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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยศึกษาความต้องการใช้ฐานข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์
จานวน 20 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการใช้แบบสอบถามจากอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์จานวน 52 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ที่ต้องการมีลักษณะที่สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด, สถานะการ
ใช้งาน, การยื มคืน และตาแหน่ งที่ตั้งของเครื่องมือผ่ านฐานข้อมูล ออนไลน์ได้ 2) ในการพัฒ นาฐานข้ อมูล ผู้ วิจัย
ดาเนินการพัฒนาโดยจัดทาขึ้นมาในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น ใช้โปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ผ่าน
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล 3) ผลการทดลองใช้ฐานข้อมูลพบว่าความพึง
พอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
การนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) รองลงมาตามลาดับได้แก่
ด้านการใช้งานของโปรแกรม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.39) และด้านการทางานของระบบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.38)
คําสําคัญ :1. ความต้องการฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม, 2. การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบูล สงคราม, 3. ความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐ านข้ อมูล เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาและการให้ความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
ขอขอบคุณรองศาสตร์ตราจารย์วิราพร พงศ์อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ ที่ได้
ให้คาแนะนา แนวคิด มุมมองและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้กาลังใจในการทาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณคณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิช าฟิสิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่ให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการทาวิจัยจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้สนับสนุนทุนในการทาวิจัยครั้งนี้
ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และให้
ก าลั ง ใจเป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นร่ ว มงาน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยดี เ สมอมา และ
ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและนามาอ้างอิงในการทาวิจัย จนกระทั่ง
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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วีระศักดิ์ ทองอ่อน
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บทที่
1 บทนํา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คาถามที่ใช้ในการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
4 ผลการวิจัย
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

1
1
1
2
2
2
2
3
3
13
13
16
20
20
21
22

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย
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ตารางที่
1 แสดงจานวนและประเภทผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ฐาน
ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม
3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ฐานข้อ
มูลที่พัฒนาขึ้นในด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบด้านการนา
ผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ
4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ฐานข้อ
มูลที่พัฒนาขึ้นในด้านการทางานของระบบ
5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ฐานข้อ
มูลที่พัฒนาขึ้นในด้านการใช้งานของโปรแกรม
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1 แสดงหน้าหลักของฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
2 แสดงหน้าจอเมนูหลักการเข้าใช้งาน
3 แสดงรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
4 แสดงระบบยืมคืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
5 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
6 แสดงการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ในการเข้าใช้ระบบ
7 แสดงรายชื่อผู้กรอกข้อมูลลงทะเบียนสมาชิกที่เข้าใช้ระบบ
8 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบของผู้ดูแลระบบ
9 แสดงหน้าจอแรกของผู้ดูแลระบบ
10 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลวัสดุในระบบ
11 แสดงรายการวัสดุทั้งหมดที่กรอกข้อมูลในระบบ
12 แสดงรายการวัสดุทั้งหมดในระบบ
13 แสดงหน้าจอรายการที่ต้องการยืม และข้อมูลผู้ยืม
14 แสดงรายการวัสดุที่ถูกยืมในระบบ
15 แสดงรายชื่อสมาชิกในระบบ
16 แสดงหน้าจอรายการวัสดุที่ถูกยืมในระบบ
17 แสดงหน้าจอยืนยันการคืนวัสดุในระบบ
18 แสดงหน้าจอรายงานการคืนวัสดุในระบบ
19 แสดงหน้าจอรายงานการยืมคืนวัสดุโดยรวมในระบบ
20 แสดงหน้าจอรายงานการยืมที่ยังไม่ได้รับคืน
21 แสดงหน้าจอรายงานวัสดุที่มีอยู่ในระบบ
22 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
23 แสดงการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ในการเข้าใช้ระบบ
24 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้ระบบ
25 แสดงหน้าจอรายการสาหรับสมาชิกผู้ใช้ระบบ
26 แสดงหน้าจอรายการวัสดุที่มีอยู่ในระบบ
27 แสดงหน้าจอรายการยืมในระบบ
28 แสดงหน้าจอรายการที่ต้องการยืม และข้อมูลผู้ยืมในระบบ
29 แสดงรายการวัสดุที่ถูกยืมในระบบ
30 แสดงสถานะรายการวัสดุทั้งหมดในระบบ
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตบัณฑิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
มีความจาเป็นที่ต้องมีจัดการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลอง
วิเคราะห์ วิจัย ในการทาปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีเครื่อ งมือวิทยาศาสตร์การสนับสนุนการเรียน
การสอน เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือเฉพาะทาง เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 เครื่องมือจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทาให้จาเป็นต้องแทงจาหน่าย และหาเครื่องมือรุ่นใหม่ที่มีความ
ทันสมัยมาทดแทนของเดิม เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการ วิธีการทดลองใหม่ ๆ
และเทคโนโลยีที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งในปีที่ผ่านมา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์มา
อย่างต่อเนื่อง จึงมีจานวนเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นทาให้ผู้ที่มีส่วนในการดูแลรักษาต้องมีระบบการจัดการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าวการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความสาคัญมาก ไม่ว่าจะในระดับ
หลักสูตรหรือคณะ รวมทั้งในส่วนของสาขาวิชาฟิสิกส์ แต่เดิมฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชา
ฟิสิกส์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นการเก็บข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของ
เอกสาร ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมือทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล การเบิ ก ใช้ ยื ม คื น ซ่ อ มแซม วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ข องนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละบุ ค ล ากรใน
สาขาวิชาฟิสิก์ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารจะมีความยุ่งยากในการจัดการข้อมูล สิ้นเปลืองเนื้อที่
ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การเรี ย กใช้ ข้ อ มู ล จะยุ่ ง ยากมาก ไม่ ส ะดวกรวดเร็ ว ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หรื อ อาจมี
การสูญหายของข้อมูล เสียเวลาในการออกแบบแบบฟอร์ม และการป้อนข้อมูล มีกระบวนการในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้งานฐานข้อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์บนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวกให้กับ
สาขาวิชาฟิสิกส์ในจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจในการใช้
ฐานข้อมูล เครื่ อ งมื อวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาฟิสิ กส์ ที่ พัฒ นาขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการวิ จัยจะเป็ นแนวทางส าหรั บ
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป

คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
1. นักศึกษาและอาจารย์ ผู้ใช้เครื่องมือต้องการฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะอย่างไร
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควรทาอย่างไร
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3. ผลการพัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีรายการเกี่ยวกับ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ สถานที่เก็บครุภัณฑ์ และสถานะครุภัณฑ์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตกำรวิจัย
ด้านแหล่งข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ เอกสารรายการสารวจครุภัณฑ์ประจาปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรแกรมที่ใช้ ได้แก่ โปรแกรม MySQL
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นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิ กส์ หมายถึง ที่เก็บข้อมูล หรือแหล่ งที่เ ก็บข้ อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
`ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของสาขาวิชา
ฟิสิกส์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ทราบความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษา
และอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ได้ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สารสนเทศสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

2

บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Scientific Instrument)
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หมายรวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาใช้
ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่างๆ หรือเทคโนโลยี ด้วย
วิธีการวัด การเก็บข้อมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดข้อมูลซ้า การตรวจสอบยืนยันข้อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แตกต่างจากอุปกรณ์พื้นฐาน
คือมีความซับซ้อน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก ในปัจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาการ
ควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานง่าย
อนุ รั กษ์ โชติดิล ก (2547) อ้างถึงใน วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ (2559) ได้ กล่ าวไว้ ว่า เครื่องมือวัดทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่มีการกาหนดหน่วยการวัดที่แน่นอน ทาให้ผลการวัดมีความแม่นยาสู ง และ
แน่นอนคงที่ โดยทั่วไปผู้วิจัยไม่นิยมสร้างเครื่องมือประเภทนี้ขึ้นเอง เพราะมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อน และ
บางชนิดมีต้นทุนสูง และต้องหาคุณภาพจนกว่าจะมีความคงที่ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่นามาใช้มีตั้งแต่
เครื่องมือง่ายๆ ซึ่งผู้วิจัยสามารถนามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเอง ไปจนกระทั่งถึงเครื่องมือที่มีกลไก
สลับซับซ้อนที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ หมายถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ขณะ
ทางานในห้องปฏิบัติการโดยปกติเครื่ องมือในห้องปฏิบัติการจะถูกใช้สาหรับทาการทดลอง หรือใช้การวัดเพื่อ
เก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใหญ่และละเอียดกว่าถูกเรียกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นถูกออกแบบและเผยแพร่ผ่านหลักการโอเพนซอร์ซฮาร์ดแวร์มากขึ้น
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ในการวิจัยครั้งนี้มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument)
2. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศ
3. ระบบฐานข้อมูล
4. โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
5. ภาษา PHP
6. การจัดการงานด้านพัสดุ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประเภทของเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภททั่วไป เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร แท่งแก้ว
คนสาร นอกจากนี้ยังมี เครื่องชั่งแบบต่างๆ กล้องจุลทรรศน์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้
วิธีใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงาน
3
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2. ประเภทเครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ และภายนอกห้องปฏิบัติการ
เช่น เวอร์เนีย คีม และแปรง เป็นต้น
3. ประเภทสิ้นเปลือง และสารเคมี เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนากลับ มา
ใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี
1.2 เครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่ได้มำตรฐำน
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานจะเป็นแนวทางในการบริห ารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
มาตรฐานอ้างอิง ที่มีผลต่อการทดสอบ สอบเทียบ การวิเคราะห์ เพื่อให้มีการใช้งาน การบารุงรักษาและการ
สอบเทียบ อย่างถูกต้อง เหมาสมและปลอดภัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือต้องมีการสอบเทียบก่อนใช้งานและมีใบรับรองการสอบเทียบ(calibrationcertificate)
โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 หรือหน่วยงานที่สามารถสอบกลับได้
2. หน่วยงานจัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ/สอบเทียบ จัดทาแผนการสอบเทียบประจ าและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเครื่องมือแต่ละชนิด โดยผู้รับมอบหมายต้องศึกษารายละเอียดเครื่องมือจากคู่มือการใช้
งานและซ่อมบารุงประจาเครื่องนั้น ๆ
3. หน่วยงานจัดทาประวัติเครื่องมือแต่ละชนิด โดยอย่างน้อยบันทึกประวัติเครื่องมือต้องประกอบด้วย
เครื่องมือต่อไปนี้
1) การชี้บ่งเฉพาะเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของเครื่องมือ
2) ชื่อผู้ผลิต ชนิดของเครื่องมือ หมายเลขเครื่องหรือการชี้บ่งอื่นๆ
3) บันทึกการตรวจสอบว่าเครื่องมือเป็นไปตามข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (specification)
4) สถานที่ตั้งปัจจุบันตามความเหมาะสม
5) คาแนะนา ของผู้ผลิต (ถ้ามี) หรืออ้างอิงถึงที่เก็บเอกสารดังกล่าว
6) เดือนปี ผลการสอบเทียบ สาเนารายงานผล และใบรับรองการสอบเทียบทั้งหมด การ
ปรับแต่ง เกณฑ์การยอมรับ และกาหนดการสอบเทียบครั้งต่อไป
7) แผนการซ่อมบารุง ตามความเหมาะสม และประวัติการบารุงรักษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
8) ประวัติความเสียหาย ความบกพร่อง การดัดแปลงหรือซ่อมแซมใดๆ ที่กระทาต่อเครื่องมือ
4. สถานที่ ขนาดห้อง ขนาดของโต๊ะสาหรับติดตั้งเครื่องมือควรเลือกให้เหมาะสมตามข้อกาหนดของ
เครื่องมือแต่ละชนิดหรือตามสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปดังนี้
1) เป็นห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่นละออง
2) ระบบน้า ไฟฟ้า การถ่ายเทของเสีย และความเข้ากันได้ของสภาวะแวดล้อมของห้องกับ
เครื่องมือที่ติดตั้ง เช่น เป็นห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุมความชื้นที่สามารถปรับ
ระดับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะกับเครื่องมือแต่ละชนิด
3) พื้นอาคารหรืออุปกรณ์รองรับต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรองรับน้าหนักของเครื่องมือได้
4) เครื่องมือควรติดตั้งในตาแหน่งที่สะดวกต่อการซ่อมบารุงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
5) เครื่ อ งมื อ ควรติ ด ตั้ ง ให้ ห่ า งจากแรงสั่ น สะเทื อ น แหล่ ง ก าเนิ น แสงหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ส่ ง
สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนได้
6) เครื่ อ งมื อ และชิ้ น ส่ ว นของอุ ป กรณ์ ที่ ไ วหรื อ เสี ย ง่ า ยต้ อ งแยกเก็ บ และติ ด ตั้ ง ในห้ อ งที่
ปราศจากควันหรือไอกรดจากห้องปฏิบัติการ โดยใช้ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ควบคุมความชื้น และมี
อุปกรณ์ป้องกันไอสารที่เกิดขณะใช้งาน ตามความเหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด
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5. ส าหรั บ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีความซับซ้อน ผู้ มีสิ ทธิ์ใช้เครื่องมือต้องผ่ านการอบรมการใช้
เครื่องมือ และหน่วยงานต้องมอบหมายผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
และแสดงไว้บริเวณที่ปฏิบัติงาน
6. หน่วยงานจัดทาแผนบารุงรักษาเครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรทาการตรวจสอบ และดูแล
รักษาเครื่องมือระหว่างการใช้งาน ตามแผนบารุงรักษาเครื่องมือ
7. หน่วยงานรับผิดชอบให้มีการจัดการเครื่องมืออย่างปลอดภัย การเก็บรักษาเหมาะสมและการใช้
งานให้เป็นไปตามเอกสารคาแนะนาและข้อมูลการใช้งาน
8. บุคลากรห้องปฏิบัติการต้องเฝ้าระวัง เครื่องมือที่ถูกใช้งานเกินกาลัง หรือใช้งานอย่างผิดวิธี หรือ
แสดงผลให้เห็นว่าบกพร่อง หรือออกนอกขีดจากัดที่กาหนดเมื่อพบนาออกจากการใช้งาน และติดป้ายห้ามใช้
งาน แยกเครื่องมือออกต่างหากเพื่อเพื่อป้องกันการนาเครื่องมือไปใช้งาน เครื่องมือจะใช้งานได้ต้องได้รับ
การซ่อมแซมและทาการสอบเทียบอีกครั้งหรือการทดสอบ แล้วว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้อง
1.3 หลักกำรบำรุงรักษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์
การบ ารุ งรั กษา (Maintenance) เป็นการรวมกันของกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่พยายามคงสภาพการ
ท างานของเครื่ อ งมื อ ให้ ส ามารถท างานได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ ให้ อ ยู่ ใ นสภาวะการท างานที่ ย อมรั บ ได้
การบ ารุ งรั กษามีร ายละเอียดขั้น ตอนและรูปแบบที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามโดยสรุป สามารถแบ่งแยก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance Preventive Maintenance
เป็ น การบ ารุ งรั กษาที่กระทาตามแผนที่วางไว้แล้ วก่อนหน้าที่ ตาม Maintenance program เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสียหายของเครื่อง ทั้งนี้ด้วยการใช้การตรวจเพื่อตรวจหาความผิดปกติและความบกพร่องขอ ง
เครื่องรวมทั้งการปรับตัวการทางานของเครื่องและการสอบเทียบ (Calibration) Preventive Maintenance
สามารถทาได้ทั้งในขณะที่เครื่องกาลังทางานให้การบริการอยู่ (Preventive running maintenance) หรือ
เครื่ อ งไม่ ส ามารถให้ ก ารบริ ก ารได้ คื อ ต้ อ งปิ ด เครื่ อ งทั้ ง หมด (Preventive shut-down maintenance)
สาหรับ Corrective Maintenance เป็นการบารุงรักษาที่กระทาเมื่อเครื่องเสีย เพื่อแก้ไขให้เครื่องกลับมาใช้
งานในสภาพที่ยอมรับได้อีกครั้งหนึ่งหรือเป็นการบารุงรักษาที่กระทาเมื่อเครื่องมือมีการทางานที่ผิดปกติไป
เครื่องมือที่ได้รับการดูแลรักษาอยู่เป็นประจาจะทาให้เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานดี มีความคงที่และ
มีอายุการใช้งานนาน การดูแลบารุงรักษาจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องขัดข้องได้ง่าย หรือช่วยป้องกันการขัดข้อง
ไม่ให้เป็นชนิดที่รุนแรงและเสียหายมาก แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบางอย่างกับเครื่องอาจเกิดขึ้นได้ทันที หรือไม่
สามารถตรวจพบหรือป้องกันได้โดยการดูแลบารุงรักษา แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นสามารถ
ตรวจพบก่อนที่จะงานผิดปกติไปมากจนลุกลามเป็นปัญหาใหญ่
2. ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2549 : 2) ได้ให้ความหมายของข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับ บุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลอาจเป็นตัว เลข เช่น จานวน ปริมาณ
ระยะทางหรืออาจเป็นตัวอักษรหรือข้อความ เช่น ชื่อ สถานที่ ที่อยู่ นอกจากนี้ข้อมูลอาจเป็นภาพและเสียงก็ ได้
ข้อมูลเป็นพื้นฐานสาคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลจึงต้องเป็นข้อเท็จจริง ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และ
เชื่อถือได้ ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์หรือสรุป
ให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
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คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy) หมายถึง สารสนเทศที่มีความถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด
หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูลน้อย
2. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศที่ได้อาจมาจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง ดังนั้นข้อมูล
ที่มาจากแหล่ งที่ต่างกัน ควรจะมีก ารตรวจสอบเพื่อ จะได้เชื่ อ ถือ ได้ว่าเป็นข้ อ มูล ที่ ถูกต้ อ งหรือสารสนเทศ
บางอย่างที่มีความสาคัญควรผ่านการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารสนเทศนั้นถูกต้อง
3. ความสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง
มิฉะนั้นอาจทาให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้
4. ทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) สารสนเทศจะต้องทันสมัยและทันต่อการใช้งานอยู่
เสมอ ทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อผลิตสารสนเทศให้ทันต่อการ
นาไปใช้ประโยชน์
5. ความกะทั ด รั ด (Conciseness) สารสนเทศที่ ดี ค วรจะเป็ น สารสนเทศที่ ก ะทั ด รั ด มี เ ฉพาะ
สาระสาคัญ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และตรงกับความต้องการใช้ด้วย
6. ตรงประเด็นหรือตรงตามความต้องการ (Relevance) หมายถึง ความเกี่ยวข้องของสารสนเทศกับ
งาน สารสนเทศที่ดีต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับงานท่าต้องการใช้สารสนเทศ ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้
นอกจาก สารสนเทศที่ดีจะมีคุณสมบัติดังกล่ าวแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติบางประการที่ความคานึงถึง
ได้แก่
1. ความชัดเจน เป็นสารสนเทศที่ปราศจากความคลุมเครือ เข้าใจง่าย
2. ความไม่ลาเอียง ไม่เป็นสารสนเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะปกปิดหรือบิดเบือน
3. เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และยอมารับได้
4. การใช้งานง่าย
5. ควรยืดหยุ่นได้ สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการ
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึ ง ระบบที่ ผ่ า นกระบวนการกลั่ น กรองหรื อ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรในกระบวนการทางาน
นี้ข้อมูลนาเข้าจะถูกกลั่นกรองหรือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ คือ สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ได้

3. ระบบฐำนข้อมูล
กฤชญา จันทโรบล (2554 : 1) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กัน นามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น
ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกัน
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2549 : 37) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูล (Database) หมายถึง การ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่า งมีระบบ นอกจากจะเป็นการเก็บตัวข้อมูลแล้วยังเก็บความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลด้วย
มนตรี วิบู ล ยรั ตน์ (2558 : 92-93) ได้ให้ ความหมายของระบบฐานข้ อ มูล (Database System)
หมายถึง ระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บ ารุ ง รั ก ษาข้ อ มู ล (Maintain Data) ให้ มี ค วามปลอดภั ย (Security) มี ก ารปรั บ ข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ
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(Update) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) และสามารถเรียก (Retrieve) และเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูล
เหล่านั้นได้ทุกเวลาเมื่อต้องการ (Availability)
กฤชญา จั น ทโรบล (2554 : 1) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของระบบฐานข้ อ มู ล (Database System)
ความหมายของระบบฐานข้อมูลก็คือ ที่รวมของฐานข้อมูลต่าง ๆ หรือที่รวมของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งอาจจะได้จาก
การคานวณ หรือประมวลผลต่าง ๆ หรืออาจจะได้จากการบันทึกข้อมูลโดยผู้ใช้
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4. โปรแกรมระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL
ฐานข้ อ มู ล เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น (Application) เนื่ อ งจาก
ระบบงานต่าง ๆ จะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ ฐานข้อมูลได้ “เข้าถึง
ข้อมูล” คือ การที่ระบบงานสามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล และจัดทารายงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐาน
ของระบบงานต่าง ๆ
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2555 : 189) กล่าวว่า MySQL ได้ถูกพัฒนามาจากโปรแกรม mSQL ซึ่งมีจุด
ด้อยและข้อจากัดอยู่มาก โดยผู้พัฒนาโปรแกรม MySQL ได้กาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อจากัดต่าง ๆ ที่มี่
อยู่มากมาย ให้มีประสิทธิ ภาพในการทางานมากยิ่งขึ้นจนกลายมาเป็นตัวโปรแกรม MySQL และสร้างให้ตัว
โปรแกรมสามารถสนั บ สนุ น การท างานระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows หรื อ Linux และที่ เ ด่ น ไปกว่ า นั้ น
ตัวโปรแกรม MySQL เป็นของแจกฟรี เพราะเป็นโปรแกรมประเภท Open Source
สุธี พงศาสกุลชัย (2553 :106) ได้กล่าวว่า เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Manegement
System :DBMS) ที่นิยมนามาใช้ร่วมกับ Web Server ต่าง ๆ เป็นจานวนมาก สาเหตุที่ MySQL ได้รับความ
นิยมอย่างสูง คือ สามารถทางานร่วมกับ PHP ได้เป็นอย่างดี และนามาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน (2555: 78) ได้กล่าวว่า MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยม
ใช้กัน มากในปั จ จุ บั น เนื่ องจาก MySQL เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีประสิ ทธิภ าพมาก และเป็นโปรแกรมที่
สามารถทางานได้กับหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac OS เป็นต้น และยังมีความสามารถใน
การทางานร่วมกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้หลากหลาย เช่น ภาษา C, ภาษา C++, ภาษา PHP,
ภาษา Java เป็นต้น MySQL จะมีคาสั่งที่ใช้ในการจัดการกับระบบฐานข้อมูล เช่น คาสั่งในการสร้างฐานข้อมูล,
คาสั่งในการสร้างตารางมาตรฐานข้อมูล, คาสั่งในการควบคุมการทางานต่าง ๆ ดังนี้
กิตติศักดิ์ เจริญโภคานนท์ (2548: 139) ได้กล่าวไว้ว่าโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL มีความสามารถใน
การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ดังนี้
1. ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้
2. สิทธิต่างๆ ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
3. สารองข้อมูล (Backup)
4. ระบบคืนสภาพข้อมูล (Recovery)
5. ระบบโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลตัวอื่น ๆ
6. จัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิดข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ ตัวเลข และอื่น ๆ อีกมากมาย
จุดเด่นและหลักการทางาน MySQL ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (2557: 1) ได้ให้ข้อมูลดังนี้
1. MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS)
2. ฐานข้อมูล มีลั กษณะเป็น โครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรือ
ประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจาเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นตัวกลางใน
การจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้ งสาหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับการทางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่
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ต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจานวนมาก MySQL ทา
หน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
3. MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational
4. ฐานข้อมูลแบบ relational จะทาการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ทาให้ทางานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บ
ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันทาให้สามารถรวมหรือจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่
เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล
5. MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งาน
และปรั บ แต่งการทางานได้ตามต้อ งการ สามารถดาวน์โ หลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ต และ
นามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
6. ในระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งานเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ดูแล
ระบบสามารถเลือกใช้งานได้ หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกติดตั้ง
ได้ทั้งในขณะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้งภายหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการก็ได้
อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ผู้ใช้งานจานวนมากนิยมใช้งานโปรแกรม MySQL คือ MySQL สามารถทางานได้อย่าง
รวดเร็ว น่าเชื่อถือและใช้งานได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานระหว่างโปรแกรม MySQL
และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการประมวลผลแต่ละคาสั่งได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 1 นอกจากนั้น MySQL ถูก
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทาหน้าเป็นเครื่องให้บริการรองรับการจัดการกับ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการ
พัฒนายังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฟังก์ชันการทางานใหม่ๆ ที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพิ่ม
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการปรับปรุงด้านความต่อเนื่อง ความเร็วในการทางาน และความปลอดภัย ทาให้
MySQL เหมาะสมต่อการนาไปใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. ภำษำ PHP
กิตติศักดิ์ เจริญโภคานนท์ (ม.ป.ป. 2537: 2-12) ได้ให้ความหมายของ PHP (Personal Home Page
Tool) ไว้ว่า PHP เป็นภาษาสาหรับใช้ในการเขียนคาสั่งหรือโค้ด โปรแกรมบนเว็บไซต์ หรือบนฝั่งเชิร์ฟเวอร์
(server-Side Script) สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับภาษา
Perl หรือ ภาษา C ภาษา PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML
โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า serverside หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สาคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้ าง
เอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น
หลักกำรทำงำนของ PHP มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. จากไคลเอนต์ จ ะร้ อ งขอหรื อ เรี ย กไฟล์ php script ผ่ า นทางโปรแกรมบราวเซอร์ (Internet
Explore)
2. บราวเซอร์จะส่งคาร้อง (Request) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์รับคารองขอจากบราวเซอร์แล้วก็จะนาสคริปต์ php ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมแปลภาษา PHP ที่เป็นอินเตอร์พรีเตอร์
4. กรณีที่ php script มีการเรียกใช้ข้อมูลก็จะติดต่อกับฐานข้อมูลต่างๆผ่านทาง ODBC Connection
ถ้าเป็นฐานข้อมูลกลุ่ม Microsoft SQL Server, Microsoft Access, FoxProหรือใช้ Function Connection
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ที่มีอยู่ใน PHP Library ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลออกมาหลังจากแปลสคริปต์ PHP เสร็จแล้วจะ
ได้รับไฟล์ HTML ใหม่ที่มีแต่แท็ก HTML ไปยัง Web Server
5. Web Server ส่งไฟล์ HTML ที่ได้ผ่านการแปลแล้วกลับไปยังบราวเซอร์ที่ร้องขอผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
6. บราวเซอร์รับไฟล์ HTML ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้แปล HTML แสดงผลออกมาทางจอภาพเป็นเว็บ
เพจโดยใช้ตัวแปลภาษา HTML ที่อยู่ในบราวเซอร์ซึ่งเป็นอินเตอร์พรีเตอร์เช่นเดียวกันไปให้เครื่องไคลเอนต์
ควำมสำมำรถของภำษำ PHP
1. เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นแบบ Open source ผู้ใช้สามารถ Download และนา Source code
ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงทางานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการทางานของ
เครื่อง Client โดย PHP จะอ่านโค้ด และทางานที่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาที่
เครื่องของผู้ใช้ในรูปแบบของ HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้
3. PHP สามารถทางานได้ในระบบปฎิบัติการที่ต่างชนิดกัน เช่น Unix, Windows, Mac OS หรือ
Risc OS อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ เนื่ องจาก PHP เป็นสคริปต์ที่ต้องทางานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคอมพิว เตอร์
สาหรับเรียกใช้คาสั่ง PHP จึงจาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถประมวลผล PHP
ได้
4. PHP สามารถทางานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal Web Server(PWS), Apache,
OmniHttpd และ Internet Information Service(IIS) เป็นต้น
5. ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
6. PHP มีความสามารถในการทางานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทางานของ PHP เช่น Oracle, MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ
MS SQL เป็นต้น
7. PHP อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งทางานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น LDAP, IMAP, SNMP,
POP3 และ HTTP เป็นต้น
8. โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได้
6. กำรบริหำรงำนพัสดุ
วรรรวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ (2538 : 2-5) ได้ให้ความหมายของ พัสดุหรือวัสดุ หมายถึง สิ่งของ
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงเครื่องจักร เครื่องยนต์ วัตถุดิบ สินค้าสาเร็จรูป รวมทั้งที่ดินและ
อาคาร
การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนาเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัดพัสดุต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในคลังและใช้อยู่ในกิจการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดสภาพคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคลื่อนย้ายพัสดุมา
ขอบเขตของกำรบริหำรงำนพัสดุ
การบริหารงานพัสดุจะต้องดาเนินตามนโยบายขององค์การ เช่น หน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ก็จะ
ดาเนิ น ตามระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ ส่ ว นราชกิจเอกชนก็จะปฏิบัติตามนโยบายของ
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องค์การ ฝ่ายบริหารงานพัสดุก็จะต้องทาการวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การธุรกิจ ขอบเขตของ
การบริหารงานพัสดุ แบ่งได้ดังนี้
1. การวางแผนหรือการกาหนดโครงการ การบริหารงานพัสดุก็เช่นเดียวกันกับงานอื่นๆ คือ ต้องเริ่ม
จากการวางแผนเกี่ยวกับการใช้พัสดุ ซึ่งต้องมีการทาแผนงานร่วมกับแผนงานอื่นๆ แต่ยังยึดหลักการวางแผน
โดยทั่ว ๆ ไป เช่น แผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง หรือแผนระยะยาว แต่แผนหลักนั้นควรเป็นแผนระยะสั้น
คือแผน 1 ปี เพื่อให้สามารถนาแผนนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการกาหนดความต้องการวัสดุ
2. การกาหนดความต้องการ เมื่อมีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้วัสดุก็จะต้องกะปริมาณจานวนความ
ต้องการพัสดุแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากแผนงานต่าง ๆ ว่าต้องใช้พัสดุชนิดใดบ้าง จานวนเท่าใด เพื่อ
นามาพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
3. การกาหนดงบประมาณ เป็นการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า เมื่อกาหนดความต้องการพัสดุแล้ว
ต้องคานวณออกมาเป็ น ตัว เงิน เพื่อจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งการจัดทางบประมาณนั้นต้อง
สอดคล้องและประสานกับแผนงานอื่น ๆ
4. การจัดหา เป็นขั้นตอนที่สาคัญจาเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถในการดาเนินการ การ
จัดหาจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจากัดต่าง ๆ ของแต่ละองค์การ การจัดหาที่มีประสิทธิภาพจะทา
ให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ถูกต้องและประหยัด
5. การเก็บรักษา เมื่อผู้ค้านาพัสดุมาส่งก็จะทาการตรวจสอบจานวน คุณลักษณะเฉพาะว่าตรงกับที่สั่ง
หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพว่าไม่ชารุด แล้วบันทึกลงในบัญชีจัดแยกประเภทเข้าเก็บในคลัง เพื่อรอการ
แจกจ่าย เมื่อหน่วยใช้แจ้ความประสงค์มาก็ดาเนินการจัดส่งไปยังหน่วยใช้
6. การแจกจ่าย คือการจ่ายวัสดุออกจากคลังที่เก็บเมื่อหน่วยใช้แจ้งความประสงค์ขอเบิกวัสดุ การจ่าย
วัสดุจะต้องมีเอกสารหลั กฐานอ้างอิงทุกครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการควบคุมทางบัญชี และเพื่อปรับแต่งยอด
คงเหลือให้ถูกต้องเสมอ
7. การบารุงรักษา เป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพของพัสดุที่ใช้ให้ยืดอายุการใช้งานออกไป การที่
อายุของเครื่องจักรคงทนนั้น ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลของผู้ใช้งาน หมั่นทาความสะอาด และบารุงรักษา หาก
ผิดปกติให้ช่างตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะเสียหายมากขึ้น การกระทาเช่ นนี้จะประหยัดค่าใช้จ่าย
และรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร
8. การจาหน่าย รายการพัสดุที่ใช้มาเป็นเวลานานอาจมีการเสื่อมสภาพ หรือพัสดุเหลือใช้ พัสดุหมด
ประโยชน์เนื่องจากการยกเลิกโครงการทาให้มีพัสดุเกินความจาเป็น หากเก็บรักษาไว้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาและสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บในคลังพัสดุ รวมทั้งสิ้นเปลืองบุคลากร จึงต้องมีการพิจารณาว่าพัสดุใดควร
จะจาหน่ายออกมากบัญชี
7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิจิตรศิลป์ คาผาสุก (2553) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการครุภัณฑ์ สามารถช่วยในการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และการสืบค้นข้อมูลเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้มีความคล่องตัวอานวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยจัดการศึกษา
ลดขั้นตอนการที่งานที่ซ้าซ้อน การพิมพ์สรุปข้อมูลรายงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
สินชัย กิตติมงคลสุข (2542) ได้ศึกษา เรื่อง ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานซ่อมบารุง
พบว่ า เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ งานซ่ อ มบ ารุ ง
10

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

(Computer Equipment System for Maintenance Service) ขององค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง ในองค์กรแห่งนี้
มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองร้อยเครื่อง ซึ่งประสบกับปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและการดูแลแก้ไข
การศึกษาและพัฒนานี้เป็นระบบต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบลักษณะเดียวกัน สาหรับส่วนงาน
อื่นต่อไป ระบบที่วิเคราะห์และออกแบบ ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เป็นระเบียบ โดยเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งสามารถจัดการกับข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในอีก
ส่วนหนึ่ง เป็นการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เครื่องในองค์กรและตอบปัญหาพร้อมวิธีแก้ไข ระบบนี้ผู้ใช้
สามารถติดตามงานที่แจ้งเข้ามา เพื่อขอทราบว่างานได้ดาเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว
นิ รั นดร์ สิ น ไพบู ล ย์ (2545) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล งานพัส ดุบนเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์” ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานพัสดุบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิ
ละอนุกูล ส่วนใหญ่มีความสะดวกต่อการใช้งานและรวดเร็วโปรแกรมมีลาดับขั้นตอนการทางานที่ เป็นลาดับ
ชัดเจน มีหน้าต่างการใช้งานโปรแกรมไม่ ซับซ้อนและเข้าใจง่าย มีความถูกต้องและความเป็นอัตโนมัติ ของ
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล คู่มือมีการอธิบายการใช้โปรแกรม และมีความสะดวกและชัดเจนในระดับพอใช้
นอกจากนั้นเกิดความสะดวกต่อผู้ ตรวจสอบข้อมูลพัสดุ และมีการจัดวางเครื่องมือการใช้งานโปรแกรมบน
จอภาพที่พอใช้ และมีความถูกต้องของการประมวลผลของโปรแกรมหลังการใช้งาน
เพ็ญพร ปะระดี (2546) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับระบบงานธุรการ งานบุคลากร
งานพัส ดุครุ ภัณฑ์ ส านั กพัฒ นาการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เขตการศึกษา 8” ผลการศึกษา พบว่า
ฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา และเรียกใช้ข้อมูล
สาหรับระบบงานธุรการ งานบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์ ของสานัก พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เขตการศึกษา 8 ได้ในระดับดีมาก
สมศักดิ์ บุตรสีทา และอุราวัจน์ เสนาวงศ์ (2551) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
แบบเว็บในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้น เป็นระบบฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ง่าย มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน รองรับการใช้งาน
พร้อมๆ กันของผู้ใช้หลายคนได้ ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถผลิตสารสนเทศได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ อีกทั้ง
ยังสามารถทางานได้สอดคล้องกันดี และมีความเถียรสูง
อุทัย ทรายคา และนรินทร์ ทะดวงสอน (2549) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบการจั ด การด้ า นพั ส ดุ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ คณะศึ ก ษาศาส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการด้านพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ระบบฐานข้อมูลการจัดการด้านพัสดุใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้
งานได้ดีกว่าระบบเดิม สามารถนาไปใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา และเรียกใช้ข้อมูล ของหน่วยพัสดุ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมพงษ์ แจ่มยวง (2547) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุ : กรณีศึกษาสาหรับการ
บริหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุมพัสดุและการจัดการ
คลังพัสดุ ตั้งแต่การจัดเก็บ การจัดทาทะเบียน การควบคุมการเบิกจ่าย การซ่ อมบารุงและการจาหน่ายออก
วิธีการเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนา
ระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ และการประเมินโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการพัฒนาระบบนี้โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม
PHP ผลการศึกษา พบว่า การใช้งานระบบฐานข้อมูลพัสดุพบว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
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จิตรา สามสา (2552) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สาหรับห้องสมุด
ดิววอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ ” ผลการศึกษา พบว่ า ฐานข้อมูลวัสดุดนตรีตะวันตกสาหรับห้องสมุดดิวอลด์
มหาวิทยาลัยพายัพ มีความสามารถดังนี้
1) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในและภายนอกห้องสมุดดิวอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบแต่ละกลุ่ม
2) ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลวัสดุดนตรีตะวันตก
3) ลดขั้นตอนการทางานและแก้ปัญหาการทางานล่าช้า
4) ประมวลผลการทางานของระบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถนาข้อมูลในรูปแบบรายงานได้
ตรงตามความต้องการของผู้บริจาค และบรรณรักษ์
ธนวัฒน์ จงอากุล (2553) ได้ศึกษา เรื่อง “ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฐานข้ อมูลครุภัณฑ์
หน่ ว ยสนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ฝ่ า ยการศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลั ย มหิ ดล” ผลการศึกษา พบว่า ระบบสารสนเทศการบริห ารจัดการฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ห น่ว ย
สนับสนุนการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ดังนี้
1. ระบบที่พัฒนามีความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของระบบอยู่ในระดับมาก
2. ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก
3. ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก
ชูชาติ แซ่เตียว และสมชาย ปราการเจริญ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง “ระบบจัดการข้อมูลวัส ดุ และ
ครุภัณฑ์ กรณีศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด” ผลการศึกษา พบว่า ระบบที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ดังนี้
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
2. ด้านการทางานตามหน้าที่ของระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
3. ด้านการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
4. ด้านการรักษาปลอดภัยของระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
จารุวรรณ มณีชมพู และเจษฎาภรณ์ สุธา (2551) ได้ศึกษา เรื่อง “การสร้างระบบฐานข้อมูลด้านวัสดุ
และครุภัณฑ์ในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร” ผลการศึกษา พบว่า การใช้ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งาน
ได้จริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ โดยมีระดับความพอใจดังนี้
1. รูปลักษณ์ของเว็บเพจมีความน่าสนใจอยู่ในระดับดี
2. รูปลักษณ์ของโปรแกรมมีความเข้าใจง่ายอยู่ในระดับดีมาก
3. ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก
4. ความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก
5. ระบบฐานข้อมูลมีความสามารถตรงกับผู้ใช้งานในระดับดีมาก
6. ความหลากหลายในการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับดี
7. ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้รวดเร็วกว่าค้นหาแบบเดิมอยู่ในระดับดีมาก
8. สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับดี
9. คู่มือการใช้งานสามารถอ่านและใช้งานได้ง่ายอยู่ในระดับดีมาก
10. ความเหมาะสมของเนื้อหาของคู่มือการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก
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บทที่ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีดำเนินกำรวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิช าฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 20 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิช าฟิสิ กส์ จานวน 11 คน และ
อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 9 คน ที่ขอใช้บริการเครื่องมือเป็นประจา
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์พูดคุยสอบถามความต้องการเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบลงข้อสรุป
ตอนที่ 2 การจัดทาฐานข้อมูล เครื่ องมือ วิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีขั้นตอนดังนี้
2.1. ศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร โดยใช้เอกสารรายการสารวจครุภัณฑ์ประจาปี พ.ศ. 2559
ถึง ปี พ.ศ. 2560
2.2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล โดยมีแนวทางจากผลการวิเคราะห์ความต้องการฐานข้อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของสาขาวิช าฟิสิ กส์ ที่ได้จากการสั มภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์สาขาฟิสิ กส์ ที่เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายกล่าวคือ มีลักษณะที่ส ามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิช าฟิสิ กส์ ทั้งหมด,
สถานะการใช้งาน, การยืมคืน และตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือผ่านฐานข้อมู ลออนไลน์ได้ ผู้วิจัยยังได้เพิ่มเติม
ระบบการบันทึกข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบยืมคืน ระบบเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ระบบรายการคงอยู่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถรายงานข้อมูลออกมาเป็น Excel ใช้งานได้ในระบบออนไลน์
มีการรั กษาความปลอดภัย ในการใช้ ง านโดยมีร ะบบสมาชิก ในการล็ อคอิ นเข้า ใช้ฐ านข้ อ มูล มีผู้ ใช้งาน 2
ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ
2.3 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยใช้โ ปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ในการเขียนระบบ โดยทางานผ่ านเว็ บ
เซิร์ฟเวอร์ และนาข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ดังแสดงตามภาพที่ 1-2
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักของฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเมนูหลักการเข้าใช้งาน

ภาพที่ 3 แสดงรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์
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ภาพที่ 4 แสดงระบบยืมคืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 52 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 41 คน อาจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 9 คน และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 2 คน ที่ทดลองใช้บริการฐานข้อมูลที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สอบถาม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้, ด้านการใช้งานของโปรแกรมและ
ด้านการทางานของระบบ
3.3 ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัย แจกแบบสอบถามแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาฟิสิกส์ หลังจากได้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล
3.4 วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยเครื่องคอมพิว เตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package Social Sciences) โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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บทที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของสาขาวิชาฟิสิกส์
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลจากการศึกษาแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ พบว่า ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ต้องการ มีลักษณะที่สามารถดู
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด, สถานะการใช้งาน, การยืมคืน และตาแหน่งที่ตั้ง
ของเครื่องมือผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ได้
2. จากการพัฒนาฐานข้อมูลใช้โปรแกรมภาษา PHP (PHP : Personal Home Page) ในการเขียน
ระบบ โดยทางานผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ และนาข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) โดยใน
ฐานข้อมูลมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากรายการครุภัณฑ์ของสาวิชาฟิสิกส์
ระบบยืมคืน ระบบเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบรายการคงอยู่เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สามารถรายงานข้อมูลออกมาเป็น Excel ใช้งานได้ในระบบออนไลน์ มีการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
โดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอินเข้าใช้ฐานข้อมูล มีผู้ใช้งาน 2 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ
3. จากการวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ฐ านข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิท ยาศาสตร์ข อง
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกลุ่มเป้าหมายจานวน 52 คน มีผลการสารวจทั้ง 3 ด้าน
ดังแสดงในตาราง 1 – 5
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนและประเภทผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชา
ฟิสิกส์
จำนวนผู้ใช้งำนระบบ (คน)
ประเภท
จำนวน (คน)
ร้อยละ
นักศึกษา
38
73.08
อาจารย์
12
23.07
เจ้าหน้าที่
2
3.85
รวม
52
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากที่สุด คือ นักศึกษา จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 รองลงมาเป็นอาจารย์ จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.07 และเจ้าหน้าที่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม
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รำยกำรประเมิน

4.38
4.39
4.44

0.56
0.57
0.56

87.56
87.83
88.79

ระดับ
คุณภำพ
มากที่สุด
มาก
มาก
มำก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้ระบบ
ด้านการทางานของระบบ
ด้านการใช้งานของโปรแกรม
ผลกำรประเมินโดยรวม

ควำมพึงพอใจ
ค่ำเบี่ยงเบน
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำน
4.52
0.54
90.39

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจใน
ด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
คิดเป็นร้อยละ 90.39 รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้งานของโปรแกรม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
คิดเป็นร้อยละ 87.83 และด้านการทางานของระบบ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ
87.56 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ
ควำมพึงพอใจ
รำยกำรประเมิน
ค่ำเบี่ยงเบน
ระดับ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำน
คุณภำพ
1. ความสามารถของระบบในการแสดงข้อมูลทั่วไป 4.50
0.50
90.00
มาก
2. ความสามารถของระบบในการเพิ่ม แก้ไข และ
4.35
0.56
86.92
มาก
ลบข้อมูล
3. ความสามารถของระบบในการรายงานข้อมูล
4.37
0.56
87.31
มาก
4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล
4.44
0.57
88.85
มาก
5. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงหน้า
4.46
0.54
89.23
มาก
ฐานข้อมูล
6. ความเสถียรของข้อมูล
4.54
0.50
90.77
มากที่สุด
7. ความสามารถของระบบในการช่วยอานวยความ 4.65
0.56
93.08
มากที่สุด
สะดวกในการจัดการด้านครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
8. สามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร)
4.60
0.57
91.92
มากที่สุด
9. สามารถลดขั้นตอนการใช้บริการ
4.69
0.51
93.85
มากที่สุด
10. ความสามารถของระบบในภาพรวม
4.60
0.49
92.00
มากที่สุด
ผลกำรประเมินโดยรวม
4.52
0.54
90.39
มำกทีส่ ดุ
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จำกตำรำงที่ 3 พบว่าผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในด้านการนาผลไปใช้งาน
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ ใช้ร ะบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็น
ร้อยละ 90.39 เมื่อพิจาณาเป็นรายประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากเท่ากัน โดยประเด็นที่ผู้ทดลอง
ใช้พอใจมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถลดขั้นตอนการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็น
ร้อยละ93.85 รองลงมาคือ ความสามารถของระบบในการช่วยอานวยความสะดวกในการจัดการด้านครุภัณฑ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.08 สามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร) และ
ความสามารถของระบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และความเสถียรของข้อมูล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.77 ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ความสามารถของระบบในการ
แสดงข้อมูลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ความสามารถของระบบในการ
เชื่อมโยงหน้าฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.23 ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.85 ความสามารถของระบบในการรายงานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.31 และความสามารถของระบบในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.92
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ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในด้านการทางานของระบบ
ควำมพึงพอใจ
รำยกำรประเมิน
ค่ำเบี่ยงเบน
ระดับ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำน
คุณภำพ
1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงข้อมูลทั่วไป 4.42
0.54
88.46
มาก
2. ความถูกต้องของระบบในการเพิ่ม แก้ไข และ
4.33
0.51
86.54
มาก
ลบข้อมูล
3. ความถูกต้องของระบบในการรายงานข้อมูล
4.40
0.53
88.08
มาก
4. ความถูกต้องของระบบในการจัดการข้อมูล
4.40
0.53
88.08
มาก
5. ความถูกต้องของระบบในการเชื่อมโยงหน้า
4.37
0.60
87.31
มาก
ฐานข้อมูล
6. ความถูกต้องของระบบในภาพรวม
4.35
0.56
86.92
มาก
ผลกำรประเมินโดยรวม
4.38
0.56
87.56
มำก

ตารางที่ 4 พบว่าผู้ ทดลองใช้ฐ านข้อมูล ที่พัฒ นาขึ้นมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นผู้ทดลองใช้มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องของระบบในการแสดงข้อมูล
ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.46 รองลงมา ความถูกต้องของระบบในการรายงานข้อมูล
และความถูกต้องของระบบในการจัดการข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.08 ความถูกต้องของ
18

ระบบในการเชื่อมโยงหน้าฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.31 ความถูกต้องของระบบใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.92 และความถูกต้องของระบบในการเพิ่ม แก้ไข และลบ
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.54
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ตำรำงที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในด้านการใช้งานของโปรแกรม
ควำมพึงพอใจ
รำยกำรประเมิน
ค่ำเบี่ยงเบน
ระดับ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำน
คุณภำพ
1. ความง่ายและสะดวกในการใช้งาน
4.67
0.52
93.33
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของชนิดอักษร
4.25
0.52
85.00
มาก
3. ความเหมาะสมของขนาดอักษร
4.31
0.58
86.27
มาก
4. ความเหมาะสมของสีอักษร
4.35
0.56
86.92
มาก
5. ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
4.35
0.48
86.92
มาก
6. ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของ
4.37
0.53
87.45
มาก
ส่วนประกอบต่างๆ
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ
4.48
0.58
89.62
มาก
ระบบ
8. ความเหมาะสมของข้อความในการสื่อ
4.40
0.63
88.08
มาก
ความหมาย
9. ความเหมาะสมของระบบโดยภาพรวม
4.35
0.62
86.92
มาก
ผลกำรประเมินโดยรวม
4.39
0.57
87.83
มำก

จำกตำรำงที่ 5 พบว่าผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ดเพีย งประเด็น เดีย วได้แก่ ความง่ายและสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67
คิดเป็นร้อยละ 93.33 นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความ
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.62 ความเหมาะสมของ
ข้อความในการสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.08 ความเหมาะสมในการวางตาแหน่ง
ของส่ ว นประกอบต่างๆ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.45 ความเหมาะสมของสีอักษร ความ
เหมาะสมของสีพื้นหลัง และความเหมาะสมของระบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ
86.92 ความเหมาะสมของขนาดอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.27 ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้แก่ ความเหมาะสมของชนิดอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00
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บทที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
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ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย และพัฒนาเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมี
รายการเกี่ยวกับ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ สถานที่เก็บครุภัณฑ์ และสถานะครุภัณฑ์ และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ ใช้ฐ านข้อมูล เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิช าฟิสิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้ศึกษาความ
ต้องการเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทดลองใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์บนระบบ
คอมพิวเตอร์ และตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จานวน 52 คน
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
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สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยสามรถสรุปได้ดังนี้
1. นักศึกษาและอาจารย์สาขาฟิสิกส์มีความความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชา
ฟิสิกส์ทั้งหมด, สถานะการใช้งาน, การยืมคืน และตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ได้
2. ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้
พั ฒ นาขึ้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ดาเนิ น การพั ฒ นาโดยจั ด ท าขึ้ น มาในรูป แบบเว็บ แอพริเ คชั่น (Web Application) ใช้
โปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ มายเอสคิวแอล MySQL เป็นตัว
จัดการฐานข้อมูลมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากรายการครุภัณฑ์ของสาวิชา
ฟิ สิ ก ส์ ระบบยื ม คื น ระบบเพิ่ ม แก้ ไ ข ลบข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ระบบรายการคงอยู่ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ สามารถรายงานข้อมูลออกมาเป็น Excel ใช้งานได้ในระบบออนไลน์ มีการรักษาความปลอดภัย
ในการใช้งานโดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอินเข้าใช้ฐานข้อมูล มีผู้ใช้งาน 2 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้
ระบบ
3. ผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ

จากมากไปน้อย คือ ด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =
4.52) รองลงมา ด้านการใช้งานของโปรแกรม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.39) และด้านการทางานของระบบ อยู่
ในระดับมาก ( x = 4.38)
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยสามรถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ
สาขาวิชาฟิสิกส์ พบว่า ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ต้องการ มีลักษณะที่สามารถดู
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด, สถานะการใช้งาน, การยืมคืน และตาแหน่งที่ตั้ง
ของเครื่องมือผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าช่วยลดความซ้าซ้อน ข้อมูลมีความถูกต้ อง
ตรงกัน การเรียกใช้งานได้รวดเร็ว สะดวกในการยืม -คืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แก้ไขปรับปรุงข้อมูล และหา
ตาแหน่งที่ตั้งได้ง่าย เป็นไปตามยุคสมัยที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิจิตร
ศิลป์ คาผาสุก (2553) ที่ทาการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการครุภัณฑ์ :
กรณีศึกษาระบบฐานข้อมู ล ครุ ภัณฑ์วิทยาลั ยชุมชนมุกดาหาร” ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการครุภัณฑ์ สามารถช่วยในการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และการสืบค้นข้อมูลเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้มีความคล่องตัวอานวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยจัดการศึกษา
ลดขั้นตอนการที่งานที่ซ้าซ้อน การพิมพ์สรุปข้อมูลรายงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
2. จากการพัฒนาฐานข้อมูลใช้โปรแกรมภาษา PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) ในการเขียน
ระบบ โดยทางานผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ และนาข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ทั้งนีเ้ พราะว่า
โปรแกรมภาษา PHP เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นสามารถใช้ทางานร่วมกันกับโปรแกรม
MySQL เป็นอย่างดี มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ กิตติศักดิ์
สิงห์สูงเนิน (2555: 78) ได้กล่าวว่า MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
เนื่องจาก MySQL เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีประสิทธิภาพมาก และเป็นโปรแกรมที่สามารถทางานได้กับหลาย
ๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac OS เป็นต้น และยังมีความสามารถในการทางานร่วมกับโปรแกรมที่
ใช้ในการพัฒนาระบบได้หลากหลาย เช่น ภาษา C, ภาษา C++, ภาษา PHP, ภาษา Java เป็นต้น MySQL
จะมีคาสั่งที่ใช้ในการจัดการกับระบบฐานข้อมูล เช่น คาสั่งในการสร้างฐานข้อมูล , คาสั่งในการสร้างตาราง
มาตรฐานข้อมูล, คาสั่งในการควบคุมการทางานต่าง ๆ โดยในฐานข้อมูลที่พัฒนามีความสามารถในการบัน ทึก
ข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากรายการครุภัณฑ์ของสาวิชาฟิสิกส์ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สามารถรายงานข้อมูล มีการรั กษาความปลอดภัยในการใช้งานโดยมีระบบจัดการบัญชีผู้ ใช้ เป็นไปตาม
คุณสมบัติของโปรแกรม MySQL
3. ผลจากผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูลที่พบว่า ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจในด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการทางานของระบบ
และ ด้านการใช้งานของโปรแกรม ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูล โดยมีแนวทาง
การศึกษาคามต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ก่อน โดยมีผลความพึงพอใจสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชูชาติ แซ่เตียว และสมชาย
ปราการเจริญ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง “ระบบจัดการข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์ กรณีศึกษาแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตราด” ผลการศึกษา พบว่า ระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ ดังนี้ 1) ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใ ช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 2) ด้านการ
ทางานตามหน้าที่ของระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3) ด้านการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 4) ด้านการรักษาปลอดภัยของระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล
1.1 ฐานข้อมูลควรศึกษาเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของฐานข้อมูล การเรียบเรียงและจัดระเบียบข้อมูล
ที่ง่ายต่อการสืบค้น ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ขนาดอักษร สีพื้นที่ใช้แล้วสบายตา มีการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้
สามารถครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ แบ่งประเภทผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท
คือ ผู้ใช้บริการทั่วไป ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละประเภทมีสิทธิ์ใน
การเข้าไปใช้งานระบบต่างกัน ส่วนความสามารถในการทางานตามฟังก์ชั่นงานที่สาคัญ โดยรวมมีดังนี้
1.1 การเข้าสู่ระบบ
1.1.1 คลิกเข้าสู่ Internet Explorer Browser
1.1.2 ในช่องชื่อให้พิมพ์ http://202.29.80.53/~physervice/
1.1.3 แสดงหน้าแรกของระบบ
หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ มี 2 ส่วน คือ
1.) ส่ ว นเมนู ห ลั ก ประกอบด้ว ย หน้ำ หลัก เป็นส่ ว นการเข้าสู่ ระบบ ซึ่งจะมีเมนูให้ เลื อกประเภท
ผู้ใช้งานระบบ เว็บมหำวิทยำลัย จะลิงค์หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เว็บคณะ
วิทยาศาสตร์ จะลิงค์หน้าเว็บไซต์หลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ จะลิงค์หน้าข้อมูล
ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ
2.) ส่วนเมนูใช้งานหลัก ประกอบด้วย เมนูเข้าสู่ระบบสาหรับเจ้าหน้าที่ เมนูเข้าสู่ระบบสาหรับสมาชิก
เมนูลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งเมนูจัดการข้อมูลแต่ละเมนูจะแบ่งลักษณะการใช้งานตามประเภทผู้ใช้งานระบบ

ภำพที่ 1 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

1.1.4. หน้าหน้าลงทะเบียน
1.1.4.1 การเข้าใช้งานระบบให้กดเมนูเลือกลงทะเบียนสมาชิกจะแสดง “หน้าลงทะเบียน
สมาชิกใหม่” ซึ่งประกอบด้วยรายการย่อย ตามตัวอย่าง ดังนี้ ให้ใส่ข้อมูล รหัสบัตร : 123456 ,ชื่อ สกุล : นาย
กอ สกุลชื่น , คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , หลักสูตรสาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์, เบอร์โทรติดต่อ
: 055-123456 ,ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ (เลือกประเภทจาเป็นต้องระบุ), ชื่อล็อคอิน : admin รหัสผ่าน: 1234 “
และเมื่อพิมพ์รหัสผู้ใช้จะไม่แสดงให้เห็นรหัส เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน ดัง
ภาพที่ 2 และระบบจะบันทึกข้อมูลสมาชิกและแยกประเภทสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ดังภาพที่ 3
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ภำพที่ 2 แสดงการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ในการเข้าใช้ระบบ

ภาพที่ 3 แสดงรายชื่อผู้กรอกข้อมูลลงทะเบียนสมาชิกที่เข้าใช้ระบบ

ส่วนของผู้ดูแลระบบ
1.1.4.2 การเข้าใช้งานระบบให้กดเมนูเลือกสาหรับเจ้าหน้าที่ จะแสดง “หน้าล็อคอิน-สาหรับ
เจ้าหน้าที่” ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผู้ใช้ ในช่อง ตัวอย่าง “ชื่อสาหรับเข้าระบบ : admin รหัสผ่าน: 1234 “
และเมื่อพิมพ์รหัสผู้ใช้จะไม่แสดงให้เห็นรหัส เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังภาพที่ 4

ภำพที่ 4 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบของผู้ดูแลระบบ
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1.1.4.3 หลั ง จากล็ อ คอิ น เข้ า สู่ ร ะบบแล้ ว จะแสดงหน้ า จอแรกของผู้ ดู แ ลระบบ โดยมี
รายละเอียด คือ ส่วนบนจะแสดงหน้าหลักเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบไปด้วย เมนูรายการวัสดุรวม เมนูรายการที่มี
อยู่ เมนูรายการที่ถูกยืม เมนูรายการเพิ่มวัสดุ เมนูรายการแก้ไข-ลบวัสดุ เมนูระบบยืมวัสดุ เมนูระบบคืนวัสดุ
เมนูรายชื่อสมาชิก เมนูลงทะเบียนสมาชิกใหม่ เมนูรายงานการยืมที่ยังไม่ได้รับคืน เมนูรายงานการคืนวัสดุแล้ว
เมนูรายงานการยืนคืนรวม ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอแรกของผู้ดูแลระบบ

1.1.4.4 เมนูรายการเพิ่มวัสดุ
เมื่อเข้าสู่เมนูหลักแล้วให้เลือก เมนูรายการเพิ่มวัสดุจะปรากฏหน้าจอการเพิ่มรายการวัสดุ
ซึ่งประกอบด้วยรายการย่อย ตามตัวอย่าง ดังนี้ ให้ใส่ข้อมูล หมายเลขครุภัณฑ์ : พส.01.43.216 , รายการ :
เครื่องคอมพิวเตอร์, รายละเอียด : ครุภัณฑ์สานักงาน ใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ประจาห้อง
ศว 212, วันที่ได้มา : 20/11/2015, ราคา : 25,000 , ที่ตั้ง : ห้อง ศว 212 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
สถานะ : มีอยู่ (เลือกสถานะ) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลแล้วกดปุ่ม เพิ่มวัสดุ ดังภาพที่ 6
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1.1.4.5 เมนูรายการวัสดุรวม
หลั งจากบั น ทึกข้อมูลวัสดุที่เก็บรวบรวมทั้งหมดแล้ว เมื่อต้องการตรวจเช็คจานวนความ
ถูกต้องหรือจะเรียกดูข้อมูลวัสดุที่บันทึกไว้ ให้กลับไปหน้ารายการสาหรับเจ้าหน้าที่แล้วเลือก เมนูรายการวัสดุ
รวม จะแสดงข้อมูลรายการวัสดุทั้งหมด ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงรายการวัสดุทั้งหมดที่กรอกข้อมูลในระบบ

1.1.4.5 เมนูระบบยืมวัสดุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังเมนูระบบยืมวัสดุ จะแสดงจอภาพ ดังภาพที่ 8 ซึ่งจะมีรายการวัสดุ
ทั้งหมด โดยแสดงรายการหมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ที่ตั้ง สถานะ กดเพื่อยืม เมื่อเห็นรายการวัสดุที่ต้องการ
ยืมแล้วให้ กดคาว่า ยืม ที่ช่องรายการ กดเพื่อยืม ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ต้องการยืม และข้อมูลผู้ยืม
เช็คความถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ยืนยันการยืม ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 8 แสดงรายการวัสดุทั้งหมดในระบบ

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอรายการที่ต้องการยืม และข้อมูลผู้ยืม
1.1.4.6 เมนูรายการที่ถูกยืม
เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการทราบว่ามีรายการวัสดุที่ถูกยืมมีรายการใดบ้าง และผู้ยืมคือใคร จะ
แสดงรายงานการยืมตามจอภาพ ดังภาพที่ 10 ซึ่งจะมีรายการวัสดุทั้งหมดที่ถูกยืม โดยแสดงรายการหมายเลข
30

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ครุภัณฑ์ รายการ ที่ตั้ง สถานะ ผู้ยืม เมื่อเห็นรายชื่อผู้ยืมวัสดุแล้วสามารถกดที่ รายชื่อผู้ยืม ที่ช่องรายการ ผู้ยืม
ได้เลย ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลสมาชิกรายงานเจ้าหน้าที่เพื่อสะดวกต่อการติดตามทวงถาม ดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 10 แสดงรายการวัสดุที่ถูกยืมในระบบ

ภาพที่ 11 แสดงรายชื่อสมาชิกในระบบ
1.1.4.7 เมนูระบบคืนวัสดุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังเมนูระบบคื นวัสดุ จะแสดงจอภาพ ดังภาพที่ 12 ซึ่งจะมีรายการ
วัสดุที่ถูกยืม โดยแสดงรายการหมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ที่ตั้ง สถานะ กดเพื่อคืนวัสดุ เมื่อเห็นรายการวัสดุที่
ต้องการคืนแล้วให้ กดคาว่า คืน ที่ช่องรายการ กดเพื่อคืนวัสดุ ของรายการวัสดุที่ต้องการคืน ระบบจะแสดง
หน้าจอยืนยันการคืน และข้อมูลผู้ยืม เช็คความถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ยืนยันการคืน ดังภาพที่ 13
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ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอรายการวัสดุที่ถูกยืมในระบบ

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอยืนยันการคืนวัสดุในระบบ
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1.1.4.8 เมนูรายงานการคืนวัสดุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังเมนูรายงานการคื นวัสดุ จะแสดงจอภาพ ดังภาพที่ 14 ซึ่งจะมี
รายการวัส ดุที่ถูกยื มและได้รั บ คืน แล้ ว โดยแสดงรายการหมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ชื่อสกุล ผู้ ยืม สั งกัด
หลักสูตร/สาขาวิชา เบอร์โทรติดต่อ ตาแหน่ง วันที่ยืม วันที่คืน

ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอรายงานการคืนวัสดุในระบบ
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1.1.4.9 เมนูรายงานการยืมคืนรวม
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังเมนูรายงานการยืมคืนรวม จอภาพจะแสดงรายการวัสดุที่ถูกยืม
และได้รั บ คืน แล้ ว โดยแสดงรายการหมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ชื่อสกุล ผู้ ยืม สั งกัด หลั กสู ตร/สาขาวิ ชา
เบอร์โทรติดต่อ ตาแหน่ง วันที่ยืม วันที่คืน ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอรายงานการยืมคืนวัสดุโดยรวมในระบบ
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1.1.4.10 เมนูรายงานการยืมที่ยังไม่ได้รับคืน
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังเมนูรายงานการยืมที่ยังไม่ได้รับคืน จอภาพจะแสดงรายการวัสดุที่
ถูกยืมและยังไม่ได้รับคืน โดยแสดงรายการหมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ชื่อสกุลผู้ยืม สังกัด หลักสูตร/สาขาวิชา
เบอร์โทรติดต่อ ตาแหน่ง วันที่ยืม วันที่คืนที่ยังไม่แสดงสถานะการคนวัสดุ ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอรายงานการยืมที่ยังไม่ได้รับคืน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.1.4.11 เมนูรายงานวัสดุที่มีอยู่
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังเมนูรายงานวัสดุที่มีอยู่ จอภาพจะแสดงสถานะรายงานการที่มีอยู่
ของวัสดุ โดยแสดงรายการหมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ราคา ที่ตั้ง และสถานะของวัสดุปัจจุบัน ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอรายงานวัสดุที่มีอยู่ในระบบ
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ส่วนของผู้ใช้งำน (User)
1.1.5 การเข้าใช้งานระบบ
ผู้ ใช้งานระบบจะต้องลงทะเบีย นสมาชิกในส่วนเมนูใช้งานหลัก ซึ่งประกอบด้ว ย เมนูเข้าสู่ ระบบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ เมนูเข้าสู่ระบบสาหรับสมาชิก เมนูลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งเมนูจัดการข้อมูลแต่ละเมนูจะแบ่ง
ลักษณะการใช้งานตามประเภทผู้ใช้งานระบบ

ภาพที่ 18 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.1.5.1 การเข้าใช้งานระบบให้กดเมนูเลือกลงทะเบียนสมาชิกจะแสดง “หน้าลงทะเบียน
สมาชิกใหม่” ซึ่งประกอบด้วยรายการย่อย ตามตัวอย่าง ดังนี้ ให้ใส่ข้อมูล รหัสบัตร : 123456 ,ชื่อ สกุล :
นางสาวมัสยา สวยงาม, คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , หลักสูตรสาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์, เบอร์
โทรติดต่อ : 086-1234567 ,ตาแหน่ง : นักศึกษา (เลือกประเภทจาเป็นต้องระบุ) , ชื่อล็อคอิน : mussaya
รหัสผ่าน: 12345 “ และเมื่อพิมพ์รหัสผู้ใช้จะไม่แสดงให้เห็นรหัส เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แล้วกด
ปุ่ม ลงทะเบียน ดังภาพที่ 19

ภำพที่ 19 แสดงการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ในการเข้าใช้ระบบ
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1.1.5.2 การเข้าใช้งานระบบให้กดเมนูเลือกสาหรับเจ้าหน้าที่ จะแสดง “หน้าล็อคอิน-สาหรับ
สมาชิก” ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผู้ใช้ ในช่อง ตัวอย่ าง “ชื่อสาหรับเข้าระบบ : mussaya รหัสผ่าน: 12345 “
และเมื่อพิมพ์รหัสผู้ใช้จะไม่แสดงให้เห็นรหัส เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้ระบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.1.5.3 รายการสาหรับสมาชิก เมื่อผู้ใช้งานระบบลงชื่อเข้าใช้งานระบบจะปรากฏหน้า
จอแสดงผล โดยประกอบด้วยเมนู ดังนี้ รายการวัสดุรวม รายการที่มีอยู่ รายการที่ถูกยืม รายการระบบยืม
รายการระบบคืน ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอรายการสาหรับสมาชิกผู้ใช้ระบบ
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1.1.5.3 เมนูรายการวัสดุที่มีอยู่
สาหรับผู้ใช้ระบบนอกจากจะต้องรู้ว่าจะต้องยื มวัสดุอะไรแล้ว ต้องเช็ควัสดุที่มีอยู่ในระบบก่อน เริ่ม
จากการกดเมนู ร ายการวัส ดุ ที่มี อ ยู่ จะปรากฏหน้าจอรายการวัส ดุที่ มี อยู่ ประกอบด้ว ยรายการย่ อย คื อ
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ที่ตั้ง สถานะ ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 แสดงหน้าจอรายการวัสดุที่มีอยู่ในระบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.1.5.4 เมนูรายการระบบยืม
เมื่อผู้ใช้ระบบกดเข้าใช้เมนูรายการระบบยืมวัสดุ จะปรากฏหน้าจอรายการระบบยืม ประกอบด้วย
รายการย่อย คือ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ที่ตั้ง สถานะ กดเพื่อยืม เมื่อเห็นรายการวัสดุที่ต้องการยืมแล้วให้
กดคาว่า ยืม ที่ช่องรายการ กดเพื่อยืม ดังภาพที่ 23 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ต้องการยืม และข้อมูลผู้
ยืม เช็คความถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ยืนยันการยืม ดังภาพที่ 24
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอรายการยืมในระบบ

ภาพที่ 24 แสดงหน้าจอรายการที่ต้องการยืม และข้อมูลผู้ยืมในระบบ
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1.1.5.4 เมนูรายการที่ถูกยืม
เมื่อผู้ใช้ระบบต้องการทราบว่ามีรายการวัสดุที่ถูกยืมมีรายการใดบ้าง หน้าจอจะปรากฏรายงานการ
ยืมตามจอภาพ ซึ่งจะมีรายการวัสดุทั้งหมดที่ถูกยืม โดยแสดง หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ที่ตั้ง สถานะ ผู้ยืม
ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 แสดงรายการวัสดุที่ถูกยืมในระบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.1.5.5 เมนูรายการวัสดุรวม
หากผู้ใช้ระบบต้องการดูข้อมูลวัสดุโดยรวมให้เลือก เมนูรายการวัสดุรวม จะแสดงข้อมูลรายการวัสดุ
ทั้งหมด พร้อมแสดงสถานะของวัสดุ ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 แสดงสถานะรายการวัสดุทั้งหมดในระบบ
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แบบประเมินควำมคิดเห็นสำหรับผู้ใช้งำน
ผู้จัดทำ

การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายวีระศักดิ์ ทองอ่อน
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อเรื่อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะแบ่ง
ประเด็นการประเมินไว้ 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ
ด้านการนาผลไปใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ระบบ
ด้านการทางานของระบบ
ด้านการใช้งานของโปรแกรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขระบบ
2. แบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินใดๆ ทั้งสิ้น
3. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป
ระดับเกณฑ์กำรให้คะแนน
5
เท่ากับ
ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพดีมาก
4
เท่ากับ
ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพดี
3
เท่ากับ
ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพปานกลาง
2
เท่ากับ
ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพน้อย
1
เท่ากับ
ระบบฐานข้อมูลมีคุณภาพน้อยมาก
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ประเภทของผู้ใช้บริการ
 นักศึกษา

 อาจารย์

 เจ้าหน้าที่

ตอนที่ 2 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลเครื่องมือวิทยำศำสตร์สำขำวิชำฟิสิกส์ศำสตร์
รำยกำรประเมิน

ดีมำก

ดี

ระดับควำมคิดเห็น
ปำนกลำง
น้อย

น้อยมำก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
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ด้ำนกำรนำผลไปใช้งำนเป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้ระบบ
1. ความสามารถของระบบในการแสดงข้อมูลทั่วไป
2. ความสามารถของระบบในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
3. ความสามารถของระบบในการรายงานข้อมูล
4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล
5. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงหน้าฐานข้อมูล
6. ความเสถียรของข้อมูล
7. ความสามารถของระบบในการช่วยอานวยความสะดวกในการจัดการด้านครุภัณฑ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
8. สามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร)
9. สามารถลดขั้นตอนการใช้บริการ
10. ความสามารถของระบบในภาพรวม
ด้ำนกำรทำงำนของระบบ
1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงข้อมูลทั่วไป
2. ความถูกต้องของระบบในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
3. ความถูกต้องของระบบในการรายงานข้อมูล
4. ความถูกต้องของระบบในการจัดการข้อมูล
5. ความถูกต้องของระบบในการเชื่อมโยงหน้าฐานข้อมูล
6. ความถูกต้องของระบบในภาพรวม
ด้ำนกำรใช้งำนของโปรแกรม
1. ความง่ายและสะดวกในการใช้งาน
2. ความเหมาะสมของชนิดอักษร
3. ความเหมาะสมของขนาดอักษร
4. ความเหมาะสมของสีอักษร
5. ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
6. ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบระบบ
8. ความเหมาะสมของข้อความในการสือ่ ความหมาย
9. ความเหมาะสมของระบบโดยภาพรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงแก้ไข
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้วิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวหน้ำโครงกำร

ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน/กำรวิจัย
ผลงำนวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ำมี)

: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0864311269, 055267106
หมายเลขโทรสาร 055267106
E – mail : Thongonkap@gmail.com

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สถำนที่ติดต่อ

: นายวีระศักดิ์ ทองอ่อน
: นักวิทยาศาสตร์
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ไม่มี
ไม่มี

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด คณะ/สำนัก/กอง/ศูนย์
ระดับกำรศึกษำ
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