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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูพลศึกษา และตัวแทนนักเรียนที่ท าหน้า
เบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของ การจัดเก็บ  ยืม-คืน 
อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน เลือกโดยวิธีเจาะจง จ านวน 18 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน  มีลักษณะการท างานของโปรแกรมเป็นระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วยเมนูของระบบ ซึ่งการเลือกชนิดอุปกรณ์กีฬา วันที่ เวลา การยืม -คืนอุปกรณ์กีฬา จ านวนอุปกรณ์ที่ 
สมาชิก ยืม-คืน จ านวนอุปกรณ์คงเหลือช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ระบบจัดเก็บ ยืม-คืน 
 

ABSTRACT 
 

These research objectives were 1) to develop the circulation service of sport equipments and 2) 
study the satisfaction of the circulation service of sport equipments. The sample of this study was sport 
teachers and the represented students who enrolled for the circulation service of sport equipments of 
Watchantarawat School in Muang District of Phetchaburi province. There were 18 participants in the 
sample group. The research tools were a questionnaire and an interview record form. The statistics used 
in this research were percentage, mean and standard deviation. 

The research result found that the school circulation service of sport equipments was 
convenient, fast and accurate. The character of the program was a database system composed of a menu 
system. In the menu, there were: sport equipment types, date of circulation service, members, and the 
number of available equipment. The users were satisfied with the service in the high level (mean = 4.42, 
S.D. = 0.47). 
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Key words: Data based system, circulation system. 
 
 

บทน า 
การกีฬามีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน สังคมของประเทศและโลก กล่าวคือ การที่คน

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความเป็นนักกีฬา เสียสละตามอุดมคติของการกีฬา ย่อมจะสร้างเสริมให้คนมีร่างกาย
แข็งแรง เป็นพลเมืองดีของครอบครัวของสังคมและประเทศชาติในท่ีสุด การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ จึงมีความหมายกว้างและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ ดังนั้นสังคมในโลกนี้ จึงมุ่งหวังอยากให้ประชาชนเป็นพลเมืองดี ซึ่งการกีฬามีส่วนส าคัญใน
การเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี     

โรงเรียนวัดจันทราวาส มีนโยบายให้การสนับสนุนเรื่องการออกก าลังกายของนักเรียน ทุกช้ันปี และให้นักเรียนได้ยืม
อุปกรณ์กีฬาเพื่อออกก าลังกายตามอัธยาศัย ตามเวลาที่เหมาะสมนั้น แต่ก็พบว่าปัญหาเรื่องข้อมูลการจัดเก็บ การยืม -คืน
อุปกรณ์กีฬายังเป็นแค่เพียงเอกสารท าให้มีความยุ่งยากซับซ้อนในรายการจัดเก็บ ยืม -คืน  ท าให้การค้นหาข้อมูลต่างๆ  เกิด
ข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล ของกิจกรรมการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ตะกร้อ วอลเลย์บอล 
ฟุตบอล เบตอง ปิงปอง ฯลฯ หรือข้อมูลที่เก็บนั้นยังมีข้อผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่  และกระบวนการท างานนั้น
ยุ่งยาก  จึงท าให้การท างานล่าช้า หากน าคอมพิวเตอร์มาสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลจะ
ท าให้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน จึงท าให้ระบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะมาเป็นเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวก ในการจัดเก็บ 
ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา รายการต่างๆ  

จากปัญหา และเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการแก้ปัญญาข้างต้นด้วยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยในการแก้ปัญญา การจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ  ภายในโรงเรียน
วัดจันทราวาสเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และให้ผู้ที่ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบ  
 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา  
 1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา 
 
2. สมมุติฐานการวิจัย 
 2.1 ได้ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาของโรเรียน ท่ีช่วยให้การท างาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
 2.2 ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบ จัดเก็บ ยมื-คืน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง  
 ขั้นตอนระบบการยืม-คืนอุปกรณก์ีฬาของโรงเรียนวัดจันทราวาส ยงัมีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนของระบบ โดยผู้
ยืมมีการกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อยื่นเรื่องขออนุมัติการยมื อุปกรณ์กีฬาจากผู้ดูแล อีกท้ังขั้นตอนตรวจสอบอุปกรณ์กีฬา ก็
ไม่สะดวกมากนัก ท าให้เกดิความยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลาในการคน้หาและจดัเก็บ จึงท าให้ผู้วิจยั เหน็ปัญหา และไดศ้ึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจดัเก็บ ยมื-คืน อุปกรณ์ตา่งๆ อาทิเช่น หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์การทดลอง ศึกษาวิธีการที่จะให้
คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบจัดเก็บขึน้มาอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งประหยดัเวลา และมีความ
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พึงพอใจ ต่อการใช้งานระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนจันทราวาสผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา ดังต่อไปนี้  
 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 
หรือระบบย่อยของธุรกิจ และนอกจากจะเป็นการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่แล้ว การวิเคราะหร์ะบบนั้นก็ช่วยในการ
ปรับปรุง หรือแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (โอภาส เอี่ยมศิริวงศ,์ 2548) 
 การยืม-คืน หมายถึง ขอสิ่งของมาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนใหห้รือใช้คืน ในทางกฏหมายเป็นประเภทสญัญามี
ช่ือ ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ยมื” เพื่อให้ผูย้ืมใช้สอย และผู้ยืมจะ
ได้คืนทรัพยส์ินนั้นให้แก่ผู้ใหย้ืมเมือ่เขาใช้สอยเสร็จแล้ว  
 สัญญายืมใช้คงรูป คือสญัญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรยีกว่า”ผู้ให้ยืม” บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรยีนกว่า “ผู้ยืม” ใช้สอยทรัพย์สิน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเ้ปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว (ป.พ.พ. มาตรา 649) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยแบ่งความรู้สึกของมนุษย์ออกเป็น 2 ชนิด คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึก
ในทางลบ ความรู้สึกในทางบวก เป็นความรูส้ึกชนิดที่เมื่อเกดิขึ้นแลว้ท าให้เกิดความสุข ส่วนความรู้สกึในทางลบเป็นความรูส้ึก
ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท าใหเ้กิดความไม่สบายใจ ความสุขเป็นความรูส้ึกที่สลับซับซ้อน ซึ่งสามารถท าให้เกดิความรูส้ึกในทางบวก
เพิ่มขึ้นได้อีก ความสัมพันธ์ของความรู้สึกท้ังสองชนิดนี้เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ (Shelley, 1975)  
 จากการศึกษาปัญหา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามาสู่การพัฒนาระบบการจดัเก็บ ยืม-คืน 
อุปกรณ์กีฬา เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และพึงพอใจในการจัดเก็บ ยมื-คืน อุปกรณ์กีฬา ของโรงเรียนวัด
จันทราวาส  มีกระบวนการและขัน้ตอนสอดคล้องกับความต้องการประชากรผู้ใช้ระบบ และช่วยในการแก้ปัญหา  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจดัเก็บ ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ 
 1.2 ออกแบบองค์ประกอบของระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กฬีา  
 1.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา โดยใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ 
 1.4 ทดลองใช้ระบบการจัดเกบ็ ยมื-คืน อุปกรณ์กีฬา  
 1.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณก์ีฬา  
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 2.1 ระบบฐานข้อมูลการจัดเกบ็ ยมื-คืน อปุกรณ์กีฬา ประเภทต่างๆ ของโรเรียนวัดจันทราวาส 
 2.2 แบบสอบสัมภาษณ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อองค์ประกอบของระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน 
 
3. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ครูพลศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส ผู้ใช้ระบบการจัดเกบ็ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา จ านวน 18 คน 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา  

4.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงใจของผู้ใช้ระบบการจดัเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา  
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5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา ของโรงเรียนวัดจันทราวาส 

มีส่วนประกอบดังนี้   
 1.1 ฐานข้อมูลอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดของโรเรียนวดัทราวาส 
 1.2 เมนูระบบหน้าจอหลักของผู้ใช้งานท่ัวไป  
 1.3 เมนูระบบหน้าจอส าหรับผูดู้แลระบบ 
 1.4 เมนูระบบหนา้จอการจัดการขอ้มูลสมาชิก 
 1.5 เมนูระบบหน้าจอการจัดการขอ้มูลอุปกรณ์กีฬา  
 1.6 เมนูระบบหน้าจอแสดงการยมื-คืน อุปกรณ์กีฬา  
 1.7 เมนูระบบหน้าจอรายงาน สรปุผล การจัดเก็บ ยมื-คืน อุปกรณ์กีฬาของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เมนูระบบ หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 2 หน้าจอหลักของผู้ใช้งานท่ัวไป 
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รูปที่ 3 หน้าจอแสดงการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายการอุปกรณ์กีฬา 
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รูปที่ 5 ระบบพิมพ์ใบหลักฐานกายยืมอุปกรณ ์
 

จากรูปที่ 1-2 คือเมนูหน้าจอของผู้ดูแลระบบจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา ของโรงเรียนวัดจันทราวาส  ซึ่งผู้ดูแล
ระบบสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งทางด้านการแสดงผลจ านวนอุปกรณ์กีฬา เพิ่มและลดจ านวนสมาชิก แก้ไขช่ือหัวข้อ
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ระบบได้รับทราบ รายการปรับปรุง และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในรูปภาพที่ 3-5 นั้น เป็น
ตัวอย่างเมนูหน้าจอของระบบ ส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถแสดงผลการจัดยืม-คืน รายช่ือสมาชิกที่ใช้ระบบ จ านวนอุปกรณ์
กีฬา สั่งพิมพ์ใบหลักฐานการยืมอุปกรณ์กีฬา ของสมาชิก ซึ่งช่วยท าให้ได้ระบบจัดเก็บ ยืม -คืน อุปกรณ์กีฬา ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของการจัดเก็บท ารายการต่างๆ ให้สามารถท างาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยิ่งข้ึน 
 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา ของโรงเรียนวัดจันทราวาส ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบ
สัมภาษณ์ เพ่ือบันทึกข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา  
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. รูปแบบเมนูของระบบ 4.61 0.49 มากที่สุด 

2. การเข้าสูร่ะบบเพื่อใช้งาน 4.72 0.45   มากที่สุด 
3. รูปแบบหน้าจอการประชาสมัพนัธ์ 4.22 0.42   มาก 

4. การจัดการข้อมลูสมาชิก 4.50 0.50    มากที่สุด 
5. การจัดการข้อมลูอุปกรณ์กีฬา 4.33 0.47 มาก 

6. การพิมพ์รายงานข้อมูลหลักฐาน การยืม-คืน 4.28 0.45 มาก 
7. ความง่ายและความสะดวกในการใช้งาน 4.33 0.47 มาก 
8. ความเหมาะสมในภาพรวมของระบบ 4.39 0.49 มาก 

โดยรวม 4.42 0.47 มาก 

  
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการจัดเก็บ ยืม -คืน ที่ผู้วิจัยพัฒนา แบ่ง

ออกเป็นตามประเด็นรายการประเมิน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการจัดเก็บ ยืม -คืน อุปกรณ์กีฬา 
อยู่ในระดับมาก (  =4.42), (S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า 1. รูปแบบเมนูระบบ ( =4.61), (S.D.=
0.49)  2. การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ( =4.72), (S.D.=0.45)  และ 3. การจัดการข้อมูลสมาชิก (  =4.50), (S.D.=0.50)  ทั้ง
สามรายการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน 5 รายการประเมินอยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนวัดจันทราวาส ได้ระบบจัดเก็บ      

ยืม – คืน อุปกรณ์กีฬา ช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
จากระบบเดิมที่เป็นเอกสาร ระบบการท างานช้า เกิดปัญหาการสูญหายของการบันทึกรายการข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้น
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ประกอบด้วย ฐานข้อมูลการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา ประเภทต่างๆ ของโรงเรียน เมนูหลักของผู้ใช้งานทั่วไป เมนูหลักส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ การจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการข้อมูลอุปกรณ์กีฬา การพิมพ์รายงานสรุปผล ข้อมูล ก าหนดการเวลา  การ
ยืม-คืน จ านวนอุปกรณ์ที่มีการยืม และจ านวนคงเหลือของอุปกรณ์กีฬา 
 2. ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดเก็บ ยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(  =4.42, S.D.=0.47)  แยกตามประเด็นรายการประเมิน คือ 1) รูปแบบหน้าจอการประชาสัมพันธ์ 2) การจัดการข้อมูล
อุปกรณ์กีฬา 3) การพิมพ์รายงานข้อมูลหลักฐาน การยืม-คืน 4) ความง่ายและความสะดวกในการใช้งาน และ 5) ความ
เหมาะสมในภาพรวมของระบบ   
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