

หาคากลางของขอมูลคาเฉลี่ย (Mean)  
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 4.1.2  การสัมภาษณเชิงลึก เจาหนาที่โสตฯ จํานวน 12 คน เปนผูที่มีความเกี่ยวของกับ

การตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุภายในคณะฯ โดยเก็บขอมูล ทําการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) การสัมภาษณเชิงลึกชวงเวลาเดือนกุมภาพันธ 2559 ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวนดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 ความคาดหวังที่มีตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา

โดยแบงเปนดานตางๆ ดังน้ี  

   1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ  

   2. ดานความถูกตองของระบบ 

   3.  ดานความความสะดวกและงายตอการใชงานของระบบ 

         4. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ  

   5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ  

 

4.2 วิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหและออกแบบระบบ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 12 คน สามารถสรุปขอมูลไดดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวา เปนผูหญิง (รอยละ 83) มากกวาเปนผูชาย (รอยละ 17) สวนใหญมีชวงอายุ  

20 -30 ป (รอยละ 67) รองลงมามีอายุ 31-40 ป (รอยละ 35) โดยการศึกษาในระดับสูงสุดของกลุม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ปริญญาตรี (รอยละ 75) รองลงมาคือมีการศึกษาในระดับปริญญาโท 

(รอยละ 17) และลําดับถัดไปคือมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (รอยละ 8) สําหรับตําแหนงงาน

ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ นักวิชาการโสตฯ และรองลงมาคือ นักประชาสัมพันธ ซึ่งสังกัด

ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ คณะวิศวกรรมศาสตร รองลงมาคือ คณะนานาชาติและลําดับ

ถัดไปคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยประสบการณทํางานเฉลี่ยทั้งหมดของ

ผูตอบแบบสอบถามคือ 3 ป 

 สวนที่ 2 ทัศนคติการใชบริการทรัพยากรการศึกษา 

 พบวาความคิดเห็นสวนใหญที่มีตอรูปแบบการยืม-คืน อุปกรณโสตวัสดุในปจจุบนัคอนขาง

ไมสะดวก (รอยละ 45) คอนขางสะดวก (รอยละ 36) และสะดวกมากที่สุด (รอยละ 1) สําหรับความ

คาดหวังในการปรับเปลีย่นรูปแบบการยืม-คืนโสตฯ จากวิธีการในปจจุบันมากที่สุด คือ ตองการระบบ

ที่สามารถคนหาอุปกรณโสตวัสดุที่ตองการไดรวดเร็วมากย่ิงข้ึน (รอยละ 33) รองลงมาคือ ตองการ
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ระบบชวยที่สามารถชวยคนหาอุปกรณโสตวัสดุไดอัตโนมัติ (รอยละ 26) ตองการระบบที่ลด

กระบวนการในการยืม-คืน (รอยละ 22) ตองการระบบที่สามารถทํารายการไดดวยตนเองทั้งหมด 

(Self-Service) และตองการระบบที่สามารถคนหาอุปกรณโสตวัสดุไดโดยไมตองไปที่คณะฯ (รอยละ 

7) ซึ่งความคิดเห็นที่ไมตองการปรบั เพราะระบบปจจุบันก็สามารถใชงานไดอยางเหมาะสมอยูแลวน้ัน

มีนอยมาก (รอยละ 4) 

 สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 

 ปจจัยที่ผูใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดคือ ปจจัยดานบริการและคุณสมบัติของระบบ 

โดยที่ระบบสามารถสืบคนหาอุปกรณดวยคําคน (Keyword) (ระดับความสําคัญเฉลี่ย 4.83)รองลงมา

คือ สามารถแสดงรายการอุปกรณที่สามารถยืมไดในปจจุบันและสามารถเขาใชงานสืบคนขอมูลโดย

เขาใชไดทั้ง บนเครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), โทรศัพทมือถือแบบ 

Smart Phone และ Tablet (ระดับความสําคัญเฉลี่ย 4.67) ระดับความสําคัญที่รองลงมาคือ ความ

สะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรมและระบบสามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงใน

เครื่อง รวมทั้งสามารถแจงสถานะการยืมของผูใชบริการในปจจุบันได (ระดับความสําคัญเฉลี่ย 4.50) 

 สําหรับปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญรองลงมาจากปจจัยขางตนคือ ปจจัย

ดานชองทางของระบบ (Network) โดยใหความสําคัญกับระบบสามารถเขาใชระบบไดจากภายนอก

คณะหรือสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงความเร็วในการคนหาอุปกรณโสตวัสดุ (ระดับความสําคัญเฉลี่ย 

4.33) นอกจากน้ีปจจัยอื่นๆ ที่ผูใหบริการใหความสําคัญคือ ระบบมีขอมูลติดตอเจาหนาที่ เพื่ อ

สอบถามขอมูลเชิงลึก (ระดับความสําคัญเฉลี่ย 4.25) และระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสูง

(ระดับความสําคัญเฉลี่ย 4.08) โดยระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ สรุปไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1  ตารางสรุประดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการพฒันาระบบบริการ 

               จัดการทรัพยากรการศึกษา 

ปจจัยตางๆ 

(5=สําคัญมากที่สุด, 1=สําคัญนอยที่สุด) 

ระดับความสําคัญ คาเฉล่ีย 

(Mean) 

ระดับ

ความสําคัญ 1 2 3 4 5 

ดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

6 

 

4.33 

 

มาก 1) ความเร็วในการคนหาอุปกรณโสตวัสดุ 

2) ความสะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรม 0 0 1 4 7 4.50 มากที่สุด 

เฉล่ียรวม 
     

4.42 มาก 

ดานชองทางของระบบ (Network)  

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

4.33 

 

 

มาก 

3) สามารถเขาใชระบบไดจากภายนอกคณะหรือ

สถาบันอุดมศึกษา 

4) ระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสูง 0 0 4 3 5 4.08 มาก 

เฉล่ียรวม 
     

4.20 มาก 

ดานการเขาถึงระบบ 
 

0 

 

0 

 

1 

 

4 

 

7 

 

4.50 

 

มากที่สุด 
5) สามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมลงใน

เครื่อง 

6) สามารถเขาใชงานสืบคนขอมูลโดยเขาใชไดทั้ง บน

เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Notebook), โทรศัพทมือถือ SmartPhone และ 

Tablet 

0 0 1 2 9 4.67 มากที่สุด 

เฉล่ียรวม 
     

4.59 มากที่สุด 

ดานบริการและคุณสมบัติของระบบ  

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

10 

 

4.83 

 

มากที่สุด 7) สามารถสืบคนดวยคําคน (keyword) 

8) สามารถแจงสถานะการยืมของผูใชบริการในปจจุบัน 0 0 2 2 8 4.50 มากที่สุด 

9) สามารถแสดงรายการอุปกรณที่สามารถยืมไดใน

ปจจุบัน 
0 0 1 2 9 4.67 มากที่สุด 

10) ระบบมีขอมูลติดตอเจาหนาที่ เพื่อสอบถามขอมูล

เชิงลึก 
0 0 3 3 6 4.25 มาก 

เฉล่ียรวม 
     

4.56 มากที่สุด 
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 นอกจากขอมูลปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาตาม

ขางตนน้ัน พบวาประเภทอุปกรณที่สวนใหญผูใชบริการตองการยืมมากที่สุดคือ อุปกรณที่สามารถนํา

กลับมาคืนได เชน กลองถายรูป กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) 

เปนตน  

 2. การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่

โสตฯ ทั้งหมด 12 คน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุภายในคณะ 

สามารถสรุปขอมูลไดดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่โสตฯ  

 พบวาเปนผูหญิง (รอยละ 50) เทากับผูชาย (รอยละ 50) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีชวง

อายุ 31 -40 ป (รอยละ 60) รองลงมามีอายุ 22-30ป (รอยละ 20) และมากกวา 40 ป (รอยละ 20) 

มีประสบการณทํางานเฉลี่ย 7 ป 

 สวนที่ 2 ความคาดหวังที่มีตอการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา  

 จากการสัมภาษณพบวาเจาหนาทีโ่สตฯ ที่มีความเกี่ยวของกับการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ

โสตวัสดุ มีความคาดหวังตองการใหปรับปรุงวิธีการ ยืม-คืน อุปกรณโสตฯ ใหดีข้ึนกวาวิธีในปจจุบันที่

ใชเอกสารในการบันทึกหลักฐานการ ยืม-คืน ของผูใชบริการ รวมถึงแกไขขอจํากัดตางๆ ของการ

ใหบริการ เชน กระบวนการหรือข้ันตอนในการ ยืม-คืน อุปกรณหรือความเร็วของในการคนหา

อุปกรณ เปนตน  

 ซึ่งความคาดหวังของเจาหนาที่โสตฯ สวนใหญตองการใหมีระบบฐานขอมูลในการบันทึก

การ ยืม-คืน อุปกรณโสตวัสดุและระบบสามารถรายงานขอมูลสถิติตางๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

ซึ่งปญหาที่พบสวนใหญคือ การกรอกเอกสารยืม-คืน ไมถูกตองชัดเจน เน่ืองจากระบบคงอยูใน

รูปแบบ “เอกสาร” ทําใหขอมูลที่ไดจากผูขอใชบริการมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ที่สําคัญ

ตัวเอกสารเหลาน้ีเกิดการสูญหายบอยครั้งเมื่อตองการเรียกใช นอกจากน้ีปญหาที่สําคัญที่พบเจอ อีก

ประการคือ อุปกรณสูญหาย เน่ืองจากระบบการยืม-คืน ในปจจุบันไมสามารถทําการแยกประเภท

อุปกรณตางๆ ใหชัดเจนได  ทําใหการตรวจสอบและนับจํานวนอุปกรณ ในแตละครั้งใช เวลา

คอนขางมากและเกิดการสูญหายบอยครั้ง จากปญหาดังกลาวสามารถแบงเปนประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 

 1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ระบบสามารถจัดการขอมูลของสมาชิกและ

สามารถคนหาอุปกรณตามที่ตองการได รวมไปถึงการรายงานขอมูลตามที่ผูใชตองการ เชนขอมูลการ 

ยืม-คืน อุปกรณหรือขอมูลแสดงจํานวนอุปกรณคงเหลือในคลัง เปนตน 
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 2. ดานความถูกตองของระบบ ระบบสามารถทําการคนหาอุปกรณโสตวัสดุและสามารถ

รายงานขอมูลสถิติผลไดอยางถูกตอง เชน ผูที่ทําการยืมมากที่สุดหรือรายงานสถิติอุปกรณที่มีการยืม

มากที่สุด เปนตน 

 3. ดานความความสะดวกและงายตอการใชงานของระบบ ระบบจะตองมีมาตรฐานใชงาย

และมีขอความแนะนําสําหรับผูที่เขามาใชบริการ เพื่อลดปญหาในความไมเขาใจในการใชงานระบบ

ดังกลาว นอกจากน้ีระบบไมจาํเปนที่จะตองติดต้ังโปรแกรมหรืออุปกรณ (Device) ภายนอกใหยุงยาก 

 4. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ ควรมีการประมวลผลที่มีรวดเร็ว โดยจะตองมี

การคนหาอุปกรณไดอยางรวดเร็วและสามารถลดข้ันตอนในการกรอกแบบฟอรมในการ ยืม-คืน 

อุปกรณของผูใชบริการ เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอมูลหรอืหลกัฐานดังกลาวและลดการสญูหาย

ของเอกสารได 

 5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยที่ระบบควรมีการตรวจสอบการใชงานโดย

การกําหนดสิทธิการใชงานของแตละบุคคล เพื่อใหมั่นใจวาระบบและขอมูลมีความปลอดภัยสูง 

 สวนความเห็นจากการสัมภาษณเชิงลึกกับนักวิชาการพัฒนาระบบเว็บไซต ผูวิจัยไดทํา

การสัมภาษณหลังการทดลองใชระบบจริง จากผูพัฒนาเว็บไซตจํานวน 3 ทาน โดยสามารถสรุป

ขอคิดเห็นไดดังน้ี 

 1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ระบบมีการเขาถึงการใชงานไดสะดวกและ

รวดเร็วเน่ืองจากการเขาถึงเปนเว็บไซตไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ 

ไมจําเปนตองติดต้ังโปรแกรมเสริม หรือ (Plugins) แตหากมีการใชจริงตอไปในระยะยาวตัวโปรแกรม

ที่ใชพัฒนาอยางโปรแกรม Drupal จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเปนอยางไร หากมีผูใชบริการเพิ่ม

สูงข้ึนในอนาคต 

 2. ดานความถูกตองของระบบ ทดสอบเว็บไซตโดยการระบุวัสดุอุปกรณที่ตองการคนหา 

โดยการใสคําเฉพาะ หรือ Keyword ลงไปในหนาการคนหาสามารถตอบโจทยผูใชบริการไดดีอยูแลว 

แตหากในอนาคต พัฒนาการคนหาใหเปนแบบระบบ Barcode จะสะดวกและขอมูลที่ไดจะมี

ความถูกตองมากย่ิงข้ึนทั้งในดานการยืม และอุปกรณที่นํากลับมาคืนมีประสิทธิภาพข้ึนอีกดวย  

 3. ดานความความสะดวกและงายตอการใชงานของระบบ ความสะดวกและงายตอการใช

ระบบ มีความชัดเจนอยูแลว เพราะ เลือกใชงานผานระบบเครือขายออนไลน ในที่น้ีคือ ระบบเว็บไซต 

มาพัฒนาตอบโจทยไดอยางชัดเจนเพราะผูใชบริการเปนผูคนทั่วไป สามารถเขาถึงการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไดทั้งหมด 
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 4. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ ระบบมีการเขาถึง เว็บไซต ไดอยางรวดเร็ว ลด

ข้ันตอนการใชรูปแบบเดิม คือ เอกสารหรือหนังสือ ไดชัดเจน และ หัวขอตางๆ รวมถึงสีของพื้นหลัง 

ภายในเว็บไซต เขาใจงาย ในการใชบริการ 

 5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โปรแกรมที่ผูพัฒนาใชในการพัฒนาเว็บไซต 

คือ โปรแกรม Drupal ในอนาคตอาจมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยนอยลง เน่ืองจากเปน 

Open Source  

 3. การออกแบบระบบ 

 การออกแบบระบบการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายใน

สถาบันอุดมศึกษา ไดคํานึงถึงปญหาของระบบ ยืม-คืน อุปกรณในปจจุบันที่มีการบันทึกหลักฐานการ 

ยืม-คืน ในรูปแบบของเอกสาร เพื่อการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่เปนผูใชบริการและทําการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่โสตฯ ที่มีความเกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุภายในคณะฯ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวทําใหทราบถึง

ความตองการและความคาดหวังตอระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาฯ ซึ่งสรุปไดวาผูใชงาน

ตองการใชระบบที่งายและไมซับซอนประมวลผลไดรวดเร็วสามารถทําการ ยืม-คืน อุปกรณโสตวัสดุได 

ไดอยางสะดวกสบายดวยผลการสาํรวจงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดออกแบบระบบทีม่ีข้ันตอนการใชงาน

สําหรับผูใชงาน 2 วิธีการดังน้ี 

 1. การยืมอุปกรณโสตวัสดุ 

  ข้ันตอนที่ 1 ผูใชบริการทําการเขาสูระบบ เว็บไซดจะปรากฏหนา Index ซึ่งเปนหนา

แรกในการเขาสูการใชงานของระบบ 
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ภาพที่ 32 หนาจอแสดงหนา Index ของเว็บไซด 

 

 ข้ันตอนที่ 2 หากเปนการเขาใชบริการครั้งแรกผูใชบริการตองทําการสมัครสมาชิกเว็บไซต 

โดยเลือกจาก “Create new account” เพื่อทําการสมัครสมาชิก 

 
 

ภาพที่ 33 หนาจอแสดงสวนสมัครสมาชิกใหม 
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 ข้ันตอนที่ 3 เมื่อเลือก “Create new account” ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.3  

ซึ่งผูใชบริการสามารถแยกประเภทสถานะผูใชบริการได 3 สถานะคือ นักศึกษา อาจารยหรือ

เจาหนาที่ 

 
ภาพที่ 34 หนาจอแสดงการกรอกประวัติสมาชิก  

 

 ข้ันตอนที่ 4  เมื่อทําการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงสถานะขอมูลการยืม 

ดังภาพที่ 4.4 
 

 
ภาพที่ 35 หนาจอแสดงขอมลูการยืมอปุกรณ 

 

 ข้ันตอนที่ 5 เมื่อทําการเขาสูระบบจะมีแถบรายการหลักอยู 4 หัวขอใหญ คือ Home 

รายการวัสดุอุปกรณ ยืมวัสดุอุปกรณและประวัติการยืม จากรูปที่ 4.5 เมื่อเลือกแถบ “รายการวัสดุ

อุปกรณ” จะแสดงวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่ผูใชบริการสามารถทําการยืมได 
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ภาพที่ 36 หนาจอแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 

 

 ข้ันตอนที่ 6 เมื่อผูใชบริการไดรายการวัสดุที่ตองการยืมเรียบรอยแลว ใหทําการพิมพ

ขอมูลใสในชอง “วัสดุที่ตองการยืม” และใสจํานวนอุปกรณที่ตองการยืมในชอง “จํานวน”  

จึงสามารถทําการยืมวัสดุอุปกรณดังกลาวได 
 

 
 

ภาพที่ 37 หนาจอแสดงการกรอกรายการยืมอุปกรณ 

 ข้ันตอนที่ 7 เมื่อทําการยืมวัสดุอุปกรณเรียบรอย ระบบจะแสดงรายละเอียดการยืม

อุปกรณ ดังภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 38 หนาจอแสดงรายละเอียดการยืมอปุกรณ  

 

 ข้ันตอนที่ 8 ผูใชบริการสามารถตรวจสอบ “ประวัติการยืม” ไดดังภาพที่ 4.8 ซึ่งหากเปน

อุปกรณที่ตองนํากลับมาคืน ระบบจะแจงกําหนดการคืนในหัวขอ “ประวัติการยืม” 

 

 
ภาพที่ 39 หนาจอแสดงประวัติการยืมอปุกรณ 

 

 2. การรับคืนอุปกรณ เจาหนาที่โสตฯ จะมีหนาที่ในการรับคืนวัสดุและอุปกรณที่

ผูใชบริการยืม ไดโดยมีข้ันตอนในการเขาใชระบบ ดังน้ี 

  ข้ันตอนที่ 1 เจาหนาที่โสตฯ หรือ ผูดูแลระบบ (Admin) ทําการเขาสูระบบ โดยช่ือ

ผูดูแลระบบคือ muadmin เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหทําการเลือกที่ “ระบบคืนอุปกรณ” 
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ภาพที่ 40 หนาจอแสดงรายการสําหรับผูดูแลระบบ 

 

 ข้ันตอนที่ 2 เมื่อเจาหนาที่โสตฯ ทําการเลือก “ระบบคืนอุปกรณ” ระบบจะแสดงหนาจอ

รายละเอียดอุปกรณที่จะทําการคืน ดังภาพที่ 4.9 

 

 
ภาพที่ 41  หนาจอแสดงระบบคืนอปุกรณ 
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 ข้ันตอนที่ 3 เมื่อเลือก “ทําการคืน” จากรูปที่ 4.9 ระบบจะแสดงหนาจอใบขอยืมอุปกรณ

ของผูใชบริการที่ทําการคืนอุปกรณเรียบรอยแลว โดยใหเจาหนาที่โสตฯ ฯ เลือก “Return” เพื่อทํา

การคืนอุปกรณดังกลาว 

 

 
ภาพที่ 42 หนาจอแสดงใบขอยืมอปุกรณของผูใชบริการ 

   

 ข้ันตอนที่ 4  หลังจากที่เลือก “Return” เพื่อยืนยันการคืนอุปกรณของผูใชบริการ ระบบ

จะแสดงหนาจออุปกรณคงเหลือที่ยังไมไดรับคืนจากผูใชบริการ ดังภาพที่ 4.11 
 

 
ภาพที่ 43 หนาจอแสดงใบขอยืมอปุกรณของผูใชบริการ 
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 ข้ันตอนที่ 5 เจาหนาที่โสตฯ สามารถตรวจสอบจํานวนอุปกรณที่ถูกยืมและอุปกรณ

คงเหลือในคลงัได โดยระบบจะรายการอุปกรณตางๆ ดังภาพที่ 4.12 

 
รูปที่ 44 หนาจอแสดงจํานวนอุปกรณที่ถูกยืมและอปุกรณคงเหลือในคลัง 

 

 4.2.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการพัฒนาระบบบริการจัดการ

ทรัพยากรการศึกษา จากน้ันทําการทดลองระบบโดยใหกลุมตัวอยางที่เคยทําแบบสอบถามความ

ตองการใชระบบ ซึ่งเปนกลุมผูใชบริการและเจาหนาที่ที่มีความเกี่ยวของกับการตรวจสอบและจัดเก็บ

อุปกรณโสตวัสดุภายในคณะฯ ไดทําการทดลองใชงานระบบและประเมินผลพรอมแสดงความคิดเห็น

ที่มีตอระบบดังกลาว โดยแบงผลการประเมินเปน 2 วิธี ดังน้ี 

  4.1.1 การใชแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทําการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) คือการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในชวงเวลาเดือน กุมภาพันธ 2559 

จํานวนกลุมตัวอยาง 12 คน ทั้งน้ีไดขอความรวมมือผูตอบแบบสอบถามในการทดสอบระบบที่

พัฒนาข้ึนและวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบจํานวน 10 ขอ ซึ่ง

ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประเมินคาระดับของความพึงพอใจ 5 ระดับคือมากที่สุด/

มากปาน/กลาง/นอยและนอยที่สุด 

  ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชสําหรับการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพ

และความพึงพอใจของระบบคือ สถิติเชิงพรรณนาเชนการหาคากลางของขอมูลคาเฉลี่ย (Mean) ซึ่ง

หลังจากที่ทําการเปดระบบเพื่อใหผูใชบริการทดลองใชระบบดังกลาว พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ
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มากที่สุดในดานความสะดวกในการเขาถึงระบบคือ สามารถเขาใชงานสืบคนขอมูลโดยเขาใชไดทั้ง บน

เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), โทรศัพทมือถือแบบ Smartphone 

และ Tablet (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50) รวมทั้งความพึงพอใจดานประสทิธิภาพดานการบริการ

และคุณสมบัติของระบบคือ สามารถแสดงรายการอุปกรณที่สามารถยืมไดในปจจุบัน ซึ่งเปน

ประสิทธิภาพของระบบที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดเชนกัน (ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ย 4.50) สําหรับระดับความพึงพอใจมากคือ สามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงใน

เครื่อง (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42) และระดับความพึงพอในมากรองลงมาคือ สามารถสืบคน

ดวยคําคน (Keyword) (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33) ความเร็วในการคนหาอุปกรณโสตวัสดุ 

(ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ 4.25) และระบบมีขอมูลติดตอเจาหนาที่ เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึก (ระดับ

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17) 

 นอกจากน้ีระดับความพึงพอใจมากที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาจากประสิทธิภาพดานตางๆ 

ตามขางตนคือ ความสะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรมและสามารถเขาใชระบบไดจากภายนอก

คณะหรือสถาบันอุดมศึกษา (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08) สําหรับความพึงพอใจปานกลางที่มีตอ 

ประสิทธิภาพหลังการทดลองใชระบบคือ ระบบสามารถแจงสถานะการยืมของผูใชบริการในปจจุบัน

ได (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83) และระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสูง (ระดับความพึง

พอใจเฉลี่ย 3.75) โดยสามารถสรปุไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่  2 ตารางสรุประดับความพึ งพอใจของประสิท ธิดานตางๆ ที่ มีผลตอระบบการ                      

พัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 

ประสิทธิภาพของระบบ 

(5=พึงพอใจมากที่สุด, 1=พึงพอใจนอยที่สุด) 

ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

(Mean) 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 
1 2 3 4 5 

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

6 

 

4.25 

 

มาก 1) ความเร็วใจการคนหาอุปกรณโสตวัสดุ 

2) ความสะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรม 0 1 2 4 5 4.05 มาก 

เฉล่ียรวม      4.15 มาก 

ประสิทธิภาพดานชองทางของระบบ(Network)  

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4.08 

 

 

มาก 

3) สามารถเขาใชระบบไดจากภายนอกคณะหรือ

สถาบันอุดมศึกษา 

4) ระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสูง 0 0 4 7 1 3.75 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม      3.91 ปานกลาง 

ความสะดวกในการเขาถึงระบบ 
 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

8 

 

4.42 

 

มาก 
5) สามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมลง

ในเครื่อง 

6) สามารถเขาใชงานสืบคนขอมูลโดยเขาใชไดทั้ง บน

เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

(Notebook), โทรศัพทมือถือ Smartphone และ 

Tablet 

0 0 2 2 8 4.50 มากที่สุด 

เฉล่ียรวม      4.46 มาก 

ประสิทธิภาพดานบริการและคุณสมบัติของระบบ  

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

6 

 

4.33 

 

มาก 7) สามารถสืบคนดวยคําคน (keyword) 

8) สามารถแจงสถานะการยืมของผูใชบริการใน

ปจจุบัน 
0 2 3 2 5 3.83 ปานกลาง 

9) สามารถแสดงรายการอุปกรณที่สามารถยืมไดใน

ปจจุบัน 
0 0 2 2 8 4.50 มากที่สุด 

10) ระบบมีขอมูลติดตอเจาหนาที่ เพื่อสอบถามขอมูล

เชิงลึก 
0 0 3 4 5 4.17 มาก 

เฉล่ียรวม      4.21 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด 4.19 มาก 
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 4.1.2 การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดสัมภาษณเจาหนาที่โสตฯ ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรง

กับการตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุภายในคณะฯ โดยเก็บขอมูลแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือการใชการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ 2559 จํานวน  

12 คน ซึ่งสามารถแบงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบออกเปน 5 สวนดังน้ี 

  1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ อยูในระดับดี ระบบสามารถทําการ

รายงานขอมูลสถิติตามที่ตองการได เชน สถิติผูที่ทําการยืมอุปกรณมากที่สุดหรือสถิติวัสดุอุปกรณที่มี

การยืมมากที่สุด เปนตน 

  2. ดานความถูกตองของระบบ อยูในระดับดีมาก ระบบสามารถที่จะจัดเก็บประวัติ

การยืม-คืน อุปกรณ หรือทําการคนหาอุปกรณฯ พรอมทั้งรายงานผลของขอมูลไดอยางครบถวน 

ถูกตองและสามารถแสดงผลทางจอภาพไดอยางรวดเร็ว 

  3. ดานความความสะดวกและงายตอการใชงานของระบบอยูในระดับดีมาก ระบบ

ทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหเกิดความสะดวกในการใชงานและผูวิจัยยังมีการออกแบบให

เปนมาตรฐานและงายตอการใชงานเชน สีตัวอักษรพื้นหลังและรูปภาพที่แสดงการปอนชองขอมูลที่

สามารถสื่อความหมายงายตอการใชงานนอกจากน้ีเจาหนาที่โสตฯ สามารถเขาใชระบบไดจาก

ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงในเครื่อง 

โดยสามารถเขาถึงระบบไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), 

โทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone และ Tablet 

  4. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ อยูในระดับดี ระบบสามารถคนหาอุปกรณ

ไดอยางรวดเร็วและลดข้ันตอนในการกรอกแบบฟอรมของผูใชบริการ ยืม-คืน อุปกรณโสตวัสดุ ทําให

สะดวกและประหยัดเวลามากข้ึนกวาวิธีการเดิม 

  5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ อยูในระดับดีมากที่สุด ระบบมีการ

กําหนดสิทธิการใชงาน เพื่อระบุการยืนยันตัวตนกอนการเขาใชงาน ทําใหบุคคลทั่วไปไมสามารถเขา

มาใชงานของระบบในสวนที่จํากัดขอบเขตของสมาชิกได ซึ่งทําใหระบบมีความปลอดภัยของขอมูลใน

แตละสวน รวมถึงการปอนขอมูลในระบบก็จะมีการเตือนเมื่อมีการปอนขอมูลผิด ซึ่งสรางความมั่นใจ

ในการรักษาความปลอดภัยของระบบไดดีอีกดวย 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวาปญหาที่เกิดข้ึนจริงๆ น้ันมาจากการจัดเก็บขอมูลการ ยืม–คืน ของ

ผูใชบริการอยางไมเปนระบบ ซึ่งวิธีการจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานการยืม-คืน ในรูปแบบของเอกสาร

ทําใหในบางครั้งขอมูลที่ผูใชบริการกรอกในแบบฟอรมไมครบถวนและเกิดขอผิดพลาดมากมาย 

รวมทั้งอาจเกิดการสูญหายของเอกสารดวย ซึ่งแนวคิดในการออกแบบ การพัฒนาระบบบริการ

จัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน เพื่อใชแกไขปญหาและสนับสนุนในการเก็บ

ขอมูลการ ยืม – คืน ของผูใชบริการเปนระบบมากย่ิงข้ึนแตอยางไรก็ตามระบบดังกลาวเปนเพียง

เครื่องมือหน่ึงที่ชวยในการจัดเก็บขอมูลและแสดงผลของอุปกรณคงเหลือในคลัง ซึ่งสามารถแกไข

ปญหาการใชระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แตก็ไมสามารถบอกไดวาระบบน้ันจะสามารถทํางาน

ไดดีตลอดเวลาเพราะอาจเกิดเหตุขัดของบางประการที่ไมไดคาดการณไวลวงหนาไดเชนกัน ดังน้ันผูที่

เกี่ยวของกับระบบในควรดําเนินการตรวจสอบและดูแลระบบงานที่ตนเองรับผิดชอบใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอและเมื่อเกิดเหตุขัดของกับระบบที่รับผิดชอบอยูควรทําการแจงใหกับ

ผูเช่ียวชาญทราบซึ่งจะทําใหสามารถแกไขเหตุขัดของไดอยางตรงจุดและรวดเร็วตอไป 

 ซึ่งโดยรวมจากการทดสอบระบบใหมที่อยูในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซตทําสามารถสรุป

ไดวาดีกวาระบบเกาที่อยูในรูปแบบเอกสาร เพราะระบบเกามีการบันทึกในรูปของสมุด แตระบบแบบ

ออนไลนทําใหสามารถเช็คอุปกรณที่มีการยืมจากที่ไหน เมื่อไรก็ได ซึ่งสะดวกกวาระบบเดิม 

นอกจากน้ียังประหยัดเวลาของการยืมคืนอุปกรณมากกวาระบบเดิม เน่ืองจากระบบใหมสามารถ

คนหาอุปกรณไดจาก คําสําคัญ ซึ่งทําใหการคนหาอุปกรณรวดเร็วกวาเดิมอีกดวย 

 จากการวิจัยการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

น้ัน สามารถสรุปตามจุดประสงคของงานวิจัยไดดังน้ี  

 5.1.1 การพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

พัฒนาข้ึนเปนระบบเว็บใชงานผานเว็บไซต โดยใชโปรแกรม Drupal ในการจัดทําเน้ือหาของเว็บไซด 

และใช Apache เปนซอฟตแวรเว็บเซิรฟเวอร และใชระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL เขามาชวย

ในการจัดการขอมูลตางๆ จากการดําเนินการพัฒนาจนแลวเสร็จไดมีการทดลองใชงานจริง
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จากผูใชบริการและเจาหนาที่ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุภายใน

คณะฯ โดยความสามารถของระบบที่ครอบคลุมตามความตองการของผูใชงาน 

 สําหรับเทคโนโลยีที่เลือกใชในการพัฒนาระบบฯ เปนเทคโนโลยีที่สามารถชวยในการ

ดําเนินการจัดทําเว็บไซด เพื่อสะดวกตอการ ยืม -คืน อุปกรณโสตวัสดุของผูใชงาน รวมไปถึง

ความสามารถในการประมวลผลของขอมูลที่ถูกตองสําหรบัการเรียกดูขอมูลจากเจาหนาที่โสตฯ ซึ่งทํา

ใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาวิธีการแบบเดิมตลอดจนใชเวลาในการ

พัฒนาไมมากเน่ืองจากซอฟตแวรที่เลือกใชเปน โอเพนซอรส ซึ่งไมมีคาใชจายในสวนของ (License) 

ทําใหมีตนทุนในการพัฒนาตํ่าจึงสามารถชวยลดงบประมาณในการจัดพัฒนาระบบไดเปนอยางดี 

ฉะน้ันผลการวิจัยการพัฒนาระบบดังกลาวสงผลบวกตอการทํางานในลักษณะเดิมซึ่งทําใหผูใชบริการ

และเจาหนาที่เกี่ยวของมีความสะดวกในการใชงานและไดรับขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 5.1.2 การประเมินผลประสิทธิภาพการทํางานของระบบทรัพยากรการศึกษาภายในคณะ 

ไดทําการประเมินผลจากการวัดระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ดวย

แบบสอบถาม จํานวน 12 คน พบวาผลการวิเคราะหขอมูลมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 

4.19 แสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดีและผูที่ทดลองใชมีความ

พึงพอใจมาก นอกจากน้ีผลจากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบฯ ของเจาหนาที่โสตฯ ซึ่งมี

ความเกี่ยวของโดยตรงกับการตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณโสตวัสดุดวยการการสัมภาษณเชิงลึก 

จํานวน 12 คน พบวาความพึงพอใจที่มีตอประสิทธิภาพของระบบทั้ง 5 ดานอยูในระดับดี ผูใชบริการ

มีระดับความพึงพอใจมาก 

 

5.2 การอภิปรายผล 

 ผูวิจัยพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรการศึกษา โดยนําแนวคิด การพัฒนาคลังเอกสาร

ดิจิทัลมาพัฒนาระบบและพัฒนาตามทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งงานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาระบบ

เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุ ในหนวยงานโสตฯ ใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน โดยระบบสามารถให 

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ สามารถยืม-คืน วัสดุอุปกรณ ในหนวยงานโสตฯ และ เจาหนาที่ 

โสตฯ ที่มีหนาที่ดูแลระบบ สามารถทราบถึงผลรายงานสถิติยอดผูใชบริการ, ยอดรวมการยืม-คืน วัสดุ 

เพื่อที่จะสามารถทําการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณโสตฯ ในแตละเดือนได จุดเดนของระบบจัดการทรัพยากร

การศึกษา ที่แตกตางจากระบบอื่น คือ การแยกประเภทวัสดุที่นํามาคืน เชน กลองบันทึกภาพน่ิงและ

ภาพเคลื่อนไหว, ฝาครอบเลนสถายภาพ, กรรไกร, จอฉายภาพน่ิง เปนตน และ วัสดุประเภทที่ไมตอง

นํามาคืน เชน หมึกพิมพ, กระดาษพิมพ, แผนสติกเกอร เปนตน สิ่งสําคัญของการพัฒนาระบบจัดการ

ทรัพยากรการศึกษา คือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ สามารถใชงานระบบยืม-คืน ที่สะดวก เขาใช
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บริการไดทุกที่เพราะระบบทํางานผานเครือขายออนไลนประเภทเว็บไซตซึ่งขอดีของเว็บไซต คือ

สามารถเขาใชงานไดอยางรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง โดยผูใชบริการไมจําเปนตองติดต้ัง

โปรแกรมหรือระบบเสริม  (Plugins) เพิ่ ม เติม ผู ใชบริการสามารถทํางาน ไดบนโทรศัพท 

(Smartphone),คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) และ เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป โดยไมจําเปนตอง

เดินทางมายังคณะ ดานการใชงาน ระบบมีการแสดงวัสดุอุปกรณทีส่ามารถยืมปจจุบัน รวมถึงระบบมี

การแจงเตือนสถานะหากมีการยืมอุปกรณปจจุบันและเตือนสถานะอุปกรณที่ยืมเกินระยะเวลา 3 วัน 

ที่กําหนด และระบบมีขอมูลเพื่อติดตอกับเจาหนาที ่เพื่อสอบถามขอมลูระบบเชิงลึกตอไปได โดยผลที่

ไดจากการประเมินความพึงพอใจในประสทิธิภาพของระบบจากผูทดลองใช เมื่อนําแตละหัวขอมาผาน

วิธีการทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) พบวา มีคาเฉลี่ย ( X )  อยูที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาผูใชระบบมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

ขอจํากัดในการวิจัย 

 เน่ืองจากระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา เปนรูปแบบการบริการเพื่อนอํานวย

ความสะดวกการจัดยืม-อุปกรณ โสตฯ โดยผูใชบริการเปน นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของคณะ 

ซึ่งปจจุบันทางคณะไมมีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมคาดโทษเมื่อมีการยืมเกินกําหนดจาก

ผูใชบริการเกิดข้ึน จึงไมสามารถรองรับกระบวนการแจงเตือนแกผูใชบริการในการยืม-คืนหากมีผูทํา

การคืนลาชา ซึ่งระบบสามารถทําไดเพยีงแจงเตือนไปยังผูใชบริการเทาน้ัน โดยขอเสนอแนะจากผูวิจัย 

คือ ในอนาคตทางคณะควรกําหนดนโยบายหรือมาตรการในการรองรับคาดโทษแกผูใชบริการที่ทํา

การคืนลาชาใหชัดเจน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาฯ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรบัการนํา

ระบบไปพฒันาตอ ดังน้ี 

 5.3.1 ควรมีการพัฒนาระบบบารโคด หรือ RFID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ขอมูลและความสะดวกในการบันทึกขอมูล รวมทั้งความรวดรวดเร็วในการคนหาอุปกรณตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5.3.2 การเพิ่มรูปแบบการบริการหลังจากผูใชทําการยืมอุปกรณ เชนมีการแจงกลับขอมูล

การยืมอุปกรณดังกลาว หรือการติดตามทวงถามผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเพิ่มการ

แนะนําสื่ออื่นๆ ที่นาสนใจ เปนตน 
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 5.3.3 การเพิ่มรูปแบบวิธีการคนหาใหมคีวามละเอียดมากย่ิงข้ึน เชน การคนหาโดยการใช

ขอมูลวันที่ที่ผูใชบริการยืมหรือคืนอุปกรณ การคนหาโดยรูปภาพ เปนตน 

 5.3.4 การเพิ่มรูปแบบของการแสดงผลใหตรงกับความตองการของผูใชงานมากย่ิงข้ึน 

เชน แสดงผลหรือใหคําแนะนํากับอุปกรณที่มีความใกลเคียงกับอุปกรณที่ตองการ การแสดงรูปภาพ

ของอุปกรณในรูปแบบวีดิโอหรือสามารถมองเห็นไดทุกมุมมองของอุปกรณ เปนตน 

 5.3.5 การพัฒนาระบบในรูปแบบ Application ที่สามารถใชงานผาน Smart Phone 

และ Tablet ที่มีความสะดวกย่ิงข้ึน โดยผูขอใชบริการไมจําเปนตองเขาเว็บไซดเพื่อไปทํารายการใน

ระบบ  

 5.3.6 มีการคนหาอุปกรณผานรูปแบบ การสแกนบารโคด (Barcode Scanner) เหมือน

ในหองสมุด เพื่อการใชงานงายและถูกตองกวา การคนหาโดยการพิมพอุปกรณที่ตองการหา 

(Keyword) 
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ตอนท่ี 1 ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความตองการ

ของผูใชงาน เพ่ือนําไปพัฒนา ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายใน

สถาบันอุดมศึกษา 

คําชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธจัดทําโดยนิสิต

ปริญญาโทสาขาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยงานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อนําไปพัฒนา ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา จึงใครขอความ

รวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบถวนและสมบูรณที่สุด ทั้งน้ีขอมูลที่

ไดจะนํามาใชเพื่อการศึกษาเทาน้ัน โดยวิเคราะหในภาพรวม ไมมีการนําเสนอขอมูลเปนรายบุคคล 

ผูจัดทําขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 

คําแนะนํา กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในวงเล็บ (  ) หนาคําตอบที่ทานเห็นวาเหมาะสมและตรงตาม

ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 (     ) ชาย    (     ) หญิง 

2. อายุ 

 (     ) 20 - 30 ป   (     ) 31 - 40 ป 

 (     ) 40-50 ป   (     ) อายุมากกวา 50 ป 

3. การศึกษาในระดับสูงสุด 

 (     ) ตํ่ากวาปริญญาตร ี  (     ) ปริญญาตรี  

 (     ) ปริญญาโท   (     ) ปริญญาเอก  

4.  ลักษณะงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตําแหนงงาน....................................... 

 สังกัด................................................. 

 ประสบการณทํางาน.......................ป 
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติการใชบริการทรัพยากรการศึกษา 

ในปจจบุัน หากตองการใชบริการทรัพยากรการศึกษา (ยืม - คืน อุปกรณโสตวัสดุ จะมีกระบวนการ

ดังน้ี) 

1. ผูยืมเขียนอปุกรณโสตวัสดุที่ตองการขอยืมในแบบฟอรมและยืนตอเจาหนาที่โสตวัสดุ 

2. เจาหนาที่โสตวัสดุที่ทําการตรวจสอบอปุกรณที่สามารถยืมได  

3. ผูยืมนําอปุกรณโสตออกจากคลังและนํามาคืนหลังจากทีม่ีการใชงานเสรจ็ 

4. เจาหนาที่โสตวัสดุบันทึกรบัอุปกรณโสตฯ ผูยืม  

 

5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอรปูแบบการ ยืม-คืน อุปกรณโสตวัสดุในปจจบุัน 

 (     ) ไมสะดวกมากที่สุด  (     ) คอนขางไมสะดวก 

(     ) คอนขางสะดวก   (     ) สะดวกมากที่สุด 

6. หากคณะฯ จะพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาทานมีความคาดหวังอยางไรในการ

ปรับรูปแบบเมื่อเทียบกับการยืม-คืนโสตวัสดุจากวิธีการในปจจบุัน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (     ) ตองการระบบทีล่ดกระบวนการในการยืม-คืน 

 (     ) ตองการระบบทีส่ามารถทํารายการไดดวยตนเองทั้งหมด (Self-Service) 

(     ) ตองการระบบทีส่ามารถคนหาอุปกรณโสตวัสดุที่ตองการไดรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

(     ) ตองการระบบชวยที่สามารถชวยคนหาอุปกรณโสตวัสดุไดอตัโนมัติ 

(     ) ตองการระบบทีส่ามารถคนหาอุปกรณโสตวัสดุไดโดยไมตองไปที่คณะฯ 

(     ) ไมตองการปรบั เพราะระบบปจจบุันก็สามารถใชงานไดอยางเหมาะสมอยูแลว 

 (     ) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................ 
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ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการ การพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายใน

สถาบันอุดมศึกษา 

7. ถามีการการพฒันาระบบบริการจัดการทรพัยากรการศึกษาภายในคณะฯ ข้ึนมาเพื่อใชงานแทน

วิธีการยืม - คืน อุปกรณโสต ในปจจุบัน ทานคิดวาปจจัยใดที่มีผลทําใหการยืม-คืนอุปกรณดังกลาว

สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

ปจจัยตางๆ ระดับความสําคัญ 

(5=สําคัญมากทีสุ่ด, 1=สําคัญนอยที่สุด) 5 4 3 2 1 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ      

1)ความเร็วในการคนหาอุปกรณโสตวัสดุ      

2)ความสะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรม      

ปจจัยดานชองทางของระบบ (Network)      

3)สามารถเขาใชระบบไดจากภายนอกคณะหรือสถาบันอุดมศึกษา      

4)ระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสงู      

ปจจัยดานการเขาถึงระบบ      

5)สามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงในเครื่อง      

6)สามารถเขาใชงานสบืคนขอมูลโดยเขาใชไดทั้ง บนเครื่อง

คอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), 

โทรศัพทมือถือแบบ SmartPhone และ Tablet 

     

ปจจัยดานบริการและคุณสมบัติของระบบ      

7) สามารถสืบคนดวยคําคน (Keyword)      

8)สามารถแจงสถานการยืมของผูใชบริการในปจจบุันได      

9) สามารถแสดงรายการอปุกรณที่สามารถยืมไดในปจจบุัน      

10) ระบบมีขอมลูติดตอเจาหนาที่ เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลกึ      
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8. ประเภทอุปกรณทีส่วนใหญตองการยืม  

 (     ) อุปกรณที่สามารถนํากลับมาคืนได เชน กลองถายรูป กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

(วีดีโอ) โปรเจคเตอร ฯลฯ 

 (     ) อุปกรณที่ไมสามารถนํากลับมาคืนได เชน วัสดุประเภทหมึกพิมพกระดาษพิมพถาย

เอกสาร (A4) เทปกาวหรอืกาวสองหนาแผน DVD-ROM ฯลฯ 

9. หากคณะจัดทําระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาตาทีท่านแนะนําในขอ 7 ทานมีความคิด

เห็นในการใชงานอยางไร 

 (     ) จะใชแนนอน  

 (     ) ไมใชแนนอน 

 (     ) ไมแนใจ เน่ืองจาก....................................................................................................... 

10. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามหลงัทดลองใชระบบ 
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ตอนท่ี 1 ภาคผนวก ข ประเมินประสิทธิภาพหลังจากท่ีไดใช ระบบบริการ

จัดการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  

คําชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธจัดทําโดยนิสิต

ปริญญาโทสาขาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยงานวิจัย

ช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปพัฒนา ระบบบริการจดัการทรัพยากรการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 

จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบถวนและสมบูรณ

ที่สุด ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจะนํามาใชเพื่อการศึกษาเทาน้ัน โดยวิเคราะหในภาพรวม ไมมีการนําเสนอขอมูล

เปนรายบุคคล ผูจัดทําขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 

1. ทานได เคยรูจักหรือเคยได ยินเกี่ยวกับ  ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายใน

สถาบันอุดมศึกษา มากอนหรือไม 

 (     ) เคย    (     ) ไมเคย (ขามไปทําขอ 3) 

2. ทานไดเคยทดลองใช ระบบบรกิารจัดการทรัพยากรการศึกษา หรือไม 

 (    )     เคย    (      ) ไมเคย (ขามไปทําขอ 3) 

3. ทานมีความคิดเห็นและความพงึพอใจอยางไรตอระบบบรกิารจัดการทรัพยากรการศึกษาภายใน

คณะฯ ข้ึนมาเพื่อใชงานแทนวิธีการยืม-คืน อุปกรณโสตในปจจบุัน 

 

ประสิทธิภาพของระบบ ระดับความพึงพอใจ 

(5=พอใจมากที่สุด, 1=พอใจนอยที่สุด) 5 4 3 2 1 

ประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบ      

1) ความเร็วในการคนหาอปุกรณโสตวัสดุ      

2)ความสะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบฟอรม      

ประสิทธิภาพดานชองทางของระบบ (Network)      

3) สามารถเขาใชระบบไดจากภายนอกคณะหรือสถาบันอุดมศึกษา      

4)ระบบมีความปลอดภัยในการเขาใชงานสงู      

ความสะดวกในการเขาถึงระบบ      

5)สามารถเขาใชงานไดโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงในเครื่อง      
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6)สามารถเขาใชงานสบืคนขอมูลโดยเขาใชไดทั้ง บนเครื่อง

คอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), 

โทรศัพทมือถือแบบ SmartPhoneและTablet 

     

ประสิทธิภาพดานการบริการและคุณสมบัติของระบบ      

7) สามารถสืบคนดวยคําคน (Keyword)      

8) สามารถแจงสถานการยืมของผูใชบริการในปจจุบันได      

9) สามารถแสดงรายการอปุกรณที่สามารถยืมไดในปจจบุัน      

10) ระบบมีขอมลูติดตอเจาหนาที่ เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลกึ      

4. ตามที่ในขอ 1 ทานตอบวาไมเคยทดลองใชระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะสาเหตุใด 

 (     ) ไมทราบวามรีะบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษาน้ี เพื่อมาใชแทนวิธีการยืม-คืน

อุปกรณโสตวัสดุในปจจุบัน 

 (     ) ไมอยากใช เพราะชอบระบบการยืม-คืน อุปกรณโสตฯ ในปจจบุันมากกวา (การ

กรอกแบบฟอรม) 

 (     ) ไมอยากใช เพราะไมมอีุปกรณในการเขาถึงระบบฯ 

 (     ) ไมอยากใช เพราะมีความยุงยาก 

 (     ) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................ 

5. ตามที่ในขอ 1 ทานตอบวาไมเคยทดลองใชระบบบริการจดัการทรัพยากรการศึกษาภายในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากในอนาคตทานตองการทีจ่ะยืม-คืน อุปกรณโสตวัสดุทานจะ

ทําอยางไร 

 (     ) ใชระบบบรกิารจัดการทรัพยากรการศึกษาภายในคณะฯ 

 (     ) กรอกแบบฟอรมตามวิธียืม-คืน อุปกรณโสตฯ ในปจจบุัน 

 (     ) ขอยืมอุปกรณโสตฯ จากที่อื่น 

 (     ) ไมตองการยืมอุปกรณโสตฯ 

 (     ) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................ 

6.ขอเสนอแนะอื่นๆ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 

     การติดต้ังซอฟตแวรจําลองเซิฟเวอร 
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 ในกรณีที่ใชโปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมของเซิฟเวอร ตองติดต้ังโปรแกรมเหลาน้ีเปนสิ่ง

แรก จึงสามารถติดต้ังโปรแกรม Drupal ได โดยโปรแกรมที่จะติดต้ังเปนสิ่งแรกคือ โปรแกรม 

Appserv 

 1. ผูใชตองทําการดาวนโหลดโปรแกรม Appserv จากเว็บไซต

https://www.appservnetwork.com/th/ และกดปุม ดาวนโหลด ดังภาพ 
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 2. เลือก Download ดังภาพ 
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 3. เมื่อดาวนโหลดโปรแกรมเรียบรอยใหทําการดับเบิลคลิกที่ไฟล จะปรากฏข้ันตอนตอไป 

ดังภาพ  

 
 

  4. กด Next เพื่อเขาสูข้ันตอนการติดต้ังตอไป  
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  5. กดเลือกโปรแกรมทีจ่ะติดต้ัง Apache HTTP Server ดังภาพ 

 
 

  6. กด Next จะปรากฏดังภาพ ติดต้ังตามคาเดิมของระบบ 
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  7. จนเขาสูข้ันตอนตอไป กระบวนการติดต้ังกําลังดําเนินการ  

 
 

  8. กระบวนการติดต้ังสําเรจ็เรียบรอย 
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ขั้นตอนการติดต้ัง MySQL  

9. ข้ันตอนการติดต้ัง โปรแกรม MySQL 5.7.12.0 ใหทําการ download ตัว Setup จาก

ลิงค http://www.mysql.com/downloads/mysql 

 
10. ตัว Setup โปรแกรม 

 
11. กดเลือก I accept the license teams จากน้ันกดปุม Next 
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12. กดเลือก Full และ Next 

 
 

13.  กดเลือก Execute 
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14. ระบบจะทําการติดต้ังโปรแกรมที่ตองการจนครบ 

 
 

15. กดเลือก Execute 
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16. ต้ังคารายละเอียด ใหกําหนดเปนคา Default จากน้ันจงึกด Next 

 
 

17. ใหกําหนดรหัสผานของ root ตรงสวนน้ีผูใชตองจดจําคาที่ระบุไว 

 
 

 

 



93 

 

 

18. กําหนดช่ือของ Service Name  แลวก็กด Next 

 
 

19. ข้ันตอนการ Plugins and Extensions ใหกด Next  
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20. ระบบจะทําการตรวจสอบ ใหเรากดเลือก Execute 

 
 

21. เสรจ็สิ้นการติดต้ังโปรแกรม MySQL   
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ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม Drupal 

22. ผูใชสามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจาก https://www.drupal.org/ เมื่อเขาสูเว็บไซต 

ใหผูใชคลิ๊ก Download & Extend ดังภาพที่ 1 

 
 

23. เมื่อผูใชคลิ๊กตามภาพที่ 1 จะปรากฏภาพตอไปน้ี ใหผูใชเลือก Downlad Drupal 8.1.2 

ดังภาพ 
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24. เลือก Download เปนไฟล .Zip 

 
 

25. นําไฟลที่ zip ที่ดาวนโหลดทําการแตกไฟลแลวจึง ไปไวภายใต  Directory ของ 

Appserv ที่ถูกติดต้ังกอนหนา 

 
 

26. เมื่อติดต้ังเรียบรอย เราสามารถเรียกใชโปรแกรม phpMyAdmin ผานทางเบราเซอรโดย

เขาไปที่ http://localhost/phpmyadmin ดังภาพ 
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27. เมื่อทําการยายไฟล directory และ สรางฐานขอมูลเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปก็

สามารถติดต้ังโปรแกรม Drupal โดยผูใชเปดเว็บเบราเซอร และ พิมพ url ของ Drupal ดังน้ี

http://localhost/drupal จะปรากฏดังภาพขางลาง ถึงจะสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม Drupal พรอม

ใชงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ภาคผนวก จ 

                                                     วีธีใชงานระบบ 
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ระบบที่ผูวิจัยพัฒนา ภายใตช่ือ ระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา ซึ่งภายในตัวระบบ

จะมีองคประกอบที่สําคัญ อยู 2 สวน ไดแก บริการจัดยืม-คืนอุปกรณ (Borrow-Return) และ ระบบ

รายงานสถิติยอดรวมการใชบริการในแตละเดือน (Report)  

ผูวิจัยไดพัฒนา ระบบบรกิารจัดการทรพัยากรการศึกษา ซึ่งเปนระบบที่ทํางานบนเว็บไซต 

โดยข้ันตอนการใชงานระบบมีดังน้ี 

 

1. เมื่อผูใช เขาสูหนาเว็บไซต http://muborrow.cu.cc/ จะปรากฏหนาระบบดังรูป 

 
ภาพที่ 1 ภาพตัวอยางของเว็บไซตระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา 
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2. ผูใชใหม จําเปนตองสมัครสมาชิกเพื่อระบุประวัติการใชงาน ซึ่งเมื่อเขาสูหนาแรกของ

เว็บไซต สามารถสังเกตุจากชองบริการทางซายมือของเว็บไซต จากน้ันทําการกดปุม “Create new 

account” เพื่อเขาสูข้ันตอนตอไป 

 

 
ภาพที่ 2 หนาสมัครสมาชิกเว็บไซต 
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3. เมื่อกดปุม Create new account จะเขาสูหนา สําหรับสมัครสมาชิก ใหผูใชทําการกรอก

ขอมูลเพื่อสมัครสมาชิก โดยผูใชจําเปนตองกรอกขอมูลใหครบ จึงสามารถทําการเขาสูระบบ ตอไปได 

 
        ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางหนาแสดงหนาจอ การสมัครสมาชิก 
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4. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณจะปรากฏภาพดังกลาว 

 
ภาพที่ 4 หนาแรกของเว็บไซต กรณีผูใชเขาสูระบบเสร็จสมบูรณ 
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5. ทดลองการยืมอุปกรณผานระบบเว็บไซต ซึ่งผูใชตองตรวจสอบอุปกรณคงเหลือใน

คลังสตอค สามารถทําไดโดยเลื่อนไปยัง “รายการวัสดุอุปกรณ” จะปรากฏภาพดานลาง 

 
 

ภาพที่ 5 ตรวจสอบคลังวัสดุ โดยไปยังหนา “รายการวัสดุอุปกรณ” 
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6. ผูใชทําการยืม ตัวอยางน้ี เปนการจัดยืมวัสดุอุปกรณ  “กรรไกร” ที่จัดเปนวัสดุประเภทที่ 

ตองนํามาคืน ผูใชจําเปนตองระบุอุปกรณใหถูกตองตรงกับหนา “รายการวัสดุอุปกรณ”  

 
ภาพที่ 6 ทดลองทําการจัดยืม อุปกรณที่ตองนํามาคืน 

 

7. ทําการจัดยืมโดยการเลื่อนไปยัง “ยืมวัสดุอุปกรณ” 

 
ภาพที่ 7 หนายืมวัสดุอุปกรณ 
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8. เมื่อเขาสูหนา “ยืมวัสดุอุปกรณ” จะปรากฏดังภาพ ผูใชทําการระบุ วัสดุที่ตองการยืม โดย

การพิมพ “กรรไกร” ไปยังชอง วัสดุที่ตองการยืม พรอมระบุจํานวน และทําการกด “Borrow” 

 
ภาพที่ 8 หนารายการ “ยืมวัสดุปกรณ” 
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9. เมื่อผูใชทําการยืมเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงขอมูลการยืมทั้งหมดใหผูใชทราบสังเกตจาก

กรอบขอความดังภาพ 

ภาพที่ 9 กระบวนการยืมสําเรจ็ 

 

10. เลื่อนไปยังหนา “ประวัติการยืม” 

  
   ภาพที่ 10 หนารายการประวัติการยืม 
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11. ผูใชสามารถตรวจสอบสถานะการยืมและตรวจสอบระยะเวลาการจัดคืนวัสดุอุปกรณ ได

ดังภาพ 

 
ภาพที่ 11 หนารายการประวัติการยืม 
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12. เมื่อผูใชตองการจัดยืมวัสดุประเภท “ไมตองนํามาคืน” สามารถตรวจสอบไดจากรายการ 

“การคืนอุปกรณ” ชองขวาสุดของหนาเว็บไซต 

 
 

ภาพที่ 12 ตรวจสอบประเภทของการคืนอุปกรณ 
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13. ผูใชทดลองยืมอุปกรณ คือ กระดาษการดขาว 

 
 

ภาพที่ 13 ระบุอุปกรณที่ตองการจัดยืม 
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14. ทําการจัดยืมกระดาษการดขาว ระบุ วัสดุที่ตองการยืม และ จํานวน ดังภาพ 

 
ภาพที่ 14 หนารายการ Create ใบขอยืมอุปกรณ 
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15. เมื่อทําการจัดยืมอุปกรณเสร็จสิ้น ผูใชสามารถตรวจสอบไดจากหนารายการ ประวัติการ

ยืม ดังภาพ 

 
ภาพที่ 15 จัดยืมวัสดุเรียบรอย 
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16. เมื่อเขาสูหนารายการ ประวัติการยืม สามารถตรวจสอบอุปกรณที่ไมตองทํามาคืน ตรง

ชองรายการ “สถานะการยืม” ซึ่งจากภาพระบุวา “ไดรับการคืนเรียบรอย” 

 
ภาพที่ 16 สถานะการจัดยืมวัสดุประเภทไมตองนํามาคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

17. หากผูวิจัยตองการทราบสถิติของอุปกรณ จําเปนตองเขาสิทธผูดูแลเว็บไซต ซึ่งเมื่อเขาสู

หนาผูดูแลระบบ จะปรากฏดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 17 เมนูผูดูแลระบบ 
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18. เมื่อเขาสูผูใชระดับ ผูดูแลระบบ หรือ Admin ใหผูใชเลื่อนไปยังหนารายการ “ระบบ

รายงานสถิติ” จะปรากฏอยู 2 สวนสําคัญ คือ อุปกรณที่มีการยืมมากที่สุด และ ผูที่ทําการยืมมาก

ที่สุด ดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 18 หนารายการ “ระบบรายงานสถิติ” 
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19. เมื่อผูใชเลือกหนารายการ “รายงานสถิติวัสดุอุปกรณที่มีการยืมมากที่สุด” จะปรากฏ

ขอมูลดังภาพ 

 
ภาพที่ 19 หนารายการ “รายงานสถิติวัสดุอุปกรณที่มีการยืมมากที่สุด” 

 

20. เมื่อผูใชเลือกหนารายการ “ผูที่ทําการยืมมากที่สุด” จะปรากฏขอมูลดังภาพ 

 
ภาพที่ 20 หนารายการ “ผูที่ทําการยืมมากทีสุ่ด” 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกลุ   

ที่อยู 

ที่ทํางาน  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2551 

 

     พ.ศ. 2555                       

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2552 – 2559 

     พ.ศ. 2559 – ปจจบุัน 

      

      

 

 

เอกราช บุณยเกียรติ 

46/286 ถ.นิพันธสงเคราะห 2 ซ.ช่ืนจิต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 73170 

 

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ภาคผนวก 
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