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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปนระบบยืม-คืน ออกรายงาน และ
จัดการขอมูลตาง ๆ ของระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทําการยืม-คืน เพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และ
สามารถทําการคนหาขอมูลอุปกรณครุภัณฑ ไดเพ่ือทดแทนระบบงานเดิมท่ีกระทําดวยการจดบันทึกลงในเอกสารไม
มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูล ซึ่งระบบใหมลดปญหาการสูญหายของขอมูล เพ่ิมความสะดวกในการยืม-คืน
อุปกรณครุภัณฑ โดยจัดเก็บขอมูลอุปกรณครุภัณฑ ใหอยูในรูปแบบฐานขอมูล ดังน้ันผูวิจัยไดทําการออกแบบและ
พัฒนาระบบดวยโปรแกรม Visual Studio 2010 และจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access 2010 ผลการ
ประเมินโดยผูเช่ียวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 จากระดับคะแนน 5.00 ซึ่งอยูในระดับมาก สรุปไดวาระบบมี
ประสิทธิภาพดี ในดานกระบวนการทํางาน มีความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตองมากข้ึน และสามารถนําไปใช
ไดจริง 

คําสําคัญ: ระบบ / ยืม-คืน / อุปกรณครุภัณฑ   
 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze, design and develop of Store the Equipment 

System for Computer Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The 
system was able to borrow, to return, to report, and to manage the information. It was designed 
for Computer Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The 
developed system was capable of borrowing, returning, adding, editing, erasing the information 
and searching for equipment in order to replace the former system which was based on the 
documents without database storage; to develop the efficiency of the system in reducing the 
problems of data loss; and to store the equipment information in the database. The Visual 
Studio 2010 program development and Microsoft Access 2010 for database storage were 
designed, developed, and employed. The results were evaluated by experts with an average of 
4.20, which means it was at a high level. In conclusion, the system’s efficiency was at a high level 
in terms of working processing, convenience, information’s accuracy, and introduction into 
practice  

 
Keywords: System / Store / Equipment 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งข้ึน จน
กลายเปนปจจัยอีกปจจัยหน่ึงท่ีขาดไมไดเลยก็วาได มนุษยไดนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาชวยอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การโทรคมนาคมมากยิ่งข้ึนท้ังภายในสวนขององคกรภาครัฐและเอกชน
รวมถึงองคกรท่ีทําหนาท่ีในดานของการคาและบริการไดนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาชวยในการบริหาร
จัดการรวมถึงการจัดเก็บขอมูลตางๆ ขององคกรอีกดวย ไมวาจะเปนขอมูลสมาชิก ขอมูลการซื้อ-ขายสินคา ขอมูล
การรับสินคา ขอมูลสินคาคงเหลือและขอมูลรายงานตางๆ เปนตน  
 ปจจุบันจึงมีการนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาใชกันอยางแพรหลาย โดยสืบเน่ืองจากโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ระบบงานเดิมจะเปนการบันทึกขอมูล
รายละเอียดอุปกรณครุภัณฑ ขอมูลการ ยืม-คืน ลงในสมุดจดบันทึก เสี่ยงตอเอกสารสูญหาย และยากตอการ
ตรวจสอบ เมื่อมีอาจารยและนักศึกษามายืมคืนอุปกรณครุภัณฑทําใหไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยและเกิด
อุปกรณครุภัณฑสูญหายอยูบอย ๆ จึงไมสามารถตรวจเช็คไดวา อุปกรณครุภัณฑของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา อยูครบหรือไม 
 จากปญหาดังกลาวผูพัฒนาจึงมีแนวคิดท่ีจะแกปญหาโดยจัดทําระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งทางโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษาจะไดมี
ระบบยืม - คืน อุปกรณครุภัณฑ ไวบันทึกและตรวจเช็คการยืม - คืน อุปกรณครุภัณฑไดอยางงายและสะดวก มี
ประสิทธิภาพ ระบบน้ีจะชวยลดการเกิดปญหาอุปกรณครุภัณฑของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สูญหายอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. เพ่ือสรางระบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เปนการออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ซึ่งเปนภาษา
โปรแกรมแบบ Graphical User Interface (GUI) เขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามท่ีไดทําการออกแบบ 
หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) และ
แบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (E-R Diagram) ไว โดยโครงสรางฐานขอมูลของระบบใชระบบจัดการฐานขอมูล
ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เปนตัวชวยในการบริหารจัดการ ผูพัฒนาไดยกตัวอยางหนาจอการเขาสู
ระบบ หนาจอหลัก หนาจอสําหรับจัดการรายการอุปกรณ หนาจอสําหรับจัดการประเภทอุปกรณ หนาจอสําหรับ
จัดการขอมูลสมาชิก/รายงานการยืมของสมาชิก หนาจอสําหรับยืมการอุปกรณ หนาจอสําหรับการคืนอุปกรณ 
หนาจอสําหรับจัดการขอมูลเจาหนาท่ี สวนขอมูลท่ีนํามาศึกษาเพ่ือใชในการออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ขอมูล
อุปกรณ ขอมูลประเภทอุปกรณ ขอมูลสมาชิก ขอมูลประเภทสมาชิก ขอมูลการยืม-คืนอุปกรณ ขอมูลรายละเอียด
การยืม-คืนอุปกรณ ขอมูลเจาหนาท่ี 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา 
 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร และ
ซอฟตแวร  ดังน้ี 
 1. ฮารดแวร ประกอบดวย 
  1.1 Processor Intel Core i5 M520 
  1.2 Chipset Intel PM55 
  1.3 Memory 4GB DDR3-1066Mhz 
  1.4 Hard Disk 500 GB  
 2. ซอฟตแวร ประกอบดวย 

 2.1 Operating System Windows  
2.2 Microsoft Visual Studio 2010 
2.3 Microsoft Office 2010  

  2.5 ภาษา Visual Basic 
   
 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 
  จากการศึกษาปญหาของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ทําใหทราบปญหาและความตองของผูใช ซึ่งเปนแนวทางใหผูพัฒนาไดวิเคราะหและออกแบบเพ่ือ
พัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไดอาศัยเครื่องมือ คือ 
แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เพ่ืออธิบายภาพรวมของระบบโดยแสดงข้ันตอนการทํางานของ
ระบบ ระบุแหลงกําเนิดของขอมูล การไหลของขอมูล ปลายทางขอมูล การเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูล โดย
ใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุดซึ่งเปนภาพรวมท้ังหมดของระบบ
สามารถบอกใหทราบวา ผูมีสวนเก่ียวของแตละกลุมสามารถทําอะไรไดบางกับระบบ สามารถเขียนไดดังภาพท่ี 1 
ระบบไดกําหนดสิทธ์ิและหนาท่ีของกลุมผูใชแตละกลุม รวมท้ังแหลงขอมูลจากภายนอก ท่ีสามารถนําเขาสูระบบ
และนําขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูไปใชประโยชนตามสิทธ์ิท่ีกําหนด หลังจากน้ันไดใชเครื่องมือในการออกแบบฐานขอมูล 
โดยใชแบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) ซึ่งแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลท้ังระบบ[2] 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram ของระบบ 

 
 1. เจาหนาท่ี คือ ผูเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีดูแลจัดการขอมูลท้ังหมด รวมท้ังการ
จัดการฐานขอมูล ซึ่งมีหนาท่ีคือ การจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก 
จัดการขอมูลประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาท่ี
ได 
 2. อาจารย คือ อาจารยของคณะครุศาสตรท่ีสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการ
ยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
 3. นักศึกษา คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรท่ีสามารถเรียกดูขอมูล
สมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
 
 การออกแบบและพัฒนาระบบ (Design and Implementation) 
 1. การออกแบบ หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล 
(Data Flow Diagram) และแบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) แลว
น้ันทําใหทราบถึงการไหลของขอมูลท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด ข้ันตอนตอไปเปนข้ันตอนการออกแบบระบบเปนการ
ออกแบบหนาจอของโปรแกรม ซึ่งทําใหทราบถึงการทํางานของโปรแกรม กอนท่ีนําไปสูข้ันตอนการพัฒนาระบบ
ตอไป ผูพัฒนาไดยกตัวอยางการออกแบบหนาจอของการเขาสูระบบดังน้ี 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบหนาจอของการเขาสูระบบ 

 
 2. การพัฒนาระบบ สําหรับข้ันตอนการพัฒนาระบบน้ีเปนข้ันตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมท่ี

พัฒนาข้ึนน้ีใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) [1]ซึ่งตองเขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามท่ีไดทําการออกแบบ
ไว โดยโครงสรางฐานขอมูลของระบบใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access)[3] เปนเครื่องมือท่ีใช
จัดการฐานขอมูล[5] ผูพัฒนาไดยกตัวอยางหนาจอดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอของการหนาจอของการเขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 4 หนาจอหลัก 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอจัดการรายการอุปกรณ 
 

 การทดสอบระบบ (System Test) 
 หลังจากไดทําการพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรซึ่งระบบ
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและตรงตามความตองการของผูใช ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ
ประเมินประกอบดวย เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ประชากรกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการแปลผลจากการวิเคราะหขอมูล ตามวิธีการดังน้ี  
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบยืม-คืน อุปกรณ
ครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูพัฒนาไดใชกลุม
ตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความชํานาญในดานของโปรแกรม จํานวน 5 ทาน 

2. เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม ผูพัฒนาไดออกแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินหาประสิทธิภาพและคุณภาพของการพัฒนาระบบยมื-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึน โดยแบงการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของ
โปรแกรมไว 5 ดาน ดังน้ี 1) สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 2) ความถูกตองในการทํางานของ
ระบบ 3) ความสามารถของระบบในการติดตอกับผูใช 4) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 5) การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล  
 การประเมินผลระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

 หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก โดยการหาคาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆.𝐷.)[4] 

 คะแนนเฉลี่ย (Mean : �̅� )  

 สูตร  �̅� =  ∑𝑥
𝑛

 

 เมื่อ   �̅� = คาเฉลี่ยเลขคณิต 

   𝑥 = ขอมูลแตละคา 

   𝑛 = จํานวนขอมูล 

 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 𝑆.𝐷.) 

 สูตร  𝑆.𝐷. =  �∑(𝑥−�̅�)2

𝑛 −1
 

 เมื่อ  𝑆.𝐷. = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   𝑥 = ขอมูลแตละตัว 

   �̅� = คาเฉลี่ยเลขคณิต 

   𝑛 = จํานวนขอมูล 
 
ผลการวิจัย 
 ระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร สามารถทํางานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามความตองการของผูใช สามารถบันทึกและ
ตรวจเช็คการยืม – คืน อุปกรณครุภัณฑไดอยางงายและสะดวก มีประสิทธิภาพ โดยระบบน้ีมีผูท่ีเก่ียวของกับระบบ 
คือ 1. เจาหนาท่ี เปนผูเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีดูแลจัดการขอมูลท้ังหมด รวมท้ังการจัดการ
ฐานขอมูล ซึ่งมีหนาท่ีคือ การจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก จัดการขอมูล
ประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาท่ีได 2. 
อาจารย เปนผูท่ีสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 3. 
นักศึกษา เปนผูท่ีสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
จากการทดสอบสรุปไดวาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถนําไปประยุกตใชงานในโปรแกรมวิชา ๆ และคณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการหาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ ไดนํามาประเมินหา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนโดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในดานของระบบ 
จํานวน 5 ทาน ซึ่งผลคาเฉลี่ยของแตละรายการท่ีประเมินไดการแปลผลอยูในระดับมากทุกดาน รายละเอียดผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในดานของระบบยืม-
คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ รายการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ความหมาย 
1 0สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 4.37 0.56 มาก 
2 0ความถูกตองในการทํางานของระบบ 3.92 0.61 มาก 
3 0ความสามารถของระบบในการตดิตอกับผูใช 4.20 0.58 มาก 
4 0ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 4.20 0.81 มาก 
5 0การรักษาความปลอดภัยของขอมลู 4.32 0.62 มาก 
 0รวม 4.20 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 การสรุปผลโดยรวมของผูเชียวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในดานของระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา 0ดานท่ีมี
ผลการประเมินมากท่ีสุด คือ ความสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 0 (คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.37) เมื่อ
เปรียบเทียบกับขออ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานท่ีมีผลการประเมินนอยท่ีสุด คือ 0ความถูกตองใน
การทํางานของระบบ 0(คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.92) และเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินของผูเช่ียวชาญตอระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห ระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาดังน้ี 
 1. ศึกษาระบบงานและรวบรวมความรู โดยผูพัฒนาไดทําการศึกษาระบบงานเดิม และความตองการของ
ผูใชงาน รวมถึงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากน้ันจึงนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 2. วิเคราะหและออกแบบระบบ ผูพัฒนาไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใชแผนภาพการไหล
ของขอมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือใหเห็นภาพรวมของระบบท้ังขอมูลและข้ันตอนการทํางาน โดยใชแผนภาพอี-
อาร (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram)  เปนเครื่องมือในการออกแบบฐานขอมูล  
 3. การพัฒนาระบบ ซึ่งโปรแกรมพัฒนาข้ึนจากภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) และใชโปรแกรม
ไมโครซอฟทแอกเซส (Microsoft Access) เปนเครื่องมือท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล โดยภายในระบบมีการ
ออกแบบระบบดังน้ี 
 - เจาหนาท่ีสามารถเขาไปจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก 
จัดการขอมูลประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาท่ี
ได 
 - อาจารยสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
 - นักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณ
ได  
 ซึ่งภายหลังจากการไดพัฒนาและทดสอบระบบแลวพบวาเปนไปตามท่ีไดทําการออกแบบไว  
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาไดออกแบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมาใชงานไดดีในระดับหน่ึงเทาน้ัน  แตยังขาดความสมบูรณอีกหลายๆ เรื่อง  ท่ี
จะตองทําเพ่ิมเติมอีก  เชน 
 1. ควรมีระบบออกรายงาน เพ่ือท่ีจะไดเห็นภาพรวมของขอมูลหรือขอมูลสรุปในดานตางๆ เชน ดานการ
ยืม-คืนอุปกรณ ประจําเดือน ประจําป เปนตน 
 2. ควรพัฒนาระบบใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน  
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