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Abstract 

The purposes of the research were to development application for borrowing 

equipment materials of student’ s club in Rajabhat Mahasarakham University, to 

assessment quality of application for borrowing equipment materials of student’s club 

in Rajabhat Mahasarakham University, and to find out user’ satisfaction with application 

for borrowing equipment materials of student’ s club in Rajabhat Mahasarakham 

University.  The sample used in the research consisted 30 students at Rajabhat 

Mahasarakham University.  Two types of the instruments used in the study were a 

quality assessment of application for borrowing equipment materials of student’s club 

in Rajabhat Mahasarakham University and a 10- item 5- rating- scale inventory on user 

satisfaction with application for borrowing equipment materials of student’ s club in 

Rajabhat Mahasarakham University. The statistics used for analyzing the collected  data  

were  mean,  standard  deviation. 

 The research findings showed that an application for borrowing equipment 

materials of student’s club in Rajabhat Mahasarakham University consists of three main 

part: part 1 were mobile application for user; part 2 were website application for club 

head and part 3 were website application for administrator. The overall quality results 

application for borrowing equipment materials of student’s club in Rajabhat 

Mahasarakham University was evaluated by 3 experts, were at a high level (X� = 4.06, 
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S.D. = 0.69). The overall usage of satisfaction results of application for borrowing 

equipment materials of student’s club in Rajabhat Mahasarakham University were at a 

high level (X� = 3.95, S.D. = 0.91). 

Keywords: application, borrowing, equipment materials, student’s club 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-

คืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 3) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบสุม เครื่องมือในการศึกษา 

ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผูเช่ียวชาญ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีใชงานแอปพลิเคชัน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย (X�) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.) 

 ผลการวิจัยพบวา 

  1.  แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชงานไดจริง แบงการทำงาน ออกเปน 3 สวน 

ไดแก สวนการใชงานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยนักศึกษาที่ทำการยืมวัสดุอุปกรณ และสวน

ควบคุมบนเว็บแอปพลิเคชัน ใชงานโดยนายกสโมสร และผูดูแลระบบ 

  2.  ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับ มาก (X� = 4.06, S.D. = 0.69) 

 3.  ผลการหาความพึงพอใจ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน

โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 3.95, S.D. = 0.91) 

 

     

 

  

 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ยืม-คืน, วัสดุอุปกรณ, ชมรมภายในมหาวิทยาลัย 
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บทนำ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย

คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการระดับคณะ จะตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร แตละสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเกิดอัตลักษณ

นักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะ

บัณฑิตที่ สกอ.กำหนด ทั้งกิจกรรมในดานสงเสริมวิชาการ ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง  ดานการ

ดำรงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ดานการสงเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ ดาน

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา

ทองถ่ิน กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนกระบวนการทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีข้ึน เพื่อเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดรูจักสนิทสนม ปรึกษาหารือ รวมกันทำกิจกรรมเพื่อชวยเหลือกันทางดานวิชาการ อัน

เปนประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารยประจำชมรมคอยแนะนำและใหคำปรึกษา

เพื่อใหการดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางท่ี

ถูกตองเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางดานวิชาการแลว มหาวิทยาลัยยังสงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษารู จักคิดและสรางสรรคกิจกรรมในแนวทางที่เปนประโยชนตอสังคมอีกดวย จากการ

ดำเนินงานที่ผานมา การจัดกิจกรรมตางๆ ของแตละชุมนุมหรือกิจกรรมภายในของแตละคณะ หาก

วัสดุอุปกรณในคณะของตนมีไมเพียงพอในการใชงาน ตัวแทนชุมนุมจะตองไปติดตอขอยืมวัสดุ

อุปกรณจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยหรือจากคณะอื่นๆ โดยจะตองไปดำเนินการยื่นหนังสือ

แบบฟอรมดังกลาวเพื่อการยืมวัสดุอุปกรณดวยตนเอง เปนเหตุใหใชเวลาในการดำเนินงานคอนขาง

นาน อีกท้ังข้ันตอนการคนหาหรือตรวจสอบจำนวนวัสดุอุปกรณท้ังหมดท่ีมีอยู วัสดุอุปกรณท่ีชมรมอื่น

ยืมไปแลวแตยังไมไดทำการคืน หรือท่ีคงเหลือใหยืมได มีความไมสะดวกมากนัก ทำใหเกิดความลาชา

และส้ินเปลืองเวลาในการคนหาขอมูล  

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นวาหากมีการพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันเพื่อเปน

ตัวกลางมารองรับการทำงานในสวนนี ้ จะทำใหระบบจัดการยืมคืนวัสดุอุปกรณอยู ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสท่ีสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแอปพลิเค

ชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี้ข้ึน เพื่อให

ระบบใหมเปนการจัดการโดยนำระบบคอมพิวเตอรและสมารทโฟนเขามาใช โดยนักศึกษาจะสามารถ

คนหารายการวัสดุอุปกรณท่ีมีท้ังหมด และท่ีคงเหลือท่ีสามารถใหยืมไดของแตละคณะ จากนั้นก็จะทำ

การกรอกเอกสารแบบฟอรมการยืมผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน โดยสามารถยืมขามคณะ และ

ทำเรื่องขอยืมได ณ สถานที่ใดๆ ที่มีอินเทอรเน็ต ดูผลการอนุมัติใหยืม วันครบกำหนดคืน รวมถึงดู

ประวัติการยืมยอนหลังได สวนนายกสโมสรของแตละคณะ ก็สามารถจัดการวัสดุอุปกรณในคณะของ

ตนไดอยางเปนระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณคงเหลือไดอยางถูกตองและปองกันการ
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สูญหายไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลการคงสภาพและการใชประโยชนของ

วัสดุ อุปกรณ ซึ่งสามารถนำไปประกอบการวางแผน ดำเนินงานในอนาคตได อีกท้ังยังเปนการสงเสริม

ภาพลักษณของการกาวสูมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2.  เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแอปพลิเคชันระบบ ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ทำการพัฒนาระบบ

บริหารคลังวัสดุอุปกรณ ระบบบริหารคลังวัสดุอ ุปกรณ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถชวยใหผูใชงาน สามารถดำเนินการงานเบิกจาย

วัสดุและยืม-คืน ครุภัณฑไดผานระบบรูปแบบท่ีใชการพัฒนา คือ ADDIE  Model มี 5 ข้ันตอน ไดแก 

การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เครื ่องมือที่ใชในการ

พัฒนา ไดแก Bootstrap.Framework  โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 

ในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1ประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบโดยผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน โดยใชแบบประเมินแบบ Black-Box Testing และครั้งที ่ 2 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน จำนวน 13 ทาน ผลการประเมินแสดงใหเห็นวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึน

มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก (X� = 4.35) จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ และความพึงพอใจของ

ผูใชงานอยูในระดับดี (X� = 4.15) จากการประเมิน สรุปไดวา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใชใน

การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานดานวัสดุอุปกรณ ต้ังแตการรับเขาวัสดุอุปกรณ  การเบิกจาย

วัสดุ  การยืม-คืนอุปกรณ และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอตอผูบริหารได 

 ภราดร รีชัยพิชิตกุล นคร  สรอยสน และ ธนพล กองสันเทียะ (2559) ทำการพัฒนาระบบ

บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่งานพัสดุและครุภัณฑ คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคคลที่เกี่ยวของ จำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ระบบ

บริหารครุภัณฑโดยใชเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ประกอบดวย 4 สวน ไดแก หนาหลัก สวนลงทะเบียนครุภัณฑ สวนยืมครุภัณฑ และ สวนคืนครุภัณฑ 

ความพึงพอใจของผูใชงานโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

 อดิศักด์ิ  พวงสมบัติ (2555) พัฒนาระบบยืม-คืนครุภัณฑดวยบารโคดสองมิติ ในรูปแบบของ

เว็บแอพพลิเคชันโดยใชบารโคดสองมิติแทนบารโคดรูปแบบเดิมในการจัดเก็บขอมูลเลขครุภัณฑ ใช

กลองเว็บแคมเมรา ในการอานขอมูล แทนเครื่องอานบารโคดแบบเดิม ออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

(UML) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2008 (Microsoft Visual Studio .NET 

2008) ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิร ฟเวอร 2008 

(Microsoft SQL Server 2008) ในการจัดการฐานขอมูล โดยใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร

แบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) เปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหการพัฒนาซอฟตแวรเปนไป

ตามมาตรฐาน กระบวนการผลิตซอฟตแวร TQS 12207 จากผลการทดสอบระบบในการใชงาน 

พบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นชวยทำใหการยืม-คืน ครุภัณฑเปนไปอยางรวดเร็ว สะดวก  มีความถูกตอง

ของขอมูลมากข้ึน และสามารถนำไปใชงาน ไดจริงในการยืม-คืนครุภัณฑของหนวยการเรียนรูทางการ

พยาบาล 

 

วิธีดำเนินการ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.  ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 

11,813 คน 

   2.  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 

30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบสุม 

 

ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย  

  1.  วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันยืมคืนวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรมของชมรมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการสัมภาษณและสอบถามความตองการจากสภาพการ

ปฏิบัติงานจริงของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมของคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 2.  นำขอมูลที ่ ได มาว ิเคราะหระบบงาน โดยนำหลักการและทฤษฎี UML (Unified 

Modeling Language) เขามาชวยในการวิเคราะหเพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบงานใหม ดังนี้ 
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 3. ขั ้นตอนการออกแบบ ไดทำการออกแบบหนาจอการใชงาน (User Interface) และ

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซึ่งประกอบไปดวย ตารางขอมูลนักศึกษา ตารางขอมูลนายก

สโมสร ตารางขอมูลผูดูแลระบบ ตารางประเภทวัสดุอปุกรณ ตารางวัสดุอุปกรณ ตารางคณะ ตาราง

การยืม และตารางการคืน  

 4. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยเครื่องมือของการพัฒนาระบบ ไดแก โปรแกรม NetBeans 

IDE 8.2, Android studio, Nox Player, Node.js, Kotlin, Html, JavaScript, Php, และฐานขอมูล 

MySql หลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ ้นแลว นำเสนอตอผูเชี ่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อประเมินหา

คุณภาพของแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

5. ขั ้นตอนการติดตั ้งและดำเนินการใชระบบ นำระบบที่ปรับแกตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญและพัฒนาจนสมบูรณแลวติดตั้งบนเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการทดลองใชกับ

กลุมตัวอยาง จากนั้นสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชงานแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุ

อุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 6. นำผลท่ีได มาสรุป และวิเคราะห เพื่อทำเปนรายงานฉบับสมบูรณ  

แผนภาพท่ี 1 Use case diagram ของแอปพลิเคชันยืม-คืนวัสดุอุปกรณ 
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ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

  แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ี

พัฒนาข้ึนนี้ ประกอบดวยการทำงาน 3 สวน ไดแกสวนของนักศึกษาโดยใชงานผานแอปพลิเคชันบน

มือถือ สวนของนายกสโมสรและผูดูแลระบบ ใชงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

 

สวนการใชงานของนักศึกษา 

                       
               ภาพท่ี 1 การสมัครสมาชิก                                    ภาพท่ี 2  การเขาสูระบบ  

 

 จากภาพท่ี 1 แสดงหนาจอสมัครสมาชิก สำหรับการเริ่มตนใชงานครั้งแรก ผูใชจะตองทำการ

สมัครสมาชิกกอน โดยกรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก รหัสนักศึกษา ชื่อผูใชงาน รหัสผาน ชื่อ-สกุล 

สาขาวิชา คณะ เบอรโทรติดตอ และอีเมล เมื่อเปนสมาชิกเรียบรอยแลว ก็จะสามารถเขาสูการใชงาน

ของระบบไดดังภาพท่ี 2  
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   ภาพท่ี 3 หนาหลัก    ภาพท่ี 4 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ    ภาพท่ี 5 กรอกรายละเอียดการยืม 

 

 จากภาพที่ 3 เมื่อผูใชงานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูหนาจอหลักของการใชงาน ซึ่ง

จะแสดงรายช่ือคณะท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัย หากตองการยืมวัสดุอุปกรณของคณะใดก็ใหเลือกท่ี

คณะนั้น ระบบจะแสดงรายการวัสดุอุปกรณท้ังหมดและจำนวนคงเหลือท่ีสามารถใหยืมไดของแตละ

คณะ และยังสามารถทำการคนหารายการที่ตองการจะยืมไดดวย ดังภาพที่ 4 หลังจากเลือกวัสดุ

อุปกรณท่ีจะยืมไดแลว ก็ใหกรอกรายละเอียดในการยืม ไดแก จำนวนท่ีตองการยืม กำหนดวันสงคืน 

และหมายเหตุช่ือกิจกรรมท่ีจะนำไปใช ดังภาพท่ี 5 

 

             
     ภาพท่ี 6 ยืนยันการยืม    ภาพท่ี 7 แสดงสถานะการยืม   ภาพท่ี 8 แสดงสถานะอนุมัติการยืม    
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 จากภาพท่ี 6 จะแสดงรายละเอียดวัสดุอุปกรณท่ีทำการขอยืม หากตองการยืมเพิ่มก็สามารถ

เขาไปเลือกวัสดุ อุปกรณจากคณะเดิม หรือไปเลือกวัสดุอุปกรณจากคณะอื่นที่ตองการจะยืมเพิ่มได 

หากเมื่อไดวัสดุอุปกรณครบแลว ก็ใหทำการยืนยันการยืม จากภาพที่ 7 ระบบจะแสดงสถานะให

ผูใชงานทราบวารายการที่ยืมทั้งหมดยังไมไดรับอนุมัติ และรอการอนุมัติการยืมจากนายกสโมสร    

หากนายกสมโมสรทำการอนุมัติใหยืมแลว ระบบก็จะแสดงรายการท่ีอนุมัติใหยืมท้ังหมด และสามารถ

ไปรับวัสดุอุปกรณท่ีคณะนั้นๆ ได ดังภาพท่ี 8 

                        
                    ภาพท่ี 9 แสดงขอมูลการยืม                     ภาพท่ี 10 หนาจอประวัติการยืม      

 

 จากภาพที่ 9 เมื่อนายกสโมสรทำการอนุมัติใหยืมแลว ในเมนูอนุมัติแลวก็จะแสดงรายการท่ี

อนุมัติใหยืมท้ังหมด และสามารถไปรับวัสดุอุปกรณท่ีคณะนั้นๆ ได  ในภาพท่ี 10 จะแสดงขอมูลการ

ยืม และผูใชงานสามารถเรียกดูประวัติการยืม-คืน ของตนเองได  

สวนของนายกสโมสร 

 
ภาพท่ี 11 หนาจอหลักของนายกสโมสร 
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จากภาพท่ี 11  เมื่อนายกสโมสรทำการเขาสูระบบเรียบรอยแลว ก็จะเปนหนาจอหลักท่ีแสดง

รายการวัสดุอุปกรณท้ังหมด และเมนูการทำงานหลัก ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณท่ีจะใหยืม 

เมนูอนุมัติการยืม เมนูรับคืน และเมนูรายงาน  

 

 
     

ภาพท่ี 12 หนาจอจัดการวัสดุ อุปกรณ 

จากภาพท่ี 12 เปนหนาจอการเพิ่มวัสดุอุปกรณใหมเขามาในระบบ 

 

 
ภาพท่ี 13 หนาจออนุมัติการยืม 

 จากภาพท่ี 13 เปนหนาจออนุมัติการใหยืมวัสดุอุปกรณ นายกสโมสรคลิกไปท่ีรายละเอียด 

เพื่อทำการดูรายการยืมของผูใชงานแตละคน กอนจะทำการอนุมัติหรือไมอนุมัติ ดังภาพท่ี 15 
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ภาพท่ี 14 หนาจอรายละเอียดการยืม 

 

จากภาพที่ 14 หากอนุมัติใหยืม ใหคลิกเลือกการอนุมัติ หรือหากไมอนุมัติใหยืม ก็ใหคลิกเลือกไม

อนุมัติ  

 
ภาพท่ี 15 หนาจอรายงานการอนุมัติใหยืม 

 

จากภาพท่ี 15 จะเปนหนาจอแสดงรายงานการอนุมัติใหยืมท้ังหมด 
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ภาพท่ี 16 หนาจอรายงานการคืนวัสดุ อุปกรณ 

 

 จากภาพที่ 16 จะแสดงหนาจอการแจงคืนอุปกรณ ผูยืมจะตองนำอุปกรณที่ยืมมาคืนดวย

ตนเอง นายกสโมสรจะทำการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนหรือไม กอนทำการรับคืนในระบบ 

  

 
ภาพท่ี 17 หนาจอยืนยันการคืนวัสดุ อุปกรณ 

 

 จากภาพที่ 17 เมื่อนายกสโมสรทำการตรวจเช็คอุปกรณวาครบถวนแลว ก็จะกดที่ปุมยนืยัน

การคืน  

 

สวนการใชงานของผูดูแลระบบ 
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ภาพท่ี 18 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ  

 

 จากภาพท่ี 18 แสดงหนาจอการทำงานหลักของผูดูแลระบบ จะประกอบดวย เมนูจัดการ

ขอมูลคณะ เมนจัูดการขอมูลผูใชงาน เมนูรายงานการยืม และเมนูรายงานการคืน  

 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอการเพิ่มขอมูลคณะ 

 

 จากภาพท่ี 19 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลของแตละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  
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ภาพท่ี 20 หนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน 

 

      จากภาพที่ 20 แสดงหนาจอขอมูลผูใชงาน ซึ่งผูดูแลระบบ จะสามารถลบ และแกไขขอมูล

ของผูใชงานท้ังหมดได 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพของแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X� = 4.06, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประสิทธิภาพการทำงาน 

(Performance Test) มาก (X� = 3.86, S.D. = 0.79) ดานความงายตอการใชงาน (Usability Test) 

มาก (X� = 3.89, S.D. = 0.51) ดานความปลอดภัย (Security Test) มาก (X� = 4.00, S.D. = 0.63) 

ดานการทำงานไดตามฟงกชัน (Functional Test) มาก (X� = 4.27 S.D. = 0.70) และ ดานคูมือการ

ใชงานระบบ (Documentation)   มากท่ีสุด (X� = 4.67, S.D. = 0.49)  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผูวิจัยดำเนินการทดลองใชแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุมตัวอยาง ท่ีเปนนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามท่ีพัฒนาข้ึนนี้ โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 3.95, S.D. = 0.91) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. แอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก 1) แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสำหรับ

ผูใชงานทั่วไปไดแกนักศึกษา ประกอบดวยเมนูสมัครสมาชิก เมนูเขาสูระบบ เมนูแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ เมนูการยืม เมนูแสดงสถานะ เมนูประวัติการยืม-คืน 2) เว็ปแอปพลิเคชันสำหรับนายกสโมสร

ของแตละคณะ ประกอบดวย เมนูจัดการวัสดุอุปกรณที่จะใหยืม เมนูอนุมัติการยืม เมนูรับคืน และ

เมนูรายงาน และ 3) เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย เมนูจัดการขอมูลคณะ เมนู

จัดการขอมูลผูใชงาน เมนูรายงานการยืม และเมนูรายงานการคืน จึงสงผลใหสอดคลองกับภราดร      

รีชัยพิชิตกุล, นคร สรอยสน และ ธนพล กองสันเทียะ (2559) ไดวิจัยเรื่องระบบบริหารครุภัณฑโดยใช

เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบวาระบบบริหารครุภัณฑโดย

ใชเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

หนาหลัก สวนลงทะเบียนครุภัณฑ สวนยืมครุภัณฑ และสวนคืนครุภัณฑ  

 2. การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

ชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.06, 

S.D. = 0.69) ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบครบถวนทุกฟงกชันการใชงานตามที่วิเคราะหและ

ออกแบบไว สอดคลองกับ ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ และพุฒิธร ตุกเตียน (2562) ได

วิจัยเรื่องระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ประสิทธิภาพของระบบที่ไดพัฒนา อยูในระดับที่ดีมาก (X� 

= 4.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลประเมินดานการออกแบบมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X� = 4.43) 

และดานความปลอดภัย มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (X� = 4.15) 

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแอปพลิเคชัน ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ มาก (X� = 

3.95, S.D. = 0.91) สอดคลองกับ รัตนพล นาคสังข และจินดาพร ออนเกตุ (2560) ทำการพัฒนา

ระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑออนไลน โรงเรียนบานมอสมบูรณมิตรภาพที่ 189 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑออนไลนโรงเรียน บานมอสมบูรณมิตรภาพ

ที่ 189 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบ ผลการวิจัยพบวา อาจารยสามารถกรอกขอมูล 

การยืมวัสดุและครุภัณฑออนไลนและตรวจสอบผลการยืม-คืนได นอกจากนั้นเจาหนาที่สามารถ

จัดการขอมูล ผูใชงานระบบ ขอมูลวัสดุและครุภัณฑ ขอมูลการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ และสามารถ

ออกรายงาน ไดแก รายงาน การยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑรายวัน รายงานการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ

แยกตามบุคลากร และรายงานการคางสง วัสดุและครุภัณฑ การทดสอบความถูกตองของขอมูลท้ังใน

สวนของการนำเขาและการแสดงผลมีความถูกตอง สมบูรณ และในการศึกษาความพึงพอใจของการ
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ใชงานระบบโดยใชแบบสอบถาม พบวา มีผลประเมินความพึงพอใจในการใชระบบอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.57) 
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