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1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
        คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นองคก์รทางการศึกษาท่ีประกอบดว้ยหน่วยงาน
ยอ่ยภายในหลายหน่วยงาน  หน่ึงในนั้นก็คือหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning 
Unit : NLU) ซ่ึงมีหนา้ท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเรียนรู้ การฝึกปฏิบติัทางการพยาบาล อ านวย
ความสะดวกในการให้ใชพ้ื้นท่ีและอุปกรณ์ต่างๆในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบติั   มีบริการการยืม-คืน
ครุภณัฑด์า้นการฝึกปฏิบติัแก่นกัศึกษา โดยระบบการยืม-คืนครุภณัฑใ์นการฝึกปฏิบติันั้นมีทั้งการ
ยืมเพื่อใช้ในสถานท่ีและใช้นอกสถานท่ี  การยืม-คืนครุภัณฑ์แต่ละคร้ังจะตอ้งใช้เวลาในการ
ด าเนินการและตรวจสอบขอ้มูลเป็นเวลานาน อีกทั้งยงัตอ้งใชก้ าลงัคนจ านวนมากในการหาและ
จดัเตรียมครุภณัฑ์ในการยืม-คืนแต่ละคร้ัง  เพราะยงัไม่มีระบบยืม-คืน และจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑ ์
ระบบปัจจุบนัใชว้ิธีการจ า การจดบนัทึกและจดัเก็บไวใ้นรูปแบบของเอกสารท่ีเป็นกระดาษเท่านั้น  
ซ่ึงท าให้ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บในรูปแบบเอกสารแบบเดิมนั้น  ยากต่อการคน้หา และขาดความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืน 

ดงันั้นระบบยมื-คืนครุภณัฑจึ์งเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให ้การท างานของเจา้หนา้ท่ีรวดเร็ว
มากยิง่ข้ึน เกิดความสะดวกกบันกัศึกษาท่ีมาขอใชบ้ริการในการยมืคืนแต่ละคร้ัง แต่อยา่งไรก็ดีการ
จะลงทุนน าระบบยืม-คืนครุภณัฑ์ ท่ีเป็นระบบบาร์โคด้เขา้มาใช้นั้น มีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนสูง ซ่ึงทาง
หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลเน้นย  ้าอย่างมากในเร่ืองตน้ทุนของระบบ ทางผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันา
ระบบยมื-คืนครุภณัฑ ์ท่ีเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อใหส้ะดวก ในการใชง้านของเจา้หนา้ท่ี และผูท่ี้มา
ยมื-คืนครุภณัฑ ์รวมถึงมีการน าบาร์โคด้สองมิติมาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเลขครุภณัฑ ์

บาร์โคด้สองมิติ (Two-dimensional Barcode) เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน ามา
พฒันาระบบของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เพราะมีตน้ทุนในการท าระบบท่ีต ่ามากเม่ือเทียบ
กบับาร์โคด้หน่ึงมิติท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั หรือเม่ือเทียบกบัอาร์เอฟไอดี (RFID) ท่ีตอ้งลงทุน
สูง  อีกทั้งยงัมีประโยชน์ในเร่ืองของขนาดของแถบบาร์โคด้ท่ีพิมพอ์อกมา บาร์โคด้สองมิติจะมี
ขนาดเล็กกว่ามาก เพราะครุภณัฑบ์างชนิดของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลนั้นมีขนาดเล็กจึง
จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีน้อยมากในการติดบาร์โคด้ เช่นเคร่ืองฟังเสียงอวยัวะภายใน (Stethoscope) 
เป็นตน้ บาร์โคด้สองมิติ ยงัมีระบบป้องกนัการอ่านโคด้ผดิ แมเ้กิดปัญหาจากคุณภาพการพิมพ ์การ
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เลือนรางของสีหมึก การฉีกขาดของบาร์โคด้ ก็ยงัคงอ่านไดซ่ึ้งในรายละเอียดของ เทคโนโลยี
บาร์โคด้สองมิติจะกล่าวถึงในบทต่อไป 
        แนวทางการน าเทคโนโลยบีาร์โคด้แบบสองมิติ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง QR Code (Quick Response 
Code) เขา้มาช่วยในการจดัท าระบบยืม-คืนครุภณัฑ์ผ่านเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
รายละเอียดเบ้ืองตน้ของครุภณัฑ์ดา้นการฝึกปฏิบติัการพยาบาล เช่นเลขครุภณัฑ์ สถานท่ีจดัเก็บ
ครุภณัฑ ์เพื่อใหก้ารตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกจ็ะเป็นเร่ืองง่าย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยเลือกโปรแกรมถอดรหัสบาร์โคด้สองมิติของ Quick Mark  เน่ืองจาก สามารถรองรับรูปแบบ
ของ บาร์โคด้ไดท้ั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ รองรับรุ่นของโทรศพัทท่ี์หลากหลายและยงัรองรับใน
ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีกลอ้งเวบ็แคม ติดตั้งอยู่ดว้ย จึงท าให้ลดตน้ทุนไดอ้ย่างมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการน าระบบบาร์โคด้แบบเดิมเขา้มาใช ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาการพฒันาระบบยมื-คืนครุภณัฑโ์ดยน าบาร์โคด้สองมิติมาประยกุตใ์ชง้าน 
1.2.2 ศึกษาทฤษฎีและประยกุตใ์ชบ้าร์โคด้สองมิติในการสร้างระบบยมื-คืนครุภณัฑ ์
1.2.3 เพื่อพฒันาระบบการยมื-คืนครุภณัฑ ์ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
1.2.4 เพื่อพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลครุภณัฑท์างการพยาบาล   ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของระบบ 

ฐานขอ้มูล 
 

1.3 เป้ำหมำยและขอบเขตของระบบ 
1.3.1 เป้าหมายของโครงงาน 

   ไดร้ะบบยืม-คืนครุภณัฑ์ดว้ยบาร์โคด้สองมิติแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่ ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
จริงในหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล และสามารถรองรับในส่วนอ่ืนของคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อการพฒันาต่อไป 
       1.3.2 ขอบเขตของโครงงาน 

ผู้ใช้งำนทัว่ไป (นกัศึกษา) 
- ผูใ้ชง้านสามารถสืบคน้วสัดุ  ครุภณัฑไ์ดต้ามหมายเลขครุภณัฑ ์ ช่ือครุภณัฑ ์

และสถานะเพื่อยนืยนัการตรวจสอบครุภณัฑท่ี์ใชง้านอยู ่ 
- ผูใ้ชง้านสามารถยมื-คืนครุภณัฑด์ว้ยการใชบ้าร์โคด้สองมิติได ้

 
 



 3 

ผู้ดูแลระบบ 
-     สามารถก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงเมนูใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ด ้
-     สามารถท าการจดัการขอ้มูลของครุภณัฑไ์ด ้
-     สามารถท ารายการยมื-คืน ตรวจสอบการคา้งส่งครุภณัฑ ์  
-       สามารถสืบคน้ครุภณัฑไ์ดต้ามหมายเลขครุภณัฑ ์ตามสถานท่ีอยู ่ช่ือ ประเภท     

และสถานะของครุภณัฑไ์ด ้
เจ้ำหน้ำทีดู่แลงำนครุภัณฑ์  

-     สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์ได ้
-     สามารถสืบคน้ครุภณัฑไ์ดต้ามหมายเลขครุภณัฑ ์ตามสถานท่ีอยู ่ช่ือ ประเภท 

และสถานะของครุภณัฑ ์ 
- สามารถดูรายงานต่างๆได ้

ระบบ 
 -     ใช ้QR Code ในการรับเขา้ขอ้มูลครุภณัฑไ์ด ้

-     ระบบสามารถใหบ้ริการในการยมื-คืนครุภณัฑ ์แก่ผูม้าใชบ้ริการได ้
-     รายงานการยมื-คืนครุภณัฑท์ั้งหมด 
-     รายงานคา้งส่งครุภณัฑ ์
-     รายงานการใชง้านครุภณัฑข์องนกัศึกษา วา่มีการยมืบ่อยแค่ไหน  เพื่อท าการ  

ตรวจสอบสภาพครุภณัฑท่ี์มีการยมืบ่อยๆ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ 
1.4.1ไดเ้อกสารการออกแบบระบบการยมื-คืนครุภณัฑ ์ดว้ยบาร์โคด้สองมิติ 
1.4.2ไดซ้อฟตแ์วร์ท่ีเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ ส าหรับระบบยมื-คืนครุภณัฑด์ว้ยการใช ้QR Code 
1.4.3ไดศึ้กษางานน าเทคโนโลย ีQR Code มาประยกุตใ์ชใ้นระบบงานยมื-คืน  
1.4.4 ลดการสูญหายของครุภณัฑ ์

       1.4.5 มีการใช ้เทคโนโลย ีQR Code ในการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ของครุภณัฑ ์
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1.5 ข้อมูลพืน้ฐำนของหน่วยงำนทีใ่ช้เป็นพืน้ที่ในกำรท ำวิจัย  
หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
 1.5.1 ปรัชญำ 

        หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เช่ือว่าการฝึก
ปฏิบติัการพยาบาลในศูนยป์ฏิบติัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อ พฒันาทกัษะ
ทางการประเมินและการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลท่ีถูกตอ้งส าหรับนกัศึกษาพยาบาลทุกระดบั  
ก่อนข้ึนฝึกปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์จริง ทั้งในการฝึกดว้ยตนเองและการฝึกโดยมีอาจารย์
ผูนิ้เทศ  นอกจากน้ีหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ยงัเป็นแหล่งส าคญัในการให้ความร่วมมือใน
การพฒันาคุณภาพทางดา้นการศึกษา การบริการแก่สงัคม การวิจยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   
 

1.5.2 ปณธิำนและวสัิยทศัน์ 
            หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ยึดถือตามปณิธานของคณะพยาบาลศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งให้บริการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของ
นกัศึกษาทุกระดบัและให้ความร่วมมือในดา้นการเรียนการสอน การบริการแก่สังคมและการวิจยั 
รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
1.5.3 วตัถุประสงค์   

1.5.3.1 เพื่อจดัวสัดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทนัสมยั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  รายวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติัการพยาบาล และมีจ านวนท่ีเพียงพอ 

1.5.3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบติัการพยาบาล  
1.5.3.3 ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว สะดวก และเพียงพอต่อการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
1.5.3.4 บ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพของวสัดุและอุปกรณ์การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

 

       1.5.4 ภำระกจิของหน่วยกำรเรียนรู้ทำงกำรพยำบำล 
  เป็นแหล่งใหบ้ริการการฝึกปฏิบติัการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลโดยปฏิบติั ดงัน้ี  

       1.5.4.1 จดัของบประมาณในการขอซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัการพยาบาลให ้  
เพียงพอ และทนัสมยัตามท่ีภาควิชาฯตอ้งการ  

        1.5.4.2 รวบรวมวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติัพร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  จากภาควิชาฯ 
        ต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์  
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       1.5.4.3 ใหบ้ริการอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการฝึกปฏิบติัการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล  
ไดแ้ก่  

              - จดัเตรียมหอ้งฝึกปฏิบติัการพยาบาลพร้อมกบัวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นการฝึก 
 ปฏิบติัและ สอนดว้ยการสาธิต การสาธิตยอ้นกลบั  
               - จดัวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใชเ้พิ่มเติม ขณะฝึกปฏิบติัตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนตอ้งการ  

              - ท าความสะอาดและจดัเกบ็อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติัการพยาบาลในชุมชนและฝึก 
 ดว้ยตนเอง  
               - บริการให้นักศึกษายืมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและฝึก    
        ปฏิบติัดว้ยตนเอง  
        1.5.4.4 ซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้อยูใ่นสภาพท่ีดีเหมาะสมกบัการฝึกปฏิบติัอยา่ง 
        สม ่าเสมอ  
        1.5.4.5 จดัท าคู่มือระเบียบการขอใชศู้นยป์ฏิบติัการพยาบาล  

      1.5.4.6 ร่วมมือกบัภาควิชาต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ในการจดัหาคู่มือการฝึกปฏิบติั 
การพยาบาลและส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองมาไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล       

  1.5.4.7 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีสามารถใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาได ้ 
        1.5.4.8 จดัซ่อมบ ารุงรักษาและตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ของศูนยป์ฏิบติัการพยาบาลใหอ้ยูใ่น 
 สภาพท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ  
        1.5.4.9 งานอ่ืนๆท่ีคณะฯมอบหมาย 
   

หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลนั้นสังกดัอยู่ภายใต ้ศูนยค์วามเป็นเลิศทางการพยาบาล 
ตามโครงสร้างของหน่วยงานคณะพยาบาลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.1 แผนผงัโครงสร้างส านกังานคณะและส านกัวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ 
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        ในบทน้ีผูท้  าการคน้ควา้อิสระไดก้ล่าวถึงท่ีมาและความส าคญัในการท าการวิจยัช้ินน้ี โดย
ขั้นตอนการยืม-คืนครุภณัฑ์ของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เป็นการยืม-คืนท่ีมีการบริหาร
จดัการภายในหน่วยงาน ในการยมื-คืนครุภณัฑแ์ต่ละคร้ัง ไม่ตอ้งมีการท าเร่ืองขอ อนุมติัการเบิกจ่าย
ครุภณัฑ์จากหน่วยพสัดุ ใชเ้พียงแบบฟอร์มของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลเท่านั้น รูปแบบ
การจดัเกบ็ขอ้มูลการยมื-คืนครุภณัฑ ์ท่ีใชง้านในปัจจุบนัใชก้ารจดบนัทึกและจดัเก็บเป็นเอกสารใน
รูปแบบของแบบฟอร์มการยืมคืนและสมุดบนัทึกการยืม-คืน ท าให้การสืบคน้ขอ้มูลท าไดช้า้และ
เกิดความผดิพลาดไดสู้ง 
        ในส่วนถดัไปจะแสดงสาระส าคญัของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงน ามาใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงใน
การศึกษาคร้ังน้ี โดยมีส่วนท่ีส าคญัได้แก่ เทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ  โปรแกรม QuickMark  
ระบบฐานขอ้มูล  การนิยามเก่ียวกบัครุภณัฑ ์ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนถดัไป 
 


