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 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการพัฒนาการใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนแบบบาร์โค้ดในการ
ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าบัตรประจ าตัวนักเรียนแบบบาร์โค้ดมาใช้
ในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การเข้ารับบริการห้องพยาบาล  การเข้ารับบริการยืม
คืนหนังสือ   

   การพัฒนาระบบมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของนักเรียน ข้อมูลวิชาเรียน ข้อมูลผู้สอน  
ข้อมูลสุขภาพ   ข้อมูลประกันชีวิต   ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด   ข้อมูลหนังสือ  การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการเข้าเรียนให้นักเรียนแสดงบัตรประจ าตัวผ่านเคร่ืองตรวจสอบขณะที่เดินเข้าห้องเรียน  
ซึ่งเคร่ืองตรวจบัตรจะท าการอ่านบาร์โค้ดที่อยู่บนบัตรประจ าตัวนักเรียนผ่านเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด
แบบมือถือ  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับรหัสที่ฐานข้อมูลหลักจนกว่าจะสามารถระบุตัว
บุคคลได้และท าการเก็บข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูล   การพัฒนาระบบการเข้ารับบริการพยาบาลให้
นักเรียนแสดงบัตรประจ าตัวผ่านเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดตรวจข้อมูลประวัติทางสุขภาพของนักเรียน  ท า
การกรอกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ   จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลาง    การเข้ารับ
บริการยืม-คืน หนังสือระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประจ าตัวนักเรียนว่าอยู่ในระบบสมาชิก
หรือไม่  ถ้าอยู่ในระบบสมาชิกและมีสิทธิ์ในการยืมหนังสือระบบจะท าการอนุญาตให้ยืมหนังสือได้ 
 

                  ผลที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การน าบัตรประจ าตัวนักเรียนแบบบาร์โค้ดมาใช้ 
แทนระบบเดิมนั้นท าให้การท างานของครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านต่างของโรงเรียนวัดอิน
ทารามมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบจ านวน 60 คน  
พบว่าในด้านการใช้งานของระบบผู้ใช้มีความพึงพอใจโดย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 อยู่ในระดับที่ดี 
ดังนั้นผลการวิจัยในคร้ังนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดอินทาราม
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
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   This research presents the development of the student ID card bar  code 
system to verify the information of students. The objective is to bring a school ID card 
bar code to use in activities such as teaching and learning, hospital admissions offer 
access services, circulation books.  
               In particular, we design to  store  student records, course information 
instructor information, information, health insurance information,  book library 
information,    classroom monitoring system to check when the student has entered the 
classroom. The detector card will read the bar code on the student ID card through the 
reader barcode terminals. The data is examined with  the primary database. In the 
development of hospital information system, the student is also identified via bar code 
reader to check the students' health history.  Also, the book library information also 
makes use of the barcode student information to   check the books borrowed by the 
students. 
                 Results from this study demonstrated the effectiveness of the above barcode 
system. It replaces the old system that makes the teachers and staff at the Intharam 
school work faster and more convenient. Based on the assessment of the satisfaction of 
the testing, 10 people found the system satisfaction by the mean of 3.71 out of 5.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  
จันทราพรชัย  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นอย่างยิ่งได้ให้ค าแนะน าแนวทางการค้นคว้า
อิสระให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง  ที่ได้เสียสละเวลา
ช่วยด าเนินการตรวจสอบแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนต่างๆให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณท่าน
อาจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  ที่กรุณาช่วยเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และขอขอบคุณ
ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา  ให้สามารถน าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า
อิสระได้ส าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ที่ให้ก าเนิดมามีสติปัญญาที่สมบูรณ์  และให้การสนับสนุน 
ในการท าค้นคว้าอิสระในคร้ังนี้ให้เสร็จสิ้นไปได้อย่างสมบูรณ์    รวมไปถึงเพื่อนๆที่ให้ก าลังใจที่ดี
ตลอดมา 
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