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บทคดัย่อ 
 

ระบบยืม-คืนครุภณัฑน์ั้นเป็นระบบท่ีหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานตอ้งมีใหบ้ริการ ในการ
ลงทุนท าระบบคร้ังแรกนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (NLU) เป็นหน่ึงในหน่วยงาน ท่ีมีความตอ้งการในการจดัท าระบบยืม-คืน
ครุภณัฑ์ข้ึนมาใหม่ ดว้ยงบประมาณท่ีจ ากดั เพื่อทดแทนระบบงานเดิมท่ีใชก้ารจดบนัทึกดว้ยมือ
และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารเท่านั้น  เม่ือมีการยืม-คืน ครุภณัฑ์แต่ละคร้ัง การบนัทึกหรือแกไ้ข
ขอ้มูล ท าไดไ้ม่สะดวก การคน้หาท าไดย้าก ตอ้งใชเ้วลานานและมีความผดิพลาดสูง  

ในงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอระบบยมื-คืนครุภณัฑท่ี์พฒันาในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่โดย
ใชบ้าร์โคด้สองมิติแทนบาร์โคด้รูปแบบเดิมในการจดัเก็บขอ้มูลเลขครุภณัฑ ์ใชก้ลอ้งเวบ็แคมเมร่า
ในการอ่านขอ้มูล แทนเคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบเดิม ออกแบบระบบดว้ยยเูอ็มแอล (UML) ใช้
โปรแกรมไมโครซอฟทว์ิชชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2008 (Microsoft Visual Studio .NET 2008) ใน
การพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่ ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 (Microsoft 
SQL Server 2008) ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยใชก้ระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบจ าลองน ้ าตก 
(Waterfall Model) เป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อให้การพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นไปตามมาตรฐาน
กระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ TQS 12207                                                         

จากผลการทดสอบระบบในการใชง้าน พบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนนั้นช่วยท าให้การยืม-คืน
ครุภณัฑเ์ป็นไปไดอ้ยา่ง รวดเร็ว สะดวก มีความถูกตอ้งของขอ้มูลมากข้ึน และสามารถน าไปใชง้าน
ไดจ้ริงในการยมื-คืนครุภณัฑข์องหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
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ABSTRACT 
 

Durable Articles Circulation system is one of the systems used by several agencies, 
however, the first-time investment requires high cost. Nursing learning Unit, Faculty of nursing 
Chiang Mai University (NLU), is one of the agencies that needs to develop Durable Articles 
Circulation System with a limited budget, in order to replace the old ones - taking notes by hand 
and storing as documents. These old methods are difficult to use for recording and editing the 
data in the circulation systems, inconvenient to use as well as hard to find the data. In addition, it 
takes a long time and causes high error rates. 

This research presented Durable Articles Circulation systems developed in the form of 
Web applications using two-dimensional bar code instead of the traditional bar code in the data 
storage, by using web camera to read the information instead of the traditional bar code reader. 
This system designed by UML, using Microsoft Visual Studio .NET 2008 to develop web 
applications, using Microsoft SQL Server 2008 to manage the database. The principle of a 
waterfall model rule engine were applied in software development processes, in order to reach 
TQS 12207 Software Engineering Standard. 

The results of this research indicated that this system helped the borrower to return the 
equipment more quickly and with greater accuracy. Thus, it can be applied practically in the 
Durable Articles Circulation System of Nursing Learning Unit. 


