
 
บทที ่2 

สรุปสาระส าคญัจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการพฒันาระบบยืม-คืนครุภณัฑด์ว้ยบาร์โคด้สองมิติ  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทฤษฎีและ
หลกัการต่างๆท่ีน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
  2.1 นิยามของครุภณัฑแ์ละค านิยามอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 เทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติ 
  2.3 ระบบฐานขอ้มูล 
  2.4 การวิเคราะห์ระบบงาน 
  2.5 โปรแกรม QuickMark 
  2.6 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบจ าลองน ้าตก 
2.1 นิยามของครุภัณฑ์และค านิยามอืน่ๆที่เกีย่วข้อง 

    ณ วรรณรักษ ์(2548) ให้รายละเอียดว่า ครุภณัฑ ์หมายถึง รายจ่ายเพื่อซ้ือ แลกเปล่ียน จา้ง
ท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร ท่ีมีอายกุารใช้
งานประมาณ 1 ปีข้ึนไป หรือมีราคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท รวมถึงค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งช าระพร้อมกบัค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าพิธีศุลกากร ค่าประกนัภยั 
ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
   ครุภัณฑ์ แบ่งตามลกัษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทคอื  
   1. ครุภัณฑ์เฉพาะ: ครุภัณฑ์ท่ี เข้าข่ายกลุ่มน้ี คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชก้บังานวิจยัและทดลองจ าเพาะ ซ่ึงไม่สามารถน าไปใชก้บักิจกรรมของโครงการ
อ่ืนๆ ไดโ้ดยทัว่ไป ยกตวัอยา่งเช่น  
  • ครุภณัฑด์า้นวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น อุปกรณ์และเคร่ืองมือใชใ้นหอ้งทดลอง ฯลฯ  
  • ครุภณัฑด์า้นเกษตร เพื่อใชใ้นการทดลองและการวิจยั เช่น  เคร่ืองเกบ็เก่ียว ฯลฯ  
  • ครุภัณฑ์วิจัยด้านอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์และช้ินส่วนต่างๆท่ีน ามาประกอบเป็น
เคร่ืองตน้แบบ  
   2. ครุภัณฑ์ทั่วไป: ครุภัณฑ์ท่ีเข้าข่ายกลุ่มน้ี คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส านักงาน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถน าไปใชห้มุนเวียนกบักิจกรรมในโครงการอ่ืนๆได ้โดยแบ่งยอ่ย
เป็น 2 ประเภทดงัน้ี  
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   2.1 ครุภณัฑส์ านกังาน หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของโครงการ เช่น เคร่ืองค านวณ เคร่ืองโทรสาร กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้  
   2.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ท่ีเป็นระบบ
ดิจิตอล ซ่ึงรวมถึง อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการต่อพ่วงเพื่อเช่ือมระบบต่างๆ ดว้ย โดยไม่ก าหนดมูลค่า
ขั้นต ่าไว ้ดงันั้นครุภณัฑท่ี์มีมูลค่าต่อช้ินเกิน 5,000 บาท ให้ถือรวมเป็นครุภณัฑใ์นส่วนน้ีดว้ย เช่น 
เคร่ืองสแกนเนอร์  เคร่ืองปรับระดบักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) เคร่ืองป้อน
กระดาษ เคร่ืองแยกกระดาษ เคร่ืองพิมพ ์(printer) แบบต่าง ๆ กลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอล และ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้  
   จตุรงค ์ฤทธ์ิฤาชยั (2547) บุคลากร หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน 
เช่น บุคลากรฝ่ายวสัดุ จะหมายถึงผูท่ี้ท าหน้าท่ีเก่ียวกับงานด้านพสัดุ บุคลากรฝ่ายการเงิน จะ
หมายถึงผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัดา้นการเงิน  เป็นตน้ 
   เจา้หน้าท่ีครุภณัฑ์ หมายถึง เจา้หน้าท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ี เก่ียวกบัพสัดุ หรือผูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้หน่วยราชการใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานพสัดุภายในองคก์รนั้นๆ 
   หน่วยนบั  หมายถึง  ลกัษณะนามของวสัดุและครุภณัฑ ์ เช่น เคร่ือง แท่ง เล่ม เป็นตน้ 
 
  ครุภณัฑข์องหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลจดัเป็นครุภณัฑด์า้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี
มีมูลค่าต่อช้ินสูง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าระบบยืม-คืนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
คุม้ค่าคุม้ทุนในการใชง้านสูงสุด 

 
2.2  เทคโนโลยบีาร์โค้ดสองมิติ 
  ชยักาล พิทยาเกษม (2549) เทคโนโลยีบาร์โคด้ไดเ้ขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในดา้น
ต่างๆ อาทิ ดา้นการคา้ โดยน าบาร์โคด้มาติดกบัตวัสินคา้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นการจดัเก็บช่ือ 
รหัส และราคาของสินคา้ หรือทางดา้นการจดัการสตอ็กสินคา้ ช่วยในการตรวจสอบจ านวนสินคา้
คงเหลือไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย  า ทั้งน้ีมีการน าบาร์โคด้มาใชอ้ย่างแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมกนั
มาก แต่คุณสมบติัท่ีมีอยูข่องบาร์โคด้แบบ 1 มิตินั้น ยงัไม่รองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดม้าก
เท่าท่ีควร เช่น บรรจุขอ้มูลไดน้อ้ย และการใชรู้ปแบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บท่ีหลากหลาย จึงท า
ใหมี้การพฒันาบาร์โคด้ 2 มิติ ข้ึนมา โดยบาร์โคด้ 2 มิติเป็นเทคโนโลยท่ีีพฒันาเพิ่มเติมจากบาร์โคด้ 
1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุขอ้มูลไดท้ั้ งในแนวตั้งและแนวนอน ท าให้สามารถบรรจุขอ้มูลได้
มากกวา่บาร์โคด้ 1 มิติ ประมาณ 100เท่า ในพื้นท่ีเท่ากนั ดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 แสดง (ก) บาร์โคด้ 1 มิติ และ (ข) บาร์โคด้สองมิติซ่ึงสามารถเกบ็ขอ้มูลไดท้ั้งแนวตั้งและ
แนวนอน (QR Code) 

 
 ขอ้มูลท่ีบรรจุสามารถใชภ้าษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษได ้เช่น ภาษาญ่ีปุ่น จีน เกาหลี หรือ
ภาษาไทย เป็นตน้ ซ่ึงบาร์โคด้ 2 มิติมี 5 ชนิด ไดแ้ก่  PDF417, DATA MATRIX, MAXI Code, 
AZTEC Code และ QR Code ซ่ึงแต่ละชนิดมีรูปแบบและการใชง้านท่ีต่างกนั ดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงลกัษณะและคุณสมบติัของบาร์โคด้สองมิติในแต่ละชนิด 

  

PDF417 DATA MATRIX MAXI CODE QR CODE AZTEC CODE 

     

ผู้พฒันา (ประเทศ) 
Symbol 
(USA) 

CI Matrix 
(USA) 

UPS (USA) DENSO (Japan) 
Han Held 
Products 
(USA) 

ชนิดโค้ด Multi-low Matrix Matrix Matrix Matrix 

ขนาดความจุข้อมูล 1,850 2,355 93 4,296 3,067 

ลกัษณะเฉพาะ 

-ความจุขอ้มูล
สูง 

-ความจุขอ้มูล
สูง 
-ขนาดเลก็ 

-อ่านขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็ว 

-ความจุขอ้มูลสูง 
-ขนาดเลก็ 
-อ่านขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็ว 

-ความจุขอ้มูล
สูง 

การประยุกต์ใช้ 

-ส านกังาน -โรงงาน 
-อุตสาหกรรม
ทางการแพทย ์

อุตสาหกรรม
ขนส่งสินคา้ 
น าเขา้ และ
ส่งออก 

-อุตสาหกรรมทุก
ประเภท 

-อุตสาหกรรม
การบิน 
-อุตสาหกรรม
การขนส่ง 

มาตรฐาน -AIMI, ISO -AIMI, ISO -AIMI, ISO -AIMI, ISO, JIS - AIMI 



 10 

 บาร์โคด้สองมิติ ท่ีใชใ้นงานวิจยัช้ินน้ีคือ  QR Code เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ชนิดหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึน
โดยบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น นั่นคือ DENSO WAVE (ปัจจุบนั เป็นแผนกหน่ึงของ DENSO 
Corporation) มีการผลิตออกมาคร้ังแรกในปี 1994  มีวตัถุประสงคต์ามช่ือ QR นั่นคือ Quick 
Response หรือ การตอบสนองท่ีรวดเร็วนัน่เอง  
 ส าหรับ QR Code รองรับเน้ือหา และปริมาณขอ้มูล แต่ละประเภท ดงัน้ี  
  Numeric only Max.  7,089 characters 
  Alphanumeric Max.  4,296 characters 
             Binary (8 bits)    Max.  2,953 bytes 
  Kanji/Kana Max.  1,817 characters 
 2.2.1คุณสมบติัของ QR Code  อยา่งละเอียด 
  2.2.1.1 สามารถบรรจุขอ้มูลไดใ้นปริมาณสูง  
           บาร์โคด้แบบธรรมดานั้น สามารถบรรจุขอ้มูลไดสู้งสุดเพียง 20 Digits (ตวัเลขจ านวนเดียว 
20 ตวั) แต่ QR Code นั้นสามารถบรรจุขอ้มูลไดม้ากกว่า บาร์โคด้ธรรมดาหลายเท่าตวั และการ
บรรจุขอ้มูลของ QR Code นั้น ก็ยงัไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียงแค่ ตวัเลขเท่านั้น แต่ยงัสามารถบรรจุ 
ตวัอกัษรเลข (Alphanumeric) ตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่น (ทั้ง Kanji และ Hiragana) สัญลกัษณ์ ตวั
เลขฐานสอง (binary) และรหสัสี (color code) อีกดว้ย  

 
รูปท่ี 2.2 แสดงการบรรจุขอ้มูลของ Alphanumeric จ านวน 300 ตวั ไวใ้น QR Code  1 ภาพ 

 
  2.2.1.2  มีขนาดเลก็ QR Code นั้นสามารถบนัทึกขอ้มูลไดท้ั้งในแนวตั้งและแนวนอน ท า
ให้ความสามารถในการบรรจุขอ้มูลเม่ือเปรียบเทียบกบับาร์โคด้แบบธรรมดานั้น (ในจ านวนขอ้มูล
ท่ีเท่ากนั) มีพื้นท่ีการบนัทึกท่ีนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั ดงัเช่นภาพท่ี 2.3 

 
รูปท่ี 2.3 เปรียบเทียบการเกบ็ขอ้มูลจ านวนเท่ากนัแต่ใหข้นาดท่ีเลก็กวา่ 
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  2.2.1.3  ป้องกนัคราบสกปรกและการฉีกขาด QR Code นั้นสามารถท่ีจะอ่านขอ้มูลหรือกู้
ขอ้มูลไดแ้มว้า่จะมีการฉีกขาดหรือมีคราบ สกปรกเพียงบางส่วน โดยสามารถกูคื้นไดม้ากท่ีสุด 30% 
ของ CODEWORD (1 codeword= 8 bits หรือ 16 ตวัอกัษร)  ความมากนอ้ยของขอ้มูลท่ีถูกกูคื้น
ข้ึนอยูก่บัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 
รูปท่ี 2.4 แสดงถึงความเสียหายของบาร์โคด้ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อขอ้มูล 

 
  2.2.1.4  สามารถอ่านขอ้มูลได ้360 องศา QR Code มีความสามารถในการอ่านขอ้มูล 360 
องศา ดว้ยความเร็วสูง โดยความสามารถดงักล่าว ท าไดโ้ดยผา่นรูปแบบของการตรวจสอบต าแหน่ง 
ท่ีอยูท่ ั้ง 3 มุมของสัญลกัษณ์ซ่ึงรูปแบบการตรวจสอบเหล่าน้ีท าใหเ้คร่ืองอ่านมีความเสถียร ในเร่ือง
ของความเร็วในการอ่าน และเป็นตวัป้องกนัการรบกวนของพื้นหลงัดว้ย 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงการตรวจสอบต าแหน่งการอ่านขอ้มูลของ QR Code 
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  2.2.1.5 Symbol Version สัญลกัษณ์ QR Code  ปัจจุบนัมีตั้งแต่ เวอร์ชัน่ 1 ถึง เวอร์ชัน่ 40 
ซ่ึงแต่ละ เวอร์ชัน่นั้น มีจ านวนหน่วยของโมดูลท่ีแตกต่างกนั นัน่กคื็อ สีขาวและสีด า บน QR Code   

 
รูปท่ี 2.6 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง เวอร์ชัน่กบัโมดูลท่ีบรรจุใน QR Code 

 
           โดยท่ี เวอร์ชัน่แรกของ QR Code นั้น จะมีจ านวน Module = 21x21 modules และเวอร์ชัน่
สุดทา้ยคือ เวอร์ชัน่ 40 จะมีจ านวน module = 177x177 modules โดยเวอร์ชัน่ยิง่สูง modules ก็จะยิง่
เพิ่มมากข้ึนตามไดด้ว้ย โดยจะเพิ่มข้ึน 4 modules ต่อเวอร์ชัน่ ดงัรูป 2.6 
  QR Code ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้โดยเฉพาะ สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ี
สามารถถ่ายภาพหรือคอมพิวเตอร์ท่ีต่อกบักลอ้งเวบ็แคมเมร่า  แลว้ใชโ้ปรแกรมประมวลผลภาพ
เพื่อถอดรหัส QR Code ไดท้นัที โปรแกรมถอดรหัส QR Code นั้นมีหลากหลายโปรแกรมเช่น 
BeeTagg , Kaywa Reader, I-Nigma, Quick Mark ซ่ึงแต่ละโปรแกรมมีขอ้ดีขอ้เสียและการรองรับ
รุ่นของโทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์ท่ีต่างกนัแลว้แต่ท่ีเราจะเลือกใชง้านตามความเหมาะสม 
  ผูว้ิจยัเลือกใช ้QR Code เวอร์ชัน่ 2 เพราะครอบคลุมจ านวนของขอ้มูลท่ีใชเ้ก็บเลขครุภณัฑ์
ท่ีมีไม่เกิน 24 ตวั (ตวัเลขและตวัอกัษร) และ QR Code เวอร์ชัน่ 2 มีขนาดเลก็พอท่ีจะติดบนอุปกรณ์
ท่ีมีขนาดเล็กเช่น Stethoscope ใชโ้ปรแกรม ถอดรหัส QuickMark ส าหรับ คอมพิวเตอร์เพราะ
สามารถใชง้านไดฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย 
 
2.3 ระบบฐานข้อมูล 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2548) กล่าวว่า ฐานขอ้มูลเป็นแหล่งหรือศูนยร์วมของขอ้มูลท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีมีแบบแผนซ่ึงก่อให้เกิดฐานขอ้มูลท่ีเป็น 
แหล่งรวมของขอ้มูลแผนกต่างๆ และถูกจดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบภายในฐานขอ้มูลชุดเดียว ผูใ้ชง้าน 
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ต่าง ๆ ในแต่ละแผนกสามารถใชข้อ้มูลส่วนกลางน้ีเพื่อน าไปประมวลผลรวมกนัได ้และสนบัสนุน 
การใชง้านขอ้มูลร่วมกนั ท าใหไ้ม่เกิดความซ ้าซอ้นในขอ้มูล 

ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System : DBMS) คือโปรแกรมท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยฟังก์ชั่นหน้าท่ีต่างๆ ในการจดัการกบัขอ้มูล 
รวมทั้งภาษาท่ีใชท้  างานกบัฐานขอ้มูล มกัใช ้ภาษา SQL ในการตอบโตร้ะหว่างกนักบัผูใ้ชเ้พื่อให้
สามารถท าการก าหนด การสร้าง เรียกดู การบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล รวมทั้งจดัการการควบคุมการ
เขา้ถึงฐานขอ้มูลท่ีเป็นศูนยก์ลางได ้นอกจากน้ี ระบบการจดัการฐานขอ้มูลยงัมีหนา้ท่ีในการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลและการเรียกคืนขอ้มูลในกรณีท่ีเกิดเกิดความเสียหายกบัขอ้มูล 

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 ในการเก็บ
ขอ้มูลครุภณัฑข์องหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลเพราะ Microsoft SQL Server 2008  ท างาน
ร่วมกบัแอพพลิเคชนัต่างๆ อยา่งหลากหลายและง่ายต่อการติดตั้งใชง้าน 
 
2.4 การวิเคราะห์ระบบงาน 

รังสิต ศิริรังษี (2552) ใหร้ายละเอียดวา่ การวิเคราะห์ระบบงาน (System  Analysis) 
เป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบนั (Current System) เพื่อออกแบบระบบการ 
ท างานใหม่ (New System)  นอกจากออกแบบการสร้างระบบงานใหม่แลว้ เป้าหมายในการ 
วิเคราะห์ ระบบตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขระบบงานเดิมใหม่ในทิศทางท่ีดีข้ึน 
วงจรการพฒันาระบบ (System  Development  Life  Cycle) เป็นวฏัจกัรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ใน
แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ กระบวนการและจนกระทัง่ส าเร็จผล วงจรการพฒันาระบบ น้ีจะท า
ให้ผูใ้ช้เขา้ใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน กระบวนการและรายละเอียดต่างๆ ของการพฒันาระบบ ซ่ึงมี
กระบวนการดว้ยกนัทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1   การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
ขั้นตอนการก าหนดปัญหา หรือขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปส าหรับโครงการท่ีมี 

ขนาดใหญ่ เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหา สรุปหาสาเหตุของปัญหาจากการ 
ด าเนินงานในปัจจุบนั ศึกษาความเป็นไปไดก้บัการสร้างระบบใหม่ ก าหนดความตอ้งการระหว่าง 
นักวิเคราะห์ระบบกบัผูใ้ชง้าน ด้วยวิธีการรวบรวมขอ้มูลจากการด าเนินงาน การสัมภาษณ์ การ
สงัเกต และการสอบถามเพื่อท าการสรุปเป็นขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน 
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2.4.2   การวิเคราะห์ (Analysis) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบงานในปัจจุบนั 

โดยการน าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการก าหนดปัญหามาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อก าหนดความตอ้งการ 
ของระบบงานใหม่  หลงัจากนั้นท าการพฒันาสร้างแบบจ าลองลอจิคลั (Logical  Model)ซ่ึง
ประกอบดว้ย แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล 
(Process Description)   และแบบจ าลองขอ้มูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ท าให ้
ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ และความสมพนัธข์องระบบได ้

2.4.3   การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนการออกแบบเป็นขั้นตอนการน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทาง Logical มาพฒันาเป็น
แบบจาลองทางกายภาพ (Physical  Model) ใหส้อดคลองกนัโดยการออกแบบจะเร่ิมจาก ส่วนของ
อุปกรณ์และ เทคโนโลยต่ีางๆ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีน ามาพฒันา การออกแบบ จาลองขอมล 
(Data Model)  การออกแบบรายงาน (Output  Design) การออกแบบจอภาพ (Input Design )  การ
ออกแบบผงัระบบ (System  Flowchart) การออกแบบฐานขอ้มูล (Database  Design) และการ
ออกแบบจอภาพในการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) 

2.4.4   การพฒันา (Development) 
ขั้นตอนการพฒันาเป็นขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมท่ีไดท้ าการวิเคราะห์และออกแบบไว ้ดว้ย
การสร้างชุดค าสัง่หรือเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน โดยโปแกรมท่ีใชจ้ะตอ้งพิจารณาใชภ้าษา
ท่ีเหมาะสมและสามารถพฒันาต่อได ้ในขั้นตอนการพฒันาน้ี อาจพิจารณาใช ้Computer Aided 
Software Engineering ต่างๆ ในการพิจารณา เพื่อเพิ่มความสะดวก การตรวจสอบ หรือแกไ้ขให้
รวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 

2.4.5   การทดสอบ (Testing) 
ขั้นตอนการทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปปฏิบติัการใช ้

งานจริง ดว้ยการสร้างขอ้มูลลองเพื่อการตรวจสอบการท างานของระบบ โดยจะท าการตรวจสอบ
ความเก่ียวขอ้งหลงัจากยอมรับในรายละเอียดของระบบ (Verification) และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
จากความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (Validation) ดว้ยกนั 2 ส่วน ไดแ้ก่ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน 
(Syntax) และการตรวจสอบวตัถุประสงคข์องงานวา่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

2.4.6   การติดตั้ง (Implementation) 
ขั้นตอนการติดตั้งเป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบเพื่อการใชง้านจริงภายหลงัท่ีไดผ้า่นการทดสอบ จนมี
ความมัน่ใจแลว้วา่ระบบสามารถท างานไดจ้ริงและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
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2.4.7   บ ารุงรักษา (Maintenance) 
ขั้นตอนการบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแกไ้ขระบบหลงัจากท่ีไดมี้การติดตั้งและ ใช้
งานแลว้ ซ่ึงอาจเกิดจากปัญหาของโทรแกรม หรือเกิดจากความตอ้งการของผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการ
เพิ่มเติมโมดูลในการท างานอ่ืนๆ 
 
2.5 โปรแกรม QuickMark 

โปรแกรม QuickMark เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านบาร์โคด้สองมิติทั้งแบบ QR code และ Data 
Matrix อีกทั้งยงั รองรับบาร์โคด้ 1 มิติรูปแบบ EAN 8/13 (ใชติ้ดกบัผลิตภณัฑต่์างๆและ ISBN ของ
หนงัสือ) , Code 39 (ใบเสร็จหรือบิลเก็บเงิน เช่น ค่าไฟฟ้า) , และ Code 128 (แพค็เกจในการบรรจุ
สินค่าในการขนส่ง) จากเวบ็แคมเมร่าและโทรศพัทมื์อถือ สามารถรับค่าเป็น Keyboard Input ได้
โดยมีการใช้งานเขา้ใจง่ายและรองรับรุ่นของโทรศพัท์มือถือท่ีหลากหลาย หน้าต่างการใช้งาน
โปรแกรมดงัแสดงตวัอยา่งในรูป 
 

 
รูปท่ี 2.7 แสดงตวัอยา่งโปรแกรม QuickMark  

 
 สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกใชโ้ปรแกรม QuickMark เพราะเป็นฟรีแวร์ โปรแกรมใชง้านง่าย รองรับ
การอ่านบาร์โคด้ไดห้ลากหลายรูปแบบทั้ง 2 มิติ และ 1 มิติ ท างานไดร้วดเร็ว หากกลอ้งท่ีใชมี้ความ
ละเอียดสูงกวา่ 8 ลา้นพิกเซล สามารถอ่านบาร์โคด้สองมิติเวอร์ชัน่ 2 ไดภ้ายในเวลา 1-2 วินาที 
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2.6 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์แบบจ าลองน า้ตก 
 ในการพฒันาระบบยมื-คืนครุภณัฑด์ว้ยบาร์โคด้สองมติ  น้ีไดเ้ลือกวิธีการพฒันาระบบโดย

ใชโ้มเดลแบบจ าลองน ้ าตกเน่ืองจากมีการแบ่งงานเป็นขั้นเป็นตอนของการท างานการท างานท าให้
ง่ายต่อการจดัการ ลกัษณะคลา้ยสายงานการผลิต ผลผลิต (Product) ท่ีผลิตในแต่ละขั้น (ส่วนใหญ่
จะเป็นเอกสาร) จะเป็นพื้นฐานส าหรับงานขั้นต่อไปและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของงานใน
แต่ละขั้นได ้

  Waterfall Model มีขอ้ดีคือ 
- แบ่งงานยากใหเ้ป็นงานท่ีเลก็ ง่ายต่อการจดัการ 
- มีการก าหนด Product ท่ีตอ้งส่งมอบในแต่ละงาน อยา่งชดัเจน ดงัรูปท่ี 2.8 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 แสดงโมเดลการพฒันาระบบแบบจ าลองน ้าตก 


