
 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย 
ตามโครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยส าหรับบุคลากร (R to R) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

******************************** 
 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
  การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศงานบริการยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
  The development of information Database for Equipment service in faculty of 
Industrial technology 
ชื่อผู้วิจัย  
 1.นายชัยวัฒน์  เพ็งกรูด 2.นางสาวขวัญ สมยินดี 

สังกัด  
 ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์มือถือ 094 – 5732264  โทรศัพท์              
0-4461-1221 ต่อ 4115  E – Mail  cacartoon_13@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 
 การใหก้ารบริการระบบยืม – คืนวัสดุครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถือเป็นงานที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งซึ่งส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศงานบริการยืม-คืน 
วัสดุครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใช้กับระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้ผล
การด าเนินงานด้านการบริการโสตทัศนูปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดีขึ้น ซึ่งมีความพึงพอใจใน
บริการนี้โดยรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.25 ซึ่งสรุปได้ว่าการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการยืม – คืนวัสดุ
ครุภัณฑ์ท าให้การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดีขึ้น 
 
หลักการและเหตุผล 
   กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นกลุ่มงานที่
มีหน้าที่ดูแลระบบการให้บริการด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาหลายประการด้วยกัน ได้แก่  
 1. ในส่วนของระบบรายการครุภัณฑ์ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิมเป็นรูปแบบเอกสารท าให้ยากต่อการ
ค้นหายากต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียด เช่น สถานที่ในการใช้งานปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้ 
งานเดิมข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้ว่า ณ ปัจจุบันครุภัณฑ์     
ในความดูแลนั้นไปอยู่สถานที่ใดบ้าง แต่ละประเภทมีจ านวนทั้งสิ้นเท่าไร เป็นต้น  
 2. ในส่วนของระบบการยืมคืนครุภัณฑ์ ผู้ใช้ไม่ทราบว่ามีครุภัณฑ์อะไรบ้างแบบฟอร์มขอยืมใช้ครุภัณฑ์
ต่างๆมีจ านวนมากท าให้ยากต่อการค้นหาส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก  
 3. ในส่วนของระบบการขอใช้ครุภัณฑ์ การบันทึกการขอใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นรูปแบบเอกสาร ท า
ให้การตรวจสอบล้าช้าและท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน  
 ใน 3 ระบบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดผู้ใช้บริการต้องมาเริ่มด าเนินการที่หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการล่วงหน้าจากภายนอกได้ซึ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้บริการ 
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 ดังนั้น การน าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ       
เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์จึงมีแนวคิดที่      
จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ขึ้น เพ่ือช่วยในการด าเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปอย่างเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการ
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับและมาตรฐานการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลส าหรับงานด้านอื่นๆ ในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

         โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันและการด าเนินงาน
อย่างกลมกลืนอย่างเห็นได้ชัดเจน ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวัน คือ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมถึงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบประยุกต์ สารสนเทศต่างๆ การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูล การสร้างสารสนเทศและการน าสารสนเทศไปใช้ในงานต่างๆ 
(วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา. 2542 : 1) 
          
 สังคมสารสนเทศหรือสังคมข่าวสาร (The Information Society) เป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศ
รูปแบบต่างๆเพ่ือประกอบการตัดสินใจทั้งเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะกลุ่ม        
นักวิชาชีพเฉพาะด้านที่ใช้ความรู้และความถนัด ในแต่ละสาขาวิชาซึ่งในสังคมสารสนเทศ สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้
เราได้รับสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและทันเวลานั้นก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ลานนา ดวงสิงห์. 2543 : 2-3) 
 
         การมีระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้เกิดความได้ เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้สามารถเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานต่างๆ ได้ ดังนั้นในทุกหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น ซึ่งข้อมูล
และสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความเที่ยงตรงตามเรื่องที่จะใช้และเรียกได้ว่าใช้สะดวก รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์(ทิพวรรณ อู่ทรัพย์. 2544 : 1)  
 
ค าถามการวิจัย 
 ท าอย่างไรให้งานบริการยืม-คืนวัสดุครุภัณฑ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

   เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 บุคลากรสายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 20 คน 
 
 



 

 

วิธีการศึกษา 
 การสร้างเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศวัสดุครุภัณฑ์มีข้ันตอน ดังนี้ 
         1. สร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์  
     2. เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล โดยน าข้อมูลขึ้นเวปไซต์ http://www.idtech.bru.ac.th         
ในหัวข้อ งานบริการยืม - คืน ครุภัณฑ์ กับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ในระยะเวลา 1 อาทิตย์หลังการอัพโหลด 
  3. ให้ผู้ใช้บริการได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ด้านความพึงพอใจในการบริการนี้ 
  4. น าข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์มาวิเคราะห์ประมวลผล 
  5. น าผลการประมวลผลมาปรับปรุงระบบการยืม – คืน ให้ดียิ่งขึ้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ก าหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 

          คะแนน             ระดับความคิดเห็น 
     5     มากที่สุด 

      4     มาก 
      3     ปานกลาง 
      2     น้อย 
      1     น้อยที่สุด 

 
2. การวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจต่อการบริการ” หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ

ประเด็นแล้ว น าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการ
บริการทั้งหมด ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ตาราง 1.1  จ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
  

เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 15 75.0 75.0 75.0 
  หญิง 5 25.0 25.0 100.0 
  Total 20 100.0 100.0   

 
 จากตาราง 1.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ75.0 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ25.0 
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 ตาราง 1.2 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามสาขาวิชา 
  

สาขาวิชา Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 3 15.0 15.0 15.0 

  เทคโนโลยีก่อสร้าง 3 15.0 15.0 30.0 
  เทคโนโลยีเซรามิกส์ 2 10.0 10.0 40.0 
  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 25.0 25.0 65.0 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 4 20.0 20.0 85.0 
  เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2 10.0 10.0 95.0 
  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 5.0 5.0 100.0 
  Total 20 100.0 100.0   

 
 จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่า สาขาวิชาที่ใช้บริการระบบยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มากที่สุดคือ อันดับ1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จ านวนที่ใช้บริการ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 25 อันดับ2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จ านวนที่ใช้บริการ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20                    
อันดับ3.มี2สาขาวิชาที่ขอใช้บริการเท่ากันคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15  อันดับ 4.มี2สาขาวิชาที่ขอใช้บริการ
เท่ากัน คือสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 2 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15 และอันดับ 5.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้บริการจ านวน 1 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 5 
 
 ตารางที่ 1.3 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามต าแหน่ง 
  

ต าแหน่ง Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid อาจารย์ 18 90.0 90.0 90.0 
  บุคลากรสายสนับสนุน 2 10.0 10.0 100.0 
  Total 20 100.0 100.0   

 
 จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการบริการระบบยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อันดับ1. คืออาจารย์ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 และอันดับ2.คือบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10 
 
 
 
 



 

 

 ตารางที่ 1.4 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามหน่วยงาน 
  

คณะ Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 100.0 100.0 100.0 
 
 จากตารางที่ 1.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการบริการระบบยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีเพียงหน่วยงานเดียว คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 20 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ตารางที่ 2.1 แสดงความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  

 
จากตารางที่ 2.1 แสดงความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) โดยมีความพึงพอใจเรียงอันดับจากมากที่สุดไปหาอันดับน้อย
ที่สุดคือ 1.ในด้านการเข้าข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.85)            
2.ผู้ใช้บริการสามารถโต้แย้ง และตรวจสอบข้อสงสัยได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) 3.ระบบสารสนเทศมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) 4.ระบบการให้บริการยืม -คืนมีความทันสมัย         
และระยะเวลาขั้นตอนการยืม-คืน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) 5.สภาพของอุปกรณ์ที่
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) 6.การให้บริการยืม – คืนมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 6.การให้บริการช่วยเหลือ/ค าแนะน า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) และอันดับ
สุดท้าย 7.มีการจัดล าดับขั้นตอนบริการที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
การเข้าถึงข้อมูล 20 4.00 5.00 4.85 0.36 
ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ 20 3.00 5.00 4.25 0.78 
สภาพของอุปกรณ์ท่ีให้บริการ 20 2.00 5.00 4.05 1.05 
มีการจัดล าดับ 20 1.00 5.00 3.90 0.96 
ระบบการให้บริการยืม 20 3.00 5.00 4.20 0.83 
ระยะเวลาการยืม 20 3.00 5.00 4.20 0.83 
การให้บริการ 20 1.00 5.00 4.00 1.21 
ผู้ใช้บริการสามารถโต้เเย้ง 20 3.00 5.00 4.45 0.60 
บริการช่วยเหลือ 20 1.00 5.00 3.95 1.14 
ความพึงพอใจโดยรวม 20 3.00 5.00 4.25 0.85 



 

 

การสรุปผล 
 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นกลุ่มงานที่มี
หน้าที่ดูแลระบบการให้บริการด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาหลายประการด้วยกันดังนั้น การน า
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์จึงมีแนวคิดท่ี  จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ขึ้น  ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศงานบริการยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยในการด าเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และง่าย
ต่อการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
เพ่ือยกระดับและมาตรฐานการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลส าหรับ
งานด้านอืน่ๆ ในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
การสรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
 1. สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ75.0 และเป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ25.0    โดยสาขาวิชาที่ใช้บริการระบบยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาก
ที่สุดคือ อันดับ1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จ านวนที่ใช้บริการ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 อันดับ2.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนที่ใช้บริการ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 อันดับ3.มี2สาขาวิชาที่ขอใช้
บริการเท่ากันคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จ านวนครั้งที่ใช้
บริการ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15  อันดับ4.มี2สาขาวิชาที่ขอใช้บริการเท่ากัน คือสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15 และอันดับ5.
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้บริการจ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 ในด้านบุคลากรให้เห็นว่าผู้ใช้บริการบริการระบบยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อันดับ1. คืออาจารย์ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 และอันดับ2.คือบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในด้านคณะที่ใช้บริการผู้ใช้บริการบริการระบบยืม – คืน 
วัสดุครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเพียงหน่วยงานเดียว คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนครั้ง
ที่ใช้บริการ 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 2. สรุปผลข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบยืม – คืนวัสดุครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 

 2.1 ในด้านการเข้าข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.85)           

 2.2. ผู้ใช้บริการสามารถโต้แย้ง และตรวจสอบข้อสงสัยได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
 2.3 ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25)  
  2.4 ระบบการให้บริการยืม-คืนมีความทันสมัยและในด้านระยะเวลาขั้นตอนการยืม-คืน       

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.20)  
 2.5 สภาพของอุปกรณ์ท่ีให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) 6.การให้บริการยืม – คืน

มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)  



 

 

 2.6 การให้บริการช่วยเหลือ/ค าแนะน า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95)  
 2.7 มีการจัดล าดับขั้นตอนบริการที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

 
การอภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาพบว่าการจัดท างานระบบยืม – คืนวัสดุครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาใช้
กับระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้ผลการด าเนินงานด้านการบริการโสตทัศนูปกรณ์
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดีข้ึน ซึ่งมีความพึงพอใจในบริการนี้ อยู่ในระดับดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ยังเป็นเพียงระบบต้นแบบในการให้บริการ ซึ่งจะต้องส ารวจความต้องการ
รูปแบบใหม่ๆ น ามาพัฒนาระบบให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
รายการอ้างอิง 
 การสร้างสารสนเทศและการน าสารสนเทศไปใช้ในงาน (วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา. 2542 : 1)    
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์   (ทิพวรรณ อู่ทรัพย์. 
2544 : 1)  
 สังคมสารสนเทศหรือสังคมข่าวสาร (ลานนา ดวงสิงห์. 2543 : 2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://library.msu.ac.th/webu/dublin.php?&f=dublin&ID=11166484


 

 

ภาคผนวก 
 

http://idtech.bru.ac.th/index.php/id-pro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
วันที่: 

 แบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         ชื่อ - สกุล:   
 

ต าแหน่ง :   
เบอร์
โทรศัพท์:   

 
สาขาวิชา:   

คณะ:   
    

 มีความประสงค์จะขอยืมอุปกรณ์  ดังรายการต่อไปนี้ 

  ล าดับ รายการ จ านวน รหัสครุภัณฑ์ หมายเหตุ 
 1         
 2         
 3         
 4         
 5         
 6         
 7         
 8         
 9         
 10         
 

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ียืมเป็นอย่างดี หากมีความเสียหายใดๆหรือมีการสูญหาย
เกิดข้ึน  ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข  โดยจักท าการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิมหรือจัดหา
ทดแทนให้ครบตามจ านวนที่ยืมในกรณีมีการสูญหายเกิดข้ึน  

ก าหนดส่งคืนภายใน
วันที่ : 

      

       
ผู้ยืม 

 

        


