
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ระบบยืม-คืนครุภณัฑด์ว้ยบาร์โคด้สองมิติ ไดผ้ลลพัธ์จากการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ท่ีไดว้างแผนไว ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1   ความตอ้งการของระบบ 
4.2   ผลการออกแบบระบบ  
4.3   ผลการพฒันาระบบ 
4.4   การทดสอบระบบ 

 4.5   การบ ารุงรักษาระบบ 
 
4.1 ความต้องการของระบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ความระบบงานเดิม ไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 4.1.1 การจดัเก็บขอ้มูลตอ้งสามารถท าการจดัเก็บแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้มูลไดง่้ายข้ึนผ่านเวบ็
แอพพลิเคชัน่ 
 4.1.2 ต้องการให้ระบบ กรอกรายการยืมครุภัณฑ์ได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องด้วย  
QR Code โดยท ารายการยมืครุภณัฑผ์า่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
 4.1.3 ตอ้งการใหร้ะบบท าการคืนครุภณัฑไ์ดส้ะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งดว้ย QR Code โดย
ท าการคืนครุภณัฑผ์า่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

 4.1.4 ตอ้งการใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลครุภณัฑไ์ดส้ะดวกมากข้ึน  
 4.1.5 ตอ้งการใหร้ะบบสามารถออกรายงานการคา้งส่งครุภณัฑไ์ด ้

4.1.6 ตอ้งการใหร้ะบบสามารถออกรายงานสรุปการณ์ใชง้านครุภณัฑไ์ด ้
4.1.7 ตอ้งการใหร้ะบบแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ เจา้หนา้หอ้งปฏิบติัการ 

และผูใ้ชง้านทัว่ไป  
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4.2 ผลการออกแบบระบบ 
 หลงัจากไดข้อ้ก าหนดความตอ้งการของระบบแลว้ จึงน ามาท าการออกแบบระบบตามการ
ออกแบบซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุดว้ยยเูอ็มแอล เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาระบบยืม-คืนครุภณัฑ์ดว้ย
บาร์โคด้สองมิติ ต่อไป 

4.2.1 แนวคดิภาพรวมการออกแบบระบบ 
 ระบบครุภณัฑ์เดิมนั้นจะเป็นการจดัการขอ้มูลครุภณัฑ์ในรูปแบบของการจดบนัทึกลง
เอกสาร สมุดบนัทึกของเจา้หนา้ท่ีหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) เท่านั้น  
 ในระบบใหม่ จะสร้างข้ึนในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่ มีการอ่านขอ้มูลครุภณัฑแ์ละขอ้มูล
รหสันกัศึกษาผา่นกลอ้งเวปแคเมร่าโดยใช ้QR Code ท าให ้ป้อนขอ้มูลไดร้วดเร็ว ลดความผดิพลาด
ของการท างานของเจา้หนา้ท่ี  
 

 
รูปท่ี 4.1 แสดงแผนภาพระดบัแนวคิดของระบบ 

 
 4.2.2 ยูสเคสไดอะแกรม 
 ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) เป็นแผนภาพท่ีใชแ้สดงถึงขั้นตอนการท างานท่ี
ส าคญัของระบบ หรือแสดงหน้าท่ีและงานท่ีระบบจะตอ้งปฏิบติั เพื่อตอบสนองต่อผูก้ระท าต่อ
ระบบ โดยจะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัของระบบและผูก้ระท าต่อ
ระบบ (actor) 
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รูปท่ี 4.2  แสดงยสูเคสไดอะแกรมของทั้งระบบ 
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รูปท่ี 4.3 แสดงยสูเคสไดอะแกรมในส่วนของผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ท่ี NLU 
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รูปท่ี 4.4 แสดงยสูเคสไดอะแกรมในส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป (นกัศึกษา) 

 
 

 

           
                   

                   

                

                   

                                
                                   
                                 
                            
                             
                                      
              

 

รูปท่ี 4.5 แสดงยสูเคสไดอะแกรมการจดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์

 
อธิบาย Use Case ของระบบ 
ระบบยมื-คืนครุภณัฑด์ว้ยบาร์โคด้สองมิติ ประกอบดว้ย Use case ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการอธิบายยสูเคส ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์
 

 
 
 

No. Use case Name Asset Management (จัดการข้อมูลครุภัณฑ์) 

1 
 

Scenario จดัการขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัครุภณัฑผ์า่นทางเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
Trigger Event ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ีครุภณัฑ ์(Actor) เขา้สู่ระบบครุภณัฑ ์ระบบจะเร่ิมท างานและ

ท ารายการเลือกเมนูจดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์
Brief 
Description 

เม่ือเขา้สู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้านและเม่ือเขา้สูหนา้จดัการครุภณัฑ ์
ตอ้งเลือก เพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ ์แกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์หรือลบขอ้มูล และท ารายการตามท่ี
ไดเ้ลือกไว ้และท าการบนัทึกรายการ 

Actor ผูดู้แลระบบ, เจา้หนา้ท่ี NLU 
Relation  
Use Case 

- 

Stakeholder เจา้หนา้ท่ี NLU และผูดู้แลระบบ เป็นฝ่ายก าหนดรายละเอียดของครุภณัฑ ์
Preconditions ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ีครุภณัฑต์อ้งท าการ login เขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถใช้

งานได ้
ผูดู้และระบบหรือเจา้หนา้ท่ีครุภณัฑท์ าการเลือกเมนู “จดัการครุภณัฑ”์ 

Postconditions - การเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑจ์ะถกูสร้างข้ึนเม่ือมีการกดบนัทึกขอ้มูลครุภณัฑ ์
 Flow of  Event Actor System 

 
 
 

 1.ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ีเขา้สู่ระบบ 1.1 ระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้
ระบบ 

2. เลือกเมนูจดัการครุภณัฑ ์ 2.1 ระบบแสดงหน้าเพิ่ม ลบ แก้ไข
ขอ้มูลครุภณัฑ ์

 ขอ้มูลครุภณัฑ ์
 ขอ้มูลหมวดครุภณัฑ ์
 ขอ้มูลประเภทครุภณัฑ ์

 
3. เลือกเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์ 3.1 ระบบแสดงแบบฟอร์มท่ีไดเ้ลือก 
4. ท ารายการตามท่ีไดเ้ลือกไว ้ 4.1 ระบบท าการบนัทึกจดัเกบ็ขอ้มูล 

Exception 
Condition 

1.1 ในกรณีท่ีขอ้มูลผูใ้ชไ้ม่ถูกตอ้งระบบจะท าการแจง้เตือนความผิดพลาดและใหก้รอก
ขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบใหม่ อีกคร้ัง 
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      ตารางท่ี 4.2  แสดงการอธิบายยสูเคส ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยมืครุภณัฑ ์
 
No. Use case Name Lending Asset  (ยมืครุภัณฑ์) 

2 Scenario การยมืครุภณัฑผ์า่นทางเวบ็โดยใชก้ารรับค่าจากการอ่านบาร์โคด้สองมิติ 
Trigger Event ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบการยมืดว้ยการอ่านรหสันกัศึกษาดว้ยบาร์โคด้สองมิติ เป็นจุดเร่ิมตน้

ท่ี ระบบการยมืจะเร่ิมท างาน เช่น การเลือกรายการครุภณัฑท่ี์ตอ้งการยมื (อาจมากวา่ 1
รายการ) จนถึงเสร็จส้ินกระบวนการยมื 

Brief 
Description 

เม่ือผูใ้ชง้านเขา้ระบบเพื่อท าการยมืครุภณัฑ ์ระบบจะตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชร้ะบบ
ของผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ท่ี NLU ท าการสร้างรายการยมืและเพิ่มรายการครุภณัฑเ์ขา้ไป
ในรายการยมืเม่ือท ารายการครบแลว้บนัทึกรายการยมืและสามารถพิมพใ์บรายการยมืท่ี
แสดงรายการครุภณัฑแ์ต่ละรายการได ้

Actor ผูใ้ชง้านทัว่ไป 
Relation  
Use Case 

การจดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์Asset Management 
 

Stakeholder ผูดู้แลระบบ, เจา้หนา้ท่ี NLU 
Preconditions ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ี NLU ตอ้งท าการ login เขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถใชง้าน

ได ้
ขอ้มูลต่อไปน้ีตอ้งมีเรียบร้อยแลว้ คือ ขอ้มูลผูย้มื, รายละเอียดครุภณัฑ์ 

Post conditions - การยมืจะถกูสร้างข้ึนเม่ือมีการตั้งรายการยมื 
- จ านวนครุภณัฑท่ี์ยมืตอ้งมีเพียงพอ 

 Flow of  Event Actor System 

  1.ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 1.1 ระบบตรวจสอบสิทธิการเขา้
ใชร้ะบบ 

2.ผูใ้ชง้านเตรียมการส าหรับการยมืครุภณัฑ์ 2.1 แสดงรายการยมืครุภณัฑ ์
3.ผูใ้ชเ้พิ่มรายการครุภณัฑแ์ต่ละรายการ 
 

3.1 บนัทึกรายการยมืแต่ละ
รายการ 

Exception 
Condition 

1.1 ในกรณีท่ีขอ้มูลผูใ้ชไ้ม่ถกูตอ้งระบบจะท าการแจง้เตือนความผิดพลาดและใหก้รอก
ขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 
3.1 ครุภณัฑท่ี์จะยมืจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอ 
3.2 ตอ้งบนัทึกรายการยมืและรายละเอียดแต่ละรายการเพื่อแสดงขอ้มูลครุภณัฑ ์รายการ 
ยอดรวม รายละเอียดใบรายการยมื วนัท่ีท ารายการ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงการอธิบายยสูเคส ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนครุภณัฑ ์
 
No. Use case Name ReturningAsset (การคืนครุภัณฑ์) 

3 Scenario คืนครุภณัฑผ์า่นทางเวบ็โดยใชก้ารรับค่าจากการอ่านบาร์โคด้สองมิติ 

Trigger Event ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ี NLU เขา้สู่ระบบ ระบบจะเร่ิมท างานและท ารายการคืน
ครุภณัฑ ์

Brief 
Description 

ผูใ้ชง้านแสดงความประสงคใ์นการคืนครุภณัฑ ์(Actor) คืน ระบบจะท าการอ่านรหสัผู ้
คืนดว้ยบาร์โคด้สองมิติ และท าการตรวจสอบครุภณัฑท่ี์จะคืน แลว้เลือกสถานะของ
ครุภณัฑใ์นการคืนและบนัทึกรายการคืนได ้ 

Actor ผูใ้ชง้านทัว่ไป ,ผูดู้แลระบบ, เจา้หนา้ท่ี NLU 
Relation  
Use Case 

การจดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์AssetManagement 
ยมืครุภณัฑ ์LendingAsset 

Stakeholder เจา้หนา้ทท่ี NLU: เป็นผูต้รวจสอบครุภณัฑท่ี์น ามาคืน 
Preconditions ผูใ้ชง้านทัว่ไปขอคืนครุภณัฑผ์า่นทางระบบ ซ่ึงจะแสดงรายการยมืครุภณัฑข์องผูใ้ชก่้อน 

ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ีครุภณัฑต์อ้งท าการ login เขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถใช้
งานไดข้อ้มูลต่อไปน้ีตอ้งมีเรียบร้อยแลว้ คือ รายการยมื  

Post conditions - การคืนจะถูกสร้างข้ึนเม่ือมีการตั้งรายการคืน 
- รายการครุภณัฑท่ี์จะคืนตอ้งสัมพนัธ์กบัผูย้มื 

 Flow of  Event Actor System 

  1.ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ี NLU เขา้สู่ระบบ 1.1 ระบบตรวจสอบสิทธิการเขา้ใช้
ระบบในส่วนของผูดู้แลระบบหรือ
เจา้หนา้ท่ี NLU 

2.ผูง้านทัว่ไปขอคืนครุภณัฑผ์า่นทางระบบ โดย
อ่านขอ้มูลผา่นบาร์โคด้สองมิติบนบตัรนกัศึกษา 

2.1 แสดงหนา้จอของการคืน โดย
จะมีรายการครุภณัฑท่ี์ผูใ้ชไ้ดท้  าการ
ยมื  

3.เลือกรายการการคืนครุภณัฑท่ี์ผูใ้ชง้านยืน่ความ
ประสงคข์อคืนครุภณัฑ ์

3.1 บนัทึกรายการยมืแต่ละรายการ 

4.ผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ี NLU เลือกสถานะ
ของครุภณัฑท่ี์น ามาคืน 

4.1 ระบบท าการบนัทึกการผลการ
คืนครุภณัฑ ์ 

Exception 
Condition 

1.1 ในกรณีท่ีขอ้มูลผูใ้ชไ้ม่ถกูตอ้งระบบจะท าการแจง้เตือนความผิดพลาดและใหก้รอก
ขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 
3.1 รายการครุภณัฑท่ี์จะคืนจะตอ้งมีอยูใ่นรายการยมืครุภณัฑ ์
3.2 ตอ้งบนัทึกรายการคืนครุภณัฑแ์ละวนัท่ีท ารายการ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงการอธิบายยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบคน้ขอ้มูล 
 
No. Use case Name SearchAsset (สืบค้นข้อมูล) 

4 Scenario สืบคน้หาขอ้มูลผา่นทางเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
Trigger Event ผูใ้ช ้(Actor) เขา้สู่ระบบครุภณัฑ ์เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีระบบเร่ิมท างาน เพื่อการสืบคน้รายการ

ครุภณัฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
Brief 
Description 

เม่ือผูใ้ชง้าน (Actor) เขา้สู่ระบบครุภณัฑ ์ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิของผูใ้ชง้าน ใน
การสืบคน้ตามหมายเลขครุภณัฑ ์ตามประเภท ตามหมวดครุภณัฑ ์และเลือกรายการท่ีจะ
คน้เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ตามรายการยมื ครุภณัฑ,์ ตามช่ือผูย้มื เป็นตน้ 

Actor ผูดู้แลระบบ, เจา้หนา้ท่ี NLU , ผูใ้ชง้านทัว่ไป 
Relation  
Use Case 

จดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์
ยมืครุภณัฑ ์

Stakeholder - 
Preconditions ผูใ้ชง้านตอ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถท าการสืบคน้ขอ้มูลได ้
Post conditions - การสืบคน้ขอ้มูลจะถกูสร้างข้ึนเม่ือมีการตั้งรายการสืบคน้ 

- ขอ้มูลท่ีท าการสืบคน้ แสดงออกมาไดถ้กูตอ้งครบถว้น 
- ขอ้มูลท่ีคน้หาตอ้งแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Flow of  Event Actor System 

 1. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 1.1 ระบบตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้าน
ระบบ 

2. ผูใ้ชง้านเลือกรายการสืบคน้ขอ้มูล 2.1 ระบบแสดงหนา้การสืบคน้ขอ้มูล 
3. ผูใ้ชง้านกรอกหรือเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการ
คน้หา เช่น ประเภทหมวดครุภณัฑ ์

 

4. ยนืยนัการคน้หาขอ้มูล 4.1 ระบบตรวจสอบและคน้หาขอ้มูล
ตามเง่ือนไขนั้นๆ 
4.2 แสดงผลการคน้หาตามรายการท่ี
ผูใ้ชร้้องขอ 

  5. ผูใ้ชเ้ลือกท าการดูท่ีไดจ้ากการคืบคน้ขอ้มูล 5.1 ระบบประมวลผลการสืบคน้ขอ้มูล 
 Exception 

Condition 

1.1 ในกรณีท่ีขอ้มูลผูใ้ชไ้ม่ถกูตอ้งระบบจะท าการแจง้เตือนความผิดพลาดและใหก้รอก
ขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 
4.1 ในกรณีท่ีคน้หาขอ้มูลไม่พบระบบจะท าการแจง้เตือนวา่ไม่พบขอ้มูล และกลบัไป
กรอกขอ้มูลในการคน้หาใหม่อีกคร้ัง 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงการอธิบายยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกรายงาน 
 
No. Use case Name AssetReport  (ออกรายงาน) 

5 Scenario ออกรายงานครุภณัฑผ์า่นทางเวบ็ 

Trigger Event ผูใ้ช ้(Actor) เขา้สู่ระบบครุภณัฑ ์เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีระบบเร่ิมท างาน เพื่อการออกรายงาน
ครุภณัฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

Brief 
Description 

เม่ือผูใ้ชง้าน (Actor) เขา้สู่ระบบครุภณัฑ ์ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิของผูใ้ชง้าน ใน
การออกรายงานการตรวจสอบยอดครุภณัฑค์งเหลือ รายการยมืครุภณัฑ ์รายงานครุภณัฑ์
คา้งส่ง รายงานครุภณัฑป์ระจ าปี เป็นตน้  

Actor ผูดู้แลระบบ, เจา้หนา้ท่ีครุภณัฑ ์NLU 
Relation  
Use Case 

1.  จดัการขอ้มูลครุภณัฑ ์
2. ยมืครุภณัฑ ์

Preconditions ผูใ้ชง้านตอ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถท าการออกรายงานได ้
Postconditions - การออกรายงานจะถกูสร้างข้ึนเม่ือมีการตั้งรายการออกรายงาน 

- ขอ้มูลท่ีท าการออกรายงาน แสดงไดถ้กูตอ้งครบถว้น 
- ขอ้มูลท่ีออกรายงานตอ้งแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 Flow of  Event Actor System 

  1. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 1.1 ระบบตรวจสอบสิทธิการเขา้ใช้
งานระบบ 

2. ผูใ้ชง้านเลือกรายการออกรายงาน 2.1 ระบบแสดงหนา้การออกรานงาน 
-รายงานครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี 
-รายงานครุภณัฑค์า้งส่ง 
-รายงานครุภณัฑต์ามปีท่ีรับเขา้มา 
-รายงานการยมืครุภณัฑ ์
-รายงานระยะประกนัของครุภณัฑ ์
เป็นตน้ 

3. ผูใ้ชง้านกรอกหรือเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการ
ออกรายงาน เช่น ยอดครุภณัฑค์งเหลือ 

3.1แสดงเง่ือนไนต่างๆไดต้ามท่ี
ก าหนด 

4. ยนืยนัการออกรายงานและสั่งพิมพ ์ 4.1 ระบบตรวจสอบและแสดงผลการ
ออกรายงานตามรายการท่ีผูใ้ชร้้องขอ  

Exception 
Condition 

1.1 ในกรณีท่ีขอ้มูลผูใ้ชไ้ม่ถกูตอ้งระบบจะท าการแจง้เตือนความผิดพลาดและใหก้รอก
ขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 
4.1 ในกรณีท่ีออกรายงานไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการระบบจะท าการแจง้เตือนวา่ไม่พบ
ขอ้มูล  
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 4.2.2 คลาสไดอะแกรม 
 Class Diagram เป็นแผนภาพท่ีใชใ้นการแสดงกลุ่มของคลาส โครงสร้างของคลาส และอิน
เทอเฟซ ตลอดจนแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส  

 
รูปท่ี 4.6 แสดงคลาสไดอะแกรมของระบบ 

 
 4.2.3 แอคทิวิตีไ้ดอะแกรม 
 การออกแบบแอคทิวิต้ีไดอะแกรมเป็นการแสดงล าดบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารท างาน
ของระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการท างานกับผูใ้ช้งานในแต่ละ
กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ  
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รูปท่ี 4.7 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ ์
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รูปท่ี 4.8 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์
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รูปท่ี 4.9 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การลบขอ้มูลครุภณัฑ ์

 

 
รูปท่ี 4.10 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การคน้หาหรือสืบคน้ขอ้มูลครุภณัฑ ์

 
 



 36 

 
รูปท่ี 4.11 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การยมืครุภณัฑ ์

 

 
รูปท่ี 4.12 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การคืนครุภณัฑ ์

 



 37 

 
รูปท่ี 4.13 แสดง แอคทิวิต้ีไดอะแกรม การออกรายงาน 

 
4.3 ผลการพฒันาระบบ 

 ผลการพฒันาระบบการยืม-คืนครุภณัฑ์ดว้ยบาร์โคด้สองมิติ มีรายละเอียดของการพฒันา
โครงร่างของส่วนเช่ือมโยงกบัผูใ้ช ้(Mockup user interface) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 หนา้จอ Login 
 เม่ือเขา้สู่ระบบ ส่ิงแรกท่ีจะพบ คือหนา้จอเขา้สู่ระบบเป็นหนา้จอหลกัของระบบก่อนท่ีจะ
เขา้ไปสู่เมนูต่างๆเพื่อจดัการกบัขอ้มูลต่างๆตามตอ้งการโดยหนา้จอน้ีจะตอ้งใชท้ั้งช่ือผูใ้ชง้านระบบ
และรหสัผา่นท่ีถูกตอ้งจึงจะผา่นเขา้ไปจดัการขอ้มูลต่างๆได ้ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 
 

 หนา้จอหลกัเม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้หนา้แรกท่ีไดพ้บเจอคือหนา้หลกัจะมีเมนูต่างๆมากมายให้
เลือกจดัการ ดงัภาพ 

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงหนา้จอหลกัเม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
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 หนา้จอการเพิม่ขอ้มูลครุภณัฑ ์

 
รูปท่ี 4.16 แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ ์

 
ขั้นตอนการท างาน 

           หนา้จอการจดัการขอ้มูลครุภณัฑจ์ะสามารถท างานไดใ้นส่วนของผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ท่ี 

NLU  เท่านั้น เป็นการเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑใ์หม่ท่ีตอ้งเขา้สู่ระบบครุภณัฑ ์ 

             จากภาพ เม่ือผูดู้แลระบบหรือเจา้หนา้ท่ีครุภณัฑต์อ้งการขอ้มูลครุภณัฑเ์ขา้ในระบบ จะเลือก

ในส่วนเมนู “ขอ้มูลครุภณัฑ์”ขอ้มูลครุภณัฑ์ ซ่ึงอยู่ในเมนูย่อยของ ตั้งค่าระบบ ในส่วนครุภณัฑ ์

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการเพิ่มขอ้มูลครุภณัฑ์ จากนั้นท าการกรอก ขอ้มูลตามแบบฟอร์ม เม่ือ

กรอกขอ้มูลครบแลว้ก็บนัทึกการท ารายการ ระบบจะท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลระบบจะแสดง

ขอ้ความแจง้เม่ือท าการบนัทึกรายการเรียบร้อยแลว้ 
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 หนา้จอการยมืครุภณัฑ ์

 

รูปท่ี 4.17 หนา้จอแสดงการยมืครุภณัฑ ์
ขั้นตอนการท างาน 
            หน้าจอการยืมครุภณัฑ์ในส่วนของผูใ้ช้งานทัว่ไป เป็นการกรอกรหัสนักศึกษาโดยการ
รับเขา้ขอ้มูลจากบาร์โคด้สองมิติ เม่ือรับเขา้ขอ้มูลรหัสนกัศึกษาแลว้ระบบจะแสดงรายละเอียดของ
นักศึกษาผูท่ี้มาขอใช้บริการ ได้แก่ ชือ นามสกุล รหัส ท่ีอยู ้เบอร์โทรศพัท์ อีเมลล์ สถานะภาพ
ทางการศึกษาวา่ลงทะเบียนปกติหรือไม่ 
            จากนั้นนกัศึกษาจะแจง้รายการครุภณัฑท่ี์ตอ้งการยมืกบัเจา้หนา้ท่ี NLU เจา้หนา้ท่ีจะท าการ
คน้หาขอ้มูลครุภณัฑ์ว่ามีพร้อมให้บริการหรือไม่ ถา้มีจะดูขอ้มูลสถานท่ีจดัเก็บแลว้ไปน ามาให้
นกัศึกษาท าการยมืไดโ้ดยการยมืจะแสกนบาร์โคด้สองมิติท่ีติดอยูก่บัครุภณัฑช้ิ์นนั้นๆก่อนระบบจะ
แสดงขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบัครุภณัฑช้ิ์นนั้น เม่ือให้นกัศึกษาตรวจความเรียบร้อยของครุภณัฑก่์อน
รับครุภณัฑไ์ปใชง้านเรียบร้อยเจา้หนา้ท่ีจะกดบนัทึกขอ้มูลการยมื โดยระบุวนัท่ียมืและวนัท่ีคืนดว้ย
เป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการ ถา้ตอ้งการยมือุปกรณ์เพิ่มเติมก็น าอุปกรณ์มาแสกนรหสับาร์โคด้สอง
มิติรายการยมืกจ็ะเพิ่มข้ึนเรียงล าดบัตามเวลาท่ียมื 
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 หนา้จอแสดงการคืนครุภณัฑ ์

 
รูปท่ี 4.18 หนา้จอแสดงการคืนครุภณัฑ ์

 
ขั้นตอนการท างาน 
               หนา้จอจะแสดงช่องให้กรอกขอ้มูลรหัสครุภณัฑ ์โดยน าครุภณัฑ์ท่ีจะน าส่งคืนมาแสกน
รหสับาร์โคด้สองมิติระบบกจ็ะแสดงรายระเอียดของผูย้มื ทั้งหมดโดยเจา้หนา้ท่ี NLU จะตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์ถา้มีการเสียหายจะใส่ในช่องหมายเหตุ เพื่อแสดงให้รู้ว่านกัศึกษาคนไหนท าการยืม
อุปกรณ์ไปเป็นคนสุดทา้ยแลว้มีอาการผดิปกติ 
 

 หนา้จอการออกรายงานครุภณัฑ ์

 
รูปท่ี 4.19 แสดงหนา้จอการออกรายงานครุภณัฑ ์
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ขั้นตอนการท างาน 
ในส่วนของเมนูการออกรายงาน เป็นในส่วนของผูดู้แลระบบ ซ่ึงสามารถออกรายงานได้

หลายประเภท เช่น รายงานยอดครุภณัฑค์งเหลือ รายงานการคา้งส่งครุภณัฑ ์รายงานครุภณัฑต่์างๆ 
รายงานการยมื-คืนครุภณัฑ ์เป็นตน้  
 

 หนา้จอการคน้หาขอ้มูล 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงหนา้จอการคน้หาขอ้มูลครุภณัฑ ์

ขั้นตอนการท างาน 
ในส่วนของเมนูการคน้หาครุภณัฑ ์นั้นผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ท่ี NLU สามารถคน้หา

ขอ้มูลครุภณัฑไ์ดห้ลายรูปแบบเช่นการคน้หาจากรหสัส่ิงของ ช่ือส่ิงของ สถานท่ีจดัเก็บ โดยท าการ
พิมพข์อ้มูลในช่องท่ีเตรียมไวแ้ลว้กดท่ีรูปแวน่ขยายเพื่อท าการคน้หาขอ้มูลครุภณัฑ ์
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 หนา้จอการสร้าง QR Code  

 
รูปท่ี 4.21 แสดงหนา้จอการสร้างรหสับาร์โคด้สองมิติ(QR Code) 

ขั้นตอนการท างาน 
             หนา้จอการสร้างบาร์ดคด้สองมิติ(QR Code)น้ีเราสามารถเลือกขนาดประเภทและระดบัการ
กูคื้นของขอ้มูลเม่ือบาร์โคด้สองมิติมีการช ารุดซ่ึงขนาดและจ านวนขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัดงัท่ี
กล่าวในเร่ืองของ QR Code ในบทท่ี2  เม่ือป้อนรหสัครุภณัฑแ์ลว้กด encode จะได ้QR Code ตาม
เง่ือนไขท่ีเราป้อนในช่องต่างๆ 
 
4.4 ผลการทดสอบระบบ 
 หลงัจากกระบวนการพฒันาเสร็จส้ิน ไดท้  าการทดสอบการท างานของระบบการยืม-คืน
ครุภณัฑด์ว้ยบาร์โคด้สองมิติ มีการทดสอบแบ่งเป็นระดบัหน่วยยอ่ย และการทดสอบระบบภายใต้
สภาพแวดลอ้มการใชง้านจริง ซ่ึงผลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 
 4.4.1 การทดสอบในระดบัหน่วยยอ่ย 
 ในการทดสอบนั้น จะเป็นการทดสอบโดยแยกทดสอบระบบเป็นส่วนๆ เพื่อให้แต่ละ
ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกตอ้งและครอบคลุมทุกคลาสท่ีได้กล่าวมาแลว้ตั้ งแต่แรกของ
ออกแบบไวต้อนตน้ ซ่ึงการทดสอบน้ี ผูท้ดสอบเป็นทีมทดสอบ ซ่ึงเป็นหน่ึงในทีมงานพฒันา  ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการทดสอบ ดงัในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการทดสอบการท างานของคลาส 
 

กรณีทดสอบ ผลทดสอบ 
เปิดโปรแกรม ผา่น 
แสดงหนา้จอหลกัการ Login เขา้สู่ระบบ ผา่น 
แสดงแสดงเมนูต่างๆ ผา่น 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลครุภณัฑ ์ ผา่น 
แสดงรายงานต่างๆ ผา่น 
เช่ือมต่อไปยงั ฐานขอ้มูลนกัศึกษาและดึงมาแสดง ผา่น 
ทดสอบยมื-คืนครุภณัฑด์ว้ยการรับค่าจากบาร์โคด้สองมิติ ผา่น 
ทดสอบการแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑ ์ ผา่น 
ทดสอบการคน้หาครุภณัฑต์ามเง่ือนไข ผา่น 
ทดสอบออกจากระบบ ผา่น 

 
 4.4.2 การทดสอบระบบภายใตส้ภาพแวดลอ้มการใชง้านจริง 
 ในการทดสอบนั้น จะเป็นการทดสอบระบบดว้ยการใชง้านแบบจ าลองสาธิตการใชง้าน 
โดยน าไปให้ผูใ้ชง้านจริงเป็นผูท้ดสอบ (เจา้หน้าท่ี NLU) ซ่ึงรายละเอียดการทดสอบนั้น ใชก้รณี
ทดสอบเดียวกบัการทดสอบในระดบัหน่วยยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการทดสอบความความถูกตอ้ง/รวดเร็วของระบบ 
 

สภาพแวดล้อมในการท างาน ความถูกต้อง/รวดเร็ว 
อ่านรหสับาร์โคด้สองมิติ ถูกตอ้ง 99 % 
แสดงผลดว้ยเบราเซอร์ต่างๆ 
IE, FireFox, Chrome 

ถูกตอ้ง100 % 

การทดสอบการท างานเม่ือเปล่ียนกลอ้งท่ีใช้
อ่านบาร์โคด้สองมิติตวัใหม่ 

ความรวดเร็วลดลง 10 % 

ความเร็วในการปฏิบติังาน  เพิ่มข้ึน  50 % 
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4.5 แผนการบ ารุงรักษาระบบ 
 ผลจากกระบวนการบ ารุงรักษาระบบคือ แผนการบ ารุงรักษาระบบ เน่ืองจากระบบยงัไม่มี
การใช้งานจริง จึงต้องเตรียมแผนขั้นตอนการด าเนินการเพื่อรองรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ร้องขอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการบ ารุงรักษาระบบ จะเร่ิมตน้ไดก้็ต่อเม่ือ มีการยืน่ขอ้เสนอ
หรือค าร้องขอให้มีการเปล่ียนแปลง หรือแจ้งปัญหาจากผูใ้ช้ โดยจะเตรียมช่องทางการติดต่อ
ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัทีมงานไว ้ผา่นอีเมลแ์ละเวบ็ไซต ์
 2. วิเคราะห์ขอ้เสนอการบ ารุงรักษา น าค าร้องมาจ าแนกประเภทของการบ ารุงรักษา จากนั้น
จะพิจารณาค าร้องดงักล่าวเพื่อการขออนุมติัการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาจากการประมาณการถึง
ผลกระทบ ความเป็นไปไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการเปล่ียนแปลง พร้อมจดัล าดบัความส าคญัของการ
เปล่ียนแปลง ก าหนดระยะเวลาและวิธีการในการด าเนินการ 
 3. ออกแบบ ท าการออกแบบส่วนท่ีตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงแกไ้ข และส่วนอ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บผลกระทบทั้งหมด แกไ้ขเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ ออกแบบกรณี
ทดสอบส าหรับส่วนใหม่ท่ีผ่านการแกไ้ขแลว้ พิจารณาเอกสารข้อก าหนดความตอ้งการเพื่อ
ปรับปรุงใหต้รงกบัรุ่นของซอฟตแ์วร์ และปรับปรุงรายการซ่อมบ ารุง 
 4. ด าเนินงานซ่อมบ ารุง เร่ิมด าเนินการแกไ้ขค าสัง่โปรแกรมในส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบทีละ
ส่วน แลว้น ามาประสานเขา้ดว้ยกนั 
 5. ทดสอบระบบ น ากรณีทดสอบท่ีไดอ้อกแบบไวม้าใชท้ดสอบ ตามขั้นตอนการทดสอบ
หลงัการพฒันา 
 6. ทดสอบการยอมรับ เป็นการทดสอบเพื่อท าให้มัน่ใจว่าระบบรุ่นใหม่ท่ีผา่นการแกไ้ข
แลว้นั้น เป็นท่ียอมรับของผูใ้ชด้ว้ย 
 7. เปล่ียนระบบใหม่ เม่ือมีระบบรุ่นใหม่ออกมา โดยจะมีการแจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบ และ 
ด าเนินการส ารองขอ้มูลก่อนการเปล่ียนระบบใหม่  โดยระบบใหม่จะปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลหรือรูปแบบการรับค่าจากบาร์โคด้แบบใหม่ 
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 ในบทน้ีไดแ้สดงผลลพัธ์จากการวิจยั โดยท าตามวิธีวิจยั ท่ีน าเสนอในบทก่อนหนา้น้ี ซ่ึงมี
การออกแบบวิธีการตามรูปแบบการพฒันาแบบน ้ าตก โดยกระบวนการท่ีท าสมบูรณ์คือ การ
ก าหนดความตอ้งการ การออกแบบระบบ การพฒันาระบบ และการทดสอบระบบ ส่วนการ
บ ารุงรักษาระบบนั้น ท าไดเ้พียงแค่วางแผน ไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากระบบท่ีพฒันาข้ึน ยงั
ไม่มีการใชง้านจริงในหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ท าการใชง้านโดยการทดสอบการใชง้าน
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มจริงเท่านั้น โดยหลงัจากการด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ จนไดร้ะบบท่ี
สมบูรณ์แลว้ ไดมี้ผลสรุปและขอ้เสนอแนะจากการด าเนินการในการพฒันา ซ่ึงจะไดถู้กกล่าวไวใ้น
บทถดัไป 
 


