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บทคัดยjอ  

 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

มีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปxนเครื่องมือในการบริหารจัดการครุภัณฑDภายในคณะ โดยใช7

เทคโนโลยีเว็บไซตDและบารDโค7ดสองมิติ เข7ามาช|วยให7เจ7าหน7าท่ีผู7รับผิดชอบ สามารถบันทึก แก7ไขข7อมูลครุภัณฑD 

อนุมัติการจอง ทำรายการยืม-คืนครุภัณฑDได7สะดวกและรวดเร็วขึ้น และช|วยให7ผู7ใช7งานสามารถจองครุภัณฑD

ผ|านระบบที่พัฒนาขึ้น โดยไม|ต7องมาติดต|อที่สำนักงานคณะ นอกจากนี้ได7นำเทคโนโลยีบารDโค7ดสองมิติ มาช|วย

ให7การตรวจสอบครุภัณฑDเปxนเรื่องที่ง|ายขึ้น สามารถตรวจสอบได7ทันที กรณีที่พบครุภัณฑDไม|ได7ถูกวางไว7ในท่ี

จัดเก็บ และต7องการทราบข7อมูล                     

 จากการทดสอบระบบพบว|าการออกแบบและพัฒนาระบบ ในส|วนของผู7ดูแลระบบสามารถเข7าถึง

ข7อมูล เพิ่มข7อมูลครุภัณฑD แก7ไขข7อมูลครุภัณฑD อนุมัติการจอง ทำรายการยืมครุภัณฑD ทำรายการคืนครุภัณฑD 

และตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDผ|านระบบ QR Code ส|วนผู 7ใช7งานสามารถจองครุภัณฑDได7 และสามารถ

ตรวจสอบสถานะครุภัณฑDได7ทันทีที่เห็นครุภัณฑDผ|านระบบ QR Code ซึ่งสอดคล7องกับวัตถุประสงคDที่ตั้งไว7 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช7งานระบบจากกลุ|มตัวอย|างที่เปxนอาจารยDและเจ7าหน7าที่คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 26 คน ในประเด็นความพึงพอใจด7านการ

ยอมรับการใช7เทคโนโลยีและด7านทัศนคติ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจด7านการยอมรับการใช7เทคโนโลยีอยู|

ในระดับมากมีค|า 3.49 และในด7านทัศนคติมีค|าเฉล่ียความพึงพอใจอยู|ในระดับมากมีค|า 4.18 

 

คำสำคัญ : การจัดการครุภัณฑD ระบบการจองครุภัณฑD  การตรวจสอบครุภัณฑDผ|าน QR Code 
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Abstract 

 Management and Booking Equipment’s online System of Industrial Technology Faculty, 

Kamphaeng Phet Rajabhat University has a purpose on developed this system for manage all 

of equipment’s information within the Industrial Technology Faculty. We have developed the 

website to help the responsible officer works more easier with record, edit, equipment’ s 

information and to approve the way to booking, make loan- return transactions equipment 

more conveniently and quickly, allows users to reserve equipment through a developed 

system without having to contact the faculty office in addition.  For the two- dimensional 

barcode technology, we used them to inspection the equipment easier in the event that 

equipment is found and wants to know information. 

 From the testing of the system, it was found that the administrator can access the 

information and manage the equipment information by adding, editing equipment’ s 

information, approve the way to manage booking, borrowing and return of equipment better 

than the old one, check the equipment’ s information, booking, borrowing and return status 

via the QR Code way quicker and accurate.  For users, they can book and borrow the 

equipment anytime, anywhere and can check the equipment’ s status through the QR Code, 

which is consistent with the objectives set quicker and accurate. 

 In addition, the satisfaction of this system was assessed from a sample of 26 teachers 

and staff that work for the Faculty of Industrial Technology at Kamphaeng Phet Rajabhat 

University, we have two parts to assessed which are the acceptance of technology and 

attitude. For the result, the evaluation of the satisfaction of the acceptance of technology has 

the highest level that the value is 3.49, and in the attitude part has level at the highest and 

the value is 4.18 

 

Keywords: Equipment Management, Equipment Reservation System, Inspection of equipment  

                via QR Code. 

 

บทนำ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปxนหน|วยงานจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดการศึกษาจะต7องมีบริหารการจัดการหลายด7าน หนึ่งในนั้นคืองานพัสดุ
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และครุภัณฑD ซึ่งเปxนงานด7านการบริหารจัดการครุภัณฑDที่ใช7สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ต|าง ๆ ภายในคณะ เนื่องจากพัสดุและครุภัณฑDท่ีมีจำนวนมากทำให7ต7องจัดเก็บไว7หลายท่ีทั้งสำนักงานคณะ 

เก็บไว7ตามอาคารของแต|ละสาขาวิชา ทำให7เมื่อมีการตรวจนับครุภัณฑDเจ7าหน7าที่จะต7องเดินตรวจนับตาม

อาคารต|าง ๆ ครุภัณฑDหลายชิ้นอาจจะไม|อยู| ณ ตำแหน|งที่รายงานไว7ในสมุดบันทึก เช|น โต�ะ เก7าอี้ เคร่ือง

คอมพิวเตอรDที ่ถูกยกไปสอนห7องอื่น ซึ ่งผู 7ดูแลครุภัณฑDตามอาคารไม|ได7แจ7งสำนักงานคณะ ส|งผลให7การ

ตรวจสอบว|าใครยืมหรือยกออกไปจะตรวจสอบได7ยาก และเมื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานป�จจุบันพบว|าการ

ยืมครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีข้ันตอนภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการยืมครุภัณฑDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในป�จจุบัน 

 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการยืมครุภัณฑDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในป�จจุบัน โดยเริ่มจากผู7ต7องการ

ยืมครุภัณฑDมากรอกข7อมูลรายการยืมครุภัณฑDส|งให7เจ7าหน7าที่ จากนั้นเจ7าหน7าที่จะจัดครุภัณฑD และกรอกข7อมูล

ครุภัณฑDตามรายการท่ียืม เม่ือส|งมอบครุภัณฑDจะให7ผู7ยืมเซ็นเอกสารรับครุภัณฑD ป�ญหาหน่ึงท่ีพบจากระบบการ

ยืมน้ีคือไม|มีการรายงานแจ7งเตือนว|าถึงกำหนดคืนครุภัณฑDหรือยัง  เนื่องจากเปxนระบบเอกสาร ถ7าต7องการ

ตรวจสอบว|าใครยืมครุภัณฑDใดไปเจ7าหน7าท่ีต7องเป�ดสมุดเพ่ือหารายการยืมน้ัน ซ่ึงป�ญหาดังกล|าวถูกร7องเรียนอยู|

บ|อยครั้งว|าพบครุภัณฑDคณะไปวางอยู|ตามอาคารอื่นทำให7ต7องตามตรวจสอบว|าใครยืมครุภัณฑDรายการนี้มา ยืม

มาทำกิจกรรมใด ซ่ึงเสียเวลาในการติดตามอย|างมากและมีความเส่ียงท่ีครุภัณฑDจะหาย   

ป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เช|น เว็บแอพพลิเคชัน (Web  Application) และโมบายแอปพลิเคชัน 

(Mobile  Application) ได7เข7ามาช|วยในการทำงานเปxนอย|างมาก หลายหน|วยงานมีการนำเทคโนโลยีเหล|าน้ี

มาประยุกตDใช7งาน งานวิจัยของ (นราธิป วงษDป�น, 2555) การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑDด7วยบารDโค7ดสอง

มิติสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและได7พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือ

ตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานวิจัยของ (สมพร แทนจำปา, 2560) ได7พัฒนา

ระบบการจัดการครุภัณฑDคอมพิวเตอรD คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณD จากผลการทดสอบ

พบว|าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู|ในระดับที่ดีสามารถนำไปใช7ได7อย|างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยของ 

(เยาวภา จรัสสันติจิต, 2561) พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑDเพื่อจัดการข7อมูลครุภัณฑDและโปรแกรมบน

อุปกรณDเคลื่อนที่เพื่อตรวจนับครุภัณฑD พบว|าระดับความพึงพอใจด7านการใช7งานโปรแกรม ด7านประสิทธิภาพ

1.กรอกข7อมูล

รายการยืมครุภณัฑD 

2.จัดครุภัณฑDตาม

รายการ 
3.เซ็นรับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1286 ~ 
 

ในการใช7โปรแกรมในการตรวจนับครุภัณฑDเปรียบเทียบระหว|างการใช7โปรแกรมกับการจดบันทึกลงกระดาษอยู|

ในระดับมาก จากที่กล|าวมาจะพบว|าถ7ามีระบบซอฟตDแวรDที่ใช7บริหารจัดการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานด7านพัสดุและครุภัณฑDได7อย|างคุ7มค|า การตรวจสอบข7อมูลย7อนกลับทำได7สะดวกรวดเร็ว จากแนวคิด

ดังกล|าวผู7วิจัยจึงคิดต|อยอดด7วยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจอง การยืม-คืนและบริหารจัดการงาน

ครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเพ่ิมระบบการสแกน QR code 

โดยวางกรอบแนวคิดไว7ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการยืมครุภัณฑDผ|านระบบท่ีพัฒนา 

 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนยืมครุภัณฑDผ|านระบบที่พัฒนา โดยผู7วิจัยได7พัฒนาระบบซอฟตDแวรDสำหรับให7ผู7

ประสงคDจะยืมครุภัณฑDกรอกข7อมูลการจองใช7ครุภัณฑDผ|านโทรศัพทDมือถือหรือผ|านเครื่องคอมพิวเตอรD เมื่อมี

ข7อมูลเข7ามาเจ7าหน7าที่จะไปจัดครุภัณฑDตามที่ผู 7ใช7ต7องการ เมื่อผู7ใช7มาขอรับครุภัณฑDเจ7าหน7าที่จะบันทึก

หมายเลขครุภัณฑDที่ให7ยืมผ|านระบบ ซึ่งประโยชนDท่ีได7รับจากระบบน้ี คือ ทำให7มีข7อมูลการยืมครุภัณฑD การจัด

รายการครุภัณฑDที่รวดเร็วถูกต7อง  นอกจากนี้เมื่อครุภัณฑDใดที่ถูกวางไม|เปxนที่ผู7บริหารหรือเจ7าหน7าที่ที่พบเห็น

สามารถสแกน QR Code ตรวจสอบได7ว|าครุภัณฑDนั้นมีสถานะใดใครเปxนคนยืม เปxนการตรวจสอบข7อมูล

ย7อนกลับได7อย|างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค1การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปxนเครื่องมือในการบริหารจัดการครุภัณฑDภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. เพ่ือสร7างระบบตรวจสอบสถานะยืม-คืนของครุภัณฑDด7วยระบบ QR Code 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร แบ|งผู7ท่ีเก่ียวข7องกับระบบออกเปxน 2 กลุ|มคือ ผู7ดูแลระบบ (Administrator) และผู7ใช7งาน (User) 

ซึ่งผู7ใช7งานในแต|ละกลุ|มจะมีสิทธิ์ในการใช7งานระบบแตกต|างกันออกไปตามรายละเอียด ดังน้ี ผู7ดูแลระบบ

1.กรอกข7อมูลรายการ

จองครุภัณฑD 2.จัดครุภัณฑDตาม

รายการ 
3.กดยืนยนัการ 

ยืมครุภณัฑD 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1287 ~ 
 

สามารถ เพิ่ม แก7ไข ค7นหาข7อมูลครุภัณฑD สามารถอนุมัติการจองครุภัณฑD สามารถบันทึกข7อมูลการยืม ข7อมูล

การคืนได7 สามารถตรวจสอบสถานะการยืม-คืน ครุภัณฑD ผู7ใช7งานสามารถทำรายการจองครุภัณฑDหรือยกเลิก

ข7อมูลการจองครุภัณฑD และสามารถตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDได7 

2. การทดสอบประสิทธิภาพ ผู7วิจัยทำการสอบถามจากบุคลากรท่ีเก่ียวข7องโดยแบ|งออกเปxนดังน้ี 

  2.1 กลุ|มประชากร ได7แก| อาจารยDจำนวน 41 คน เจ7าหน7าท่ีจำนวน 8 คน  

   2.2 กลุ|มตัวอย|าง ได7แก| อาจารยDจำนวน 22 คน เจ7าหน7าท่ี 4 คน  

   2.3 เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยได7แก| แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ แบ|งเปxน 2 ด7านได7แก| ด7าน

การยอมรับการใช7งานระบบ ด7านทัศนคติ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้ใช7การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเน7นในเรื่องของการบริหารจัดการครุภัณฑD โดยกำหนด

วิธีการดำเนินการไว7ดังน้ี 

  1. เครื ่องมือที ่ใช}ในการพัฒนาระบบได}แกj  MS Visual Studio, PHP, Bootstrap, CSS, Dash 

board, JSON, XAMPP, JavaScript, HTML, QR Code Generator และระบบฐานข7อมูล MySQL 

  2. การพัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู7วิจัยได7ประยุกตDใช7แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบเปxนแนวทาง

ในการพัฒนาระบบ 3 ข้ันตอน 

 2 1.  เก็บข7อมูลรายการครุภัณฑDโดยแยกประเภทหมวดหมู|ครุภัณฑDเพ่ือนำไปสร7างฐานข7อมูล 

 2.2 ศึกษาระบบยืมคืนครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด7วยการสอบถามเจ7าหน7าที่ท่ี

รับผิดชอบงานครุภัณฑDคณะ 

 2.3  วิเคราะหDและออกแบบระบบโดยใช7 Use Case Diagram และออกแบบฐานข7อมูลสำหรับ

การเก็บข7อมูลด7วย E-R Diagram 

   2.3.1 ออกแบบการทำงานของระบบโดยใช7แผนภาพแสดงความสัมพันธDระหว|างผู7ใช7

กับฟ�งกDช่ันการทำงานของระบบ (use case diagram) 
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ภาพท่ี 3 แสดง Use Case Diagram 

 

   2.3.2 ออกแบบฐานข7อมูล โดยใช7 ER-Diagram เพ่ืออธิบายโครงสร7างฐานข7อมูลของ

ระบบดังภาพท่ี 4  

 

 
ภาพท่ี 4 ER-Diagram  
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ผลการวิจัย 

  ในหัวข7อน้ีจะแสดงผลการออกแบบและพัฒนาระบบ แสดงผลการนำไปให7กลุ|มตัวอย|างดังรายละเอียด

ต|อไปน้ี 

1. ผลลัพธ1ของการออกแบบและพัฒนา การแสดงผลและการทำงานของโปรแกรม 

1.1  หน7าจอสำหรับการเข7าสู|ระบบดังภาพท่ี 5 

 

  
(a) (b) 

 

ภาพท่ี 5 หน7าต|างการเข7าสู|ระบบ 

 

  ภาพท่ี 5 (a) แสดงหน7าจอของการเข7าสู|ระบบ ผู7ดูแลระบบและผู7ใช7งานจะต7องกรอกข7อมูล username 

, password ในส|วนของผู7ดูแลระบบ สามารถจัดการข7อมูลครุภัณฑDทั้งหมดได7 ต|างจากผู7ใช7งานท่ีเข7าระบบเพ่ือ

ทำการจองครุภัณฑDได7เท|าน้ัน ภาพท่ี 5 (b) แสดงหน7าจอหลักเม่ือผู7ดูแลระบบเข7าสู|ระบบ โดยหน7าจอน้ีจะแสดง

รายละเอียดครุภัณฑDแยกตามประเภทครุภัณฑD 

 

1.2 หน7าจอสำหรับการเพ่ิมข7อมูลครุภัณฑDใหม|ดังภาพท่ี 6 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 6 หน7าจอสำหรับการเพ่ิมข7อมูลครุภัณฑDใหม| 
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  ภาพที ่ 6 (a) แสดงหน7าจอการกรอกข7อมูลสำหรับการเพิ ่มครุภัณฑDใหม| ซึ ่งผู 7ดูแลระบบกรอก

รายละเอียดข7อมูลครุภัณฑD วันที่นำเข7าครุภัณฑDเข7ามา รหัสครุภัณฑD ชื่อครุภัณฑD ราคาครุภัณฑD งบประมาณท่ี

ใช7ในการจัดหา หน|วยงานเจ7าของครุภัณฑD ภาพท่ี 6 (b) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDท้ังหมด ท่ีจัดเก็บอยู|ใน

ฐานข7อมูล 

 

1.3 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการจองครุภัณฑDดังภาพท่ี 7 

 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 7 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการจองครุภัณฑD 
 

  ภาพที่ 7 (a) เปxนหน7าจอการกรอกข7อมูลจองครุภัณฑD ซึ่งผู7ใช7งานจะต7องกรอกรายละเอียดสำหรับจอง

ครุภัณฑD โดยโปรแกรมจะแสดงแบบฟอรDมการจองครุภัณฑD ผู7ใช7จะต7องกรอกรายละเอียด วันเวลาที่จะยืม 

สถานที่นำไปใช7งาน วัตถุประสงคDการยืม เมื่อผู7ใช7คลิกปุ§มจองก็ถือว|าการจองเสร็จสิ้น ภาพที่ 7 (b) เปxนหน7าจอ

แสดงข7อมูลการจองครุภัณฑDท้ังหมด ท่ีผู7ใช7งานได7จองเข7ามา เพ่ือรอการอนุมัติการจองครุภัณฑDจากผู7ดูแลระบบ 

 

1.4 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการยืมครุภัณฑDดังภาพท่ี 8 

 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 8 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการยืมครุภัณฑD 
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  ภาพที่ 8 (a) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDที่สามารถยืมได7 ภาพที่ 8 (b) เปxนหน7าจอการเพิ่มข7อมูล

การยืมครุภัณฑD ท่ีผู7ใช7งานได7ทำการจองเข7ามา ผู7ดูแลระบบจะต7องกำหนดหมายเลขครุภัณฑDท่ีให7ยืม 

 

1.5 หน7าจอสำหรับแสดงข7อมูลการคืนครุภัณฑDดังภาพท่ี 9 

 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 9 หน7าจอสำหรับแสดงข7อมูลการ คืนครุภัณฑD 
 

 ภาพท่ี 9 (a) เม่ือผู7ใช7นำครุภัณฑDท่ีขอยืมมาคืน จะต7องระบุช่ือผู7ยืมเพ่ือให7เจ7าหน7าท่ีทำการค7นหารายช่ือ

ของผู7ใช7งาน ภาพท่ี 9 (b) จากน้ันเจ7าหน7าท่ีจะคลิกปุ§มคืนเพ่ือบันทึกวันท่ีคืนลงในฐานข7อมูล 

 

1.6 หน7าจอการตรวจสอบครุภัณฑDผ|าน QR Codeดังภาพท่ี 10 

 ภาพที่ 10 (a) เปxน QR Code ที่ติดอยู|บนครุภัณฑDแต|ละตัว โดยที่ผู7ใช7งานสามารถสแกน QR Code เพ่ือ

ตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDได7 ภาพที่ 10 (b) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDจากการสแกน  QR Code ที่มี

 
  

(a) (b) (c) 

ภาพท่ี 10 หน7าจอการตรวจสอบครุภัณฑDผ|าน QR Code 
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สถานะถูกยืมเพื่อใช7งานอยู| ภาพที่ 10 (c) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDจากการสแกน  QR Code ที่มี

สถานะว|างไม|ได7ถูกยืม 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ 

  จากการนำระบบให7กลุ|มตัวอย|างทดลองใช7ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในด7านการยอมรับ

การใช7เทคโนโลยี แสดงตารางท่ี 1 และทัศนคติต|อระบบท่ีพัฒนา แสดงตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด7านการยอมรับการใช7เทคโนโลยีท่ีมีต|อระบบบริหารจัดการ  

      ครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การยอมรับการใช}เทคโนโลยี 𝑋" S.D. การแปลผล 

แอพพลิเคช่ันใช7งานได7ง|าย 4.227 0.685 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันไม|ยุ|งยากซับซ7อน 4.091 0.684 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันช|วยให7การจองครุภัณฑDสะดวกมากข้ึน 4.455 0.510 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันสามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑD

ผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว 

4.182 0.501 ระดับมาก 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินความพึงพอใจด7านการยอมรับการใช7เทคโนโลยีสำหรับการทำงานของ

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู|ในระดับมาก  แอพพลิเคชั่นช|วยให7การจองครุภัณฑDสะดวกมากขึ้นมีค|าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑋" = 

4.455) รองลงมาคือแอพพลิเคชั่นใช7งานได7ง|าย มีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.227) รองลงมาคือแอพพลิเคชั่นสามารถ

ช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑDผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว มีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.182) และแอพพลิเคชั่นไม|

ยุ|งยากซับซ7อนมีค|าเฉล่ียน7อยท่ีสุดมีค|าเฉล่ีย (𝑋" = 4.091) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด7านทัศนคติของกลุ|มตัวอย|างท่ีมีต|อระบบริหาจัดการครุภัณฑD 

     ออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ทัศนคติ 𝑋"		 S.D. การแปลผล 

ท|านคิดว|าข7อดีของแอพพลิเคช่ันทำให7ง|ายต|อการ

ทำงาน 

4.364 0.727 ระดับมาก 

ท|านคิดว|าแอพพลิเคช่ันมีบริการครบถ7วนครอบคลุม 

เช|นแจ7งเตือน ครบกำหนดคืน 

3.864 0.834 ระดับมาก 

ท|านคิดว|าแอพพลิเคช่ันมีความสะดวกในการจอง 4.182 0.664 ระดับมาก 
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ทัศนคติ 𝑋"		 S.D. การแปลผล 

ท|านรู7สึกพึงพอใจต|อการใช7งานแอพพลิเคช่ัน 4.237 0.827 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันสามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑD

ผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว 

4.237 0.631 ระดับมาก 

  

  ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินความพึงพอใจด7านทัศนคติสำหรับการพัฒนาระบบการทำงานของระบบ

บริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพรวมความ

พึงพอใจอยู|ในระดับมาก ข7อดีของแอพพลิเคชั่นทำให7ง|ายต|อการทำงาน มีค|าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑋" = 4.364) 

รองลงมาคือ รู7สึกพึงพอใจต|อการใช7งานแอพพลิเคช่ัน โดยมีค|าเฉล่ีย ( 𝑋" = 4.237) รองลงมาคือ แอพพลิเคช่ัน

สามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑDผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว โดยมีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.237) รองลงมา

คือ แอพพลิเคชั่นมีความสะดวกในการจอง โดยมีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.182) และแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ7วน

ครอบคลุม เช|นแจ7งเตือน ครบกำหนดคืน โดยมีค|าเฉล่ีย (𝑋" = 3.864) 

 

อภิปรายผล  

  จากผลประเมินความพึงพอใจในการใช7งานระบบของกลุ|มตัวอย|าง นำมาวิเคราะหDป�ญหาและอุปสรรค

ในการทำงานของระบบพบว|าระบบเปxนที่น|าพอใจและช|วยให7ผู7ที่จะยืมครุภัณฑDสามารถยืมได7ทุกที่ทุกเวลา 

สามารถตรวจสอบสถานะครุภัณฑDได7ทันทีที่เห็นตัวครุภัณฑDผ|านระบบ QR Code สอดคล7องกับวัตถุประสงคD

ที่ตั้งไว7 แต|ป�ญหาที่พบในฝ�ªงผู7ดูแลระบบคือการส|งใบยืมซ7อนกันหลายคนซึ่งจะต7องจัดลำดับความสำคัญและ

รายงานต|อผู7บังคับบัญชาเพื่อตัดสินใจ โดยประเด็นการยอมรับการใช7เทคโนโลยีที่มีค|าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก

ที่สุดคือ แอพพลิเคชั่นช|วยให7การจองครุภัณฑDสะดวกมากขึ้น, แอพพลิเคชั่นใช7งานได7ง|าย, แอพพลิเคช่ัน

สามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑDผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว, แอพพลิเคชั ่นไม|ยุ |งยากซับซ7อน 

ตามลำดับ เนื่องจากแอพพลิเคช่ันถูกออกแบบมาจากความต7องการของผู7ใช7โดยตรง ข7อมูลถูกต7องสามารถ

นำไปประกอบการทำงานและการตัดสินใจของผู7ดูแลระบบได7 ในประเด็นทัศนคติท่ีมีต|อแอพพลิเคชั่นทำให7การ

ทำงานของผู7ใช7งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบสถานะผ|านการสแกน QR Code 

ทำให7ผู7ดูลระบบและผู7ใช7งาน รับรู7ข7อมูลสถานะต|าง ๆ ทำให7ตัดสินใจในการใช7งานได7สะดวก  

 

สรุปผลและข}อเสนอแนะ  

 จากการพัฒนาระบบพบว|าผู7ที่ต7องการพัฒนาระบบสารสนเทศต7องมีทักษะในเชิงตรรกะและควรฝ«ก

ทักษะด7านไวยากรณDของแต|ละภาษาคอมพิวเตอรD นอกจากนี้ยังต7องมีทักษะในการวิเคราะหDและออกแบบ 

ทักษะการออกแบบระบบฐานข7อมูลซึ่งจะช|วยให7การพัฒนาระบบเร็วขึ้น ระบบที่พัฒนาประสบความสำเร็จใน
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การนำไปใช7 ซึ่งจะเห็นได7จากผลของ E-R diagram ผลของหน7าจอโปรแกรมที่สามารถใช7งานได7จริง ซึ่งจาก

ป�ญหาในการเก็บบันทึกข7อมูลครุภัณฑDที่ไม|สามารถรวบรวมข7อมูลครุภัณฑD ข7อมูลประวัติการยืมได7ทันที ข7อมูล

สถานะของครุภัณฑDแต|ละตัวถูกแก7ป�ญหาด7วยระบบบริหารการจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี  

ข7อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต|อไปควรมีการศึกษาและพัฒนาต|อยอดระบบ การจัดการครุภัณฑDให7

สมบูรณDและมีประสิทธิภาพมากกว|านี้ เช|น การจัดลำดับการจองอัตโนมัติ  เพื่อนำไปสู|การกำหนดนโยบายการ

พัฒนาของคณะไปสู|คณะท่ีมุ|งบริหารแบบดิจิตอลเพ่ือการนำไปใช7จริง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู 7วิจัยขอขอบคุณ คุณยุวธิดา พรมสายใจ เจ7าหน7าที ่ผู 7ร ับผิดชอบครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในความอนุเคราะหDด7านการให7ข7อมูล ขอขอบคุณเจ7าหน7าที ่และอาจารยDคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในความอนุเคราะหDด7านการทดสอบการทำงานของระบบ ให7ข7อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

ผู7วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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รายนามผู(ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผู(ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย1มานพ ตันตระบัณฑิตย1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สิริพร อ้ังโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปกรณ1เกียรต์ิ เศวตเมธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รินรดี พรามณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 โตม่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

8. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุเมธ เทศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9. ผูJชKวยศาสตราจารย1อานนท1 นิยมผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

10. อาจารย1 ดร.อังค1วรา วงษ1รักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11. อาจารย1 ดร.เยาวลักษณ1 พิพัฒน1จำเริญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

12. อาจารย1 ดร.ณัฐวุฒิ ไชยวิโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13. อาจารย1บรรเลง สระมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14. อาจารย1อัญญารัตน1 ประสันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

15. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สมศักด์ิ ธนพุทธิวิโรจน1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

16. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.บุษราคัม ทองเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

17. อาจารย1 ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

18. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รัฐพล จินะวงค1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลJานนา 

19. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ไกรลาศ ดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลJานนา 

20. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เพชรา พิพัฒน1สันติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

21. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ศิราณี ศรีกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

22. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เทพนารินทร1 ประพันธ1พัฒน1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

23. อาจารย1 ดร.กฤตย1ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

24. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุชาดา เกตุดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

25. ผูJชKวยศาสตราจารย1 วKาท่ีรJอยตรี ดร.พรชัย  

เตชะธนเศรษฐ1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย1 ดร.ปรัชญนันท1 นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา 

พระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย1 ดร.วันชัย  แหลมหลักสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา 

พระนครเหนือ 

3. รองศาสตราจารย1 ดร.ขรรค1ชัย ตุลละสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

4. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.มงคล นามลักษณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

5. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เกล็ดดาว สัตย1เจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

6. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.อรุณี หงษ1ศิริวัฒน1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 

7. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุนทรพจน1 ดำรงค1พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหมK 

8. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.อรอุมา เจริญสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.พนิดา ศกุนตนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. อาจารย1 ดร.นริศรา เสือคลJาย มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. อาจารย1 ดร.นรินธน1 นนทมาลย1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

12. รองศาสตราจารย1 ดร. กนิษฐ1กานต1 ปeนแกJว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

13. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เกษทิพย1 ศิริชัยศิลปg มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

14. ผูJชKวยศาสตราจารย1เศรษฐวิชญ1 ชโนวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

15. อาจารย1 ดร.พิชชา ถนอมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

16. อาจารย1 ดร.รังสิมาภรณ1 หนูนJอย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหKงชาติ  

วิทยาเขตชุมพร 

17. ดร. ประเสริฐ    แกJวแจKม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1741 ~ 

 

ผู#จัดทำเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 

ท่ีปรึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดี 

 

ฝ?ายอำนวยการ 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1อานนท1 นิยมผล  คณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปกรณ1เกียรต์ิ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม  

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สิริพร อ้ังโสภา  รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 อาจารย1 ดร.เยาวลักษณ1 พิพัฒน1จำเริญกุล  รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 อาจารย1 ดร.บัญชา แสนโสดา   หัวหนJาภาควิชาครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 

บรรณาธิการ 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปริญญา มีสุข  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 โตม่ัน  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รินรดี พรามณี  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 อาจารย1 ดร.อังค1วรา วงษ1รักษา   สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 อาจารย1บรรเลง สระมูล    สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 นางสาวกษินา จีนศรี    หัวหนJางานวิจัยและเผยแพรK 

 

ออกแบบปก 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1เกียรติศักด์ิ สมฤทธ์ิ 

 

จัดพิมพEโดย คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  เลขท่ี 39 หมูK 1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

  Website คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม: http://www.teched.rmutt.ac.th/  

Website การประชุมวิชาการ: http://www.ili.rmutt.ac.th/  

  e-mail: ili@rmutt.ac.th  

โทรศัพทE 0 2549 4752, 0 2549 4735 

โทรสาร  0 2577 5049    
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 กดหก 

 


