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บทคัดยอ 

ระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนเปนเว็บแอปพลิเคชันใชงานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Device) ที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการใหบริการยืมทรัพยากรหองสมุดใหผูใชบริการสามารถยืมทรพัยากรหองสมุดจากระบบ

หองสมุดอัตโนมัติไดโดยตรงผานเครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็บเล็ตของตนเอง ระบบถูกพัฒนาดวย 

MERN Stack Framework โดยเชื่อมโยงขอมูลกับระบบหองสมุดอัตโนมัติผานโปรโตคอลมาตรฐานการยืม-คืน 

(SIP2) ดวยระบบเช่ือมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม-คืน (CMUL SIP2 Gateway) และพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใช

บริการผานมาตรฐาน Open Authentication (OAuth) จากการทดสอบความถูกตองในการยืมทรัพยากรหองสมุด 

ณ หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากสถานที่จัดเก็บจํานวน 9 แหง พบวา ไดผลลัพธเหมือนกับการยืมผาน

ระบบหองสมุดอัตโนมัตโิดยตรง ปจจุบันระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนถูกใชงาน ณ หองสมุด

กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการสํารวจความพึงพอใจจากผูใชงานระบบพบวาไดรับความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากที่สุด (4.615) 

 

คําสําคัญ: ระบบคอมพิวเตอร, การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร, ระบบหองสมุด, ระบบยืมทรัพยากรหองสมุด 

 

ABSTRACT 

The Online Self-Check System is a web application used on computers and smart 

devices developed by Chiang Mai University Library with the objective of improving library resource 

lending services by allowing users to borrow library resources directly from the library management 

software (LMS)  using their own computer smartphone or tablet.  The system was developed with 

the MERN Stack Framework by connecting data to library management software via the Standard 

Interchange Protocol ( SIP2)  with the CMUL Standard Interchange Protocol Gateway ( CMUL SIP2 

Gateway) and using Open Authentication (OAuth) standard for authentication to access the service. 

The results of the experiment on the accuracy of library resource borrowing from 9 storage 

locations at the Chiang Mai University Central Library revealed that the results were similar to 



borrowing directly through the library management software.  After implementing the Online Self-

Check System, the library conducted a satisfaction survey and found that users were very satisfied 

with overall satisfaction (4.615) 

 

Keyword: Computer System, Computer System Development, Library System, Library Resource 

Borrowing System 

 

บทนํา 

ในยุคที่มีความเติบโตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแบบกาวกระโดดสงผลตอพฤติกรรมของ

ผูใชบริการในทุกภาคธุรกิจและบริการ โดยผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ผานเครือขายคอมพิวเตอรดวย

ตนเองทําใหการใหบริการในภาคสวนตาง ๆ  ตองปรับปรุงการใหบริการใหสามารถเขาถึงไดโดยตรงในรูปแบบ Self-

Access Service ผานระบบคอมพิวเตอรโดยไมตองผานตัวกลางท่ีเปนบุคคล ซึ่งหองสมุดเปนหนวยงานในภาค

บริการท่ีตองมีการปรับปรุงการใหบริการใหทันกับความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทันบริการใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูใชบริการยุคใหม (Ryan & Grubbs, 2018)  

การใหบริการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุดถือเปนบริการพื้นฐานที่หองสมุดทั่วไปมีใหบริการ และ

เปนบริการท่ีมีตนทุนในการใหบริการสูงเนื่องจากในกระบวนการใหบริการตองใชทรัพยากรจํานวนมาก เชน 

บุคลากร อุปกรณสําหรับใหบริการยืม-คืน ระบบคอมพิวเตอร เปนตน โดยตนทุนดังกลาวแปรผันไปตามจํานวน

ผูใชบริการ ดังน้ัน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงมีนโยบายในการปรังปรุงการใหบริการยืม-คืน

ทรัพยากรหองสมุดโดยลดข้ันตอนและตนทุนในการใหบริการโดยการใหสมาชิกหองสมุดเขาถึงบริการไดโดยตรงผาน

อุปกรณคอมพิวเตอรของตนเอง ซึ่งนโยบายดังกลาวสามารถชวยใหหองสมุดไมมีตนทุนดานบุคลากรและอุปกรณ

สําหรับใหบริการยืม-คืน 

ปจจุบันสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาระบบคืนทรัพยากรหองสมุดแบบ

อัตโนมัติ (CMUL Automatic Check-in) ประกอบกับมีชองทางการคืนทรัพยากรหองสมุดลวงเวลา (Book Drop) 

ที่ผูใชบริการสามารถคืนทรัพยากรหองสมุดไดดวยตนเองแตสําหรับการยืมทรัพยากรหองสมุด ผูใชบริการยังตองเขา

รับบริการผานจุดใหบริการยืม-คืน (Circulation Service) ที่ตองดําเนินการผานเจาหนาที่หองสมุด หรือใชบริการยืม

ผ าน เครื่ อ ง ให บริการยืมด วยตนเอง  (Self-Check)  ที่ มี ตน ทุนในการจั ดหาสู ง  ดั งนั้ นสํ านั กหอสมุ ด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด และฝายบรกิารและสงเสรมิการเรียนรูจึงไดมีโครงการ

พัฒนาระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการใหบริการในรูปแบบ Self-

Access Service และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของหองสมุดยุคใหม  

 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ใช

งานบนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Device) ที่สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับระบบหองสมุด

อัตโนมัติทุกแพลตฟอรมที่ผานโปรโตคอลมาตรฐานการยืม-คืน (SIP2) 

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

ระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนถูกพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาระบบ

มาตรฐานวัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle : SDLC) (Everett & McLeod, 

2007) ซึ่งไดแบงข้ันตอนในการพัฒนาระบบออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี ้

1) วางแผนการพัฒนา (Planning) 

การวางแผนพัฒนาระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนไดนํากระบวนการ

ทํางาน (Work Process) การบริการผูใชซึ่งเปนกระบวนการทํางานยอยภายใตกระบวนการบริการสารสนเทศของ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีอยูเดิมโดยเลือกเฉพาะกระบวนการยอยท่ีผูใชบริการหองสมุดจําเปนตอง

เขาถึงบริการผานเจาหนาที่หองสมุดมาปรับปรุงโดยการเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจาก

การศึกษาระบบงานเดิมผูพัฒนาสามารถเขียนเปนผังการเดินทางของลูกคา (Customer Journey) สําหรับบริการ

ยืม-คืนทรัพยากรหองสมุด โดยแยกขั้นตอน (Stages) ออกเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 

ตารางที่ 1  ขั้นตอนการใหบริการ 

Stage สืบคนขอมูล ยืม ตรวจสอบการยืม แจงเตือน คืน 

Process OPAC Self-Check RFID Gate Line Auto Bot Auto Check-in 

 Renew Online Checker SMS Book Drop 

 Circulation   Circulation 

 

จากผังการเดินทางของลูกคาพบวาในข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีทั้งกระบวนการที่

สามารถใหบริการแบบอัตโนมัติโดยไมตองใชเจาหนาที่หองสมุดในการดําเนินการ (ตัวหนา) กับกระบวนการท่ีตองใช

เจาหนาที่หองสมุดในการดําเนินการ ซึ่งสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนโยบายในการตัดกระบวนการท่ีตอง

ใชเจาหนาที่หองสมุดในการดําเนินการออกทั้งหมดและดําเนินการดวยระบบคอมพิวเตอรแทน ซึ่งผูพัฒนาเห็นวา

การใหบริการผานจุดใหบริการยืม-คืน (Circulation) มีอยูดวยกันถึง 2 ข้ันตอน ซึ่งข้ันตอนการคืนทรัพยากรหองสมุด

มีระบบที่รองรับการใหบริการอยางเพียงพอจึงสามารถยกเลิกใหบริการผานจุดใหบริการยืม-คืนไดทันที แตใน

ขั้นตอนการยืมทรัพยากรหองสมุดยังไมมีระบบที่สามารถทดแทนการใหบริการผานจุดใหบริการยืม-คืนไดอยาง

ทัดเทียม ดังนั้นผูพัฒนาจึงเลือกนําขั้นตอนการยืมทรัพยากรหองสมุดมาปรับปรุงเพื่อใหเกิดการบริการที่ดีและ

ตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการ 

 

2) วิเคราะหระบบ (Analysis) 

จากการวางแผนการพัฒนาระบบผูพัฒนาไดนํากระบวนการยืมทรัพยากรหองสมุดมาวิเคราะห

หาชองทางและความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงรูปแบบการใหบริการใหผูใชบริการสามาถ

เขาถึงไดโดยตรงโดยไมตองผานเจาหนาที่สํานักหอสมุด พบวาการพัฒนาระบบการยืม-คืนดวยตนเองผานระบบ

หองสมุดอัตโนมัติจําเปนตองดําเนินการผานโปรโตคอลมาตรฐานการยืม-คืน (3M(TM), 2006) เพ่ือเขาถึงฟงกชัน

การยืม-คืน ขอมูลผูใชงาน ขอมูลทรัพยากร และกฎการยืมตาง ๆ ของระบบหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งมีขอจํากัดดาน

จํานวนสัญญาอนุญาต (License) ซึ่งระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนเปนการใหบริการยืม



ทรัพยากรหองสมุดผานเว็บแอปพลิเคชันจึงไมสามารถกําหนดจํานวนผูเขาใชงานไดอยางแนนอน ประกอบกับการ

ยืมทรัพยากรหองสมุดจําเปนตองใชบัตรสมาชิกหองสมุดในการพิสูจนตัวตน (Authentication) เพ่ือเขาถึงบริการซึ่ง

ใชเทคโนโลยี ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องอานบัตร RFID หรือเทคโนโลยี Near-field communication (NFC) (McHugh 

& Yarmey, 2014) ซึ่งมีโอกาสนอยที่อุปกรณสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการจะมีอุปกรณท่ีรองรับ

การอานบัตรสมาชิกหองสมุด 

จากการวิเคราะหขอจํากัดในการพัฒนาระบบขางตนผู พัฒนาจึงไดแกไขการนําระบบยืม

ทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนมาเชื่อมโยงกับระบบหองสมุดอัตโนมัติผานระบบเช่ือมโยงโปรโตคอล

มาตรฐานการยืม-คืน CMUL SIP2 Gateway ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเขียงใหมพัฒนาขึ้นเพื่อแกไขขอจํากัด

ดานสัญญาอนุญาตของระบบหองสมุดอัตโนมตั ินําใหสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถใชฟงกชันบริการ

ยืม-คืนของระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบไมจํากัดจํานวนเครื่อง 

 

 
ภาพที่ 1. การทํางานราวมกับ CMUL SIP2 Gateway 

 

ในดานการพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชบริการผูพัฒนาไดปรับเปลี่ยนการพิสูจนตัวตนดวยบัตรสมาชิก

หองสมุดไปเปนการลงชื่อเขาใชงานดวยช่ือผูใชงานอีเมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU IT Account) โดยการ

เชื่อมโยงขอมูลจากระบบหองสมุดอัตโนมัติกับระบบพิสูจนตัวตนของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวยมาตรฐาน Open 

Authentication (OAuth) (Internet Engineering Task Force (IETF), 2012) เพ่ือนําชื่อผูใชงานอีเมลมาแปลง

เปนหมายเลขสมาชิกของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพ่ือพิสูจนตัวตนเขาใชระบบแบบอัตโนมัติ 

SIP2 Gateway 
API SIP2 

LMS 



 
ภาพที่ 2. การเชื่อมโยงขอมูลสมาชิกระหวาง Online Self-Check  

กับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

3) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 

ระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนถูกพัฒนาขึ้นใหผูใชบริการสามารถใช

อุปกรณคอมพิวเตอรของตนเองเขาถึงบริการยืมทรัพยากรหองสมุดไดเชนเดียวกับการยืมทรัพยากรหองสมุดดวย

เครื่องยืมดวยตนเอง (Self-Check) ครอบคลุมฟงชันการพิสูจนตัวตนสมาชิก การยืมทรัพยากรหองสมุด และการ

เขาถึงขอมูลสมาชิกเพื่อตรวจสอบหนี้สินและทรัพยากรคงคาง โดยการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ CMUL SIP2 

Gateway ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม และระบบ CMU OAuth2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใน

รูปแบบ Web service API (มาโนชญ แสงศิริ, 2562) ซึ่งสงผานขอมูลตามโครงสรางขอมูลในรูปแบบ JSON 

(ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard, 2021)   

 
 

ภาพที่ 3. ตัวอยางการสงขอมูลการยืมทรัพยากรหองสมุด 
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โดยการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลนกับ CMUL 

SIP2 Gateway ทั้งหมดจํานวน 3 ชุดคําสั่งไดแก  

(1) คําสั่งเรียนดูขอมูลสมาชิก (Patron Information) สําหรับเรียกดูขอมูลสถานะของสมาชิก

หองสมุด สิทธิในการยืม รวมถึงทรัพยากรและคาปรับคงคางที่อยูในระบบหองสมุดอัตโนมัติเพ่ือตรวจสอบกอน

ดําเนินการยืมทรัพยากรตอไป โดยมีรูปแบบการรองขอขอมูล (Request) ดังน้ี 

Request Method: POST 

{ 

  "patronCode": หมายเลข Barcode สมาชิกหองสมุด 

} 

(2) คํ า สั่ ง เ รี ย กดู ข อ มู ลท รั พ ย า ก ร  ( Item Information)  สํ า ห รั บ เ รี ย ก ดู ข อ มู ล ของ

ทรัพยากรหองสมุด เชน ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ (Location) และสถานะการใหบริการที่อยูในระบบ

หองสมุดอัตโนมัติเพ่ือตรวจสอบกอนดําเนินการยืมทรัพยากรตอไป โดยมีรูปแบบการรองขอขอมูลดังนี ้

Request Method: POST 

{ 

  "itemCode": หมายเลข Barcode ทรัพยากรท่ีตองการยืม 

} 

(3) คําสั่งยืมทรัพยากร (Item Checkout) สําหรับสั่งการใหระบบหองสมุดอัตโนมัติทําการยืม

ทรัพยากรตามสิทธกิารยืมของสมาชิกหองสมุดหมายเลขสมาชิกที่กําหนดโดยมีรูปแบบการรองขอขอมูลดังนี ้

Request Method: POST 

{ 

  “patronCode”: หมายเลข Barcode สมาชิกหองสมุด, 

  “itemCode”: [หมายเลข Barcode ทรัพยากรท่ีตองการยืม]  

} 

เมื่อระบบ CMUL SIP2 Gateway ไดรับคําสั่งจากระบบ Online Self-Check จะทําการแปลง

ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ JSON ไปเปนชุดคําสั่งตามมาตรฐาน SIP2 เพ่ือสงตอใหกับระบบหองสมุดอัตโนมัติดําเนินการ

ตามที่รองขอ 

ระบบ Online Self-Check ถูกพัฒนาโดยใช MERN Stack Framework ที่ประกอบดวยระบบ

จัดการฐานขอมูล MongoDB ท่ีมีการเก็บขอมูลในรูปแบบ No-SQL โปรแกรมในสวนหนา (Front-end) ถูกพัฒนา

ดวย React.js โดยใช Material-UI Library พัฒนาสวนติดตอผูใชงาน (User Interface) ในการพัฒนาสวนและ

โปรแกรมในสวนหลัง (Back-end) ถูกพัฒนาดวย Node.js และ Express.js 

 

4) การนําไปใชงาน (Implementation) 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนําระบบ Online Self-Check ไปใชงานในปการศึกษา 

2564 ณ หองสมุดกลาง โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประชาสัมพันธใหผูใชบริการหองสมุดทราบถึง

การงดการใหบริการยืมทรัพยากรหองสมุดผานจุดใหบริการยืม-คืนและใหผูใชบริการหองสมุดยืมทรัพยากรผาน



ระบบ Online Self-Check เทานั้น นอกจากนี้ผูพัฒนายังไดนําระบบ Online Self-Check ไปทดลองใชงาน ณ 

หองสมุดคณะแพทยศาสตรท่ีมีอุปกรณการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุดที่แตกตางกัน พบวาจากการใชงาน ณ 

หองสมุดทั้ง 2 แหงท่ีมีอุปกรณในการยืมทรัพยากรหองสมุดท่ีแตกตางกัน ระบบ Online Self-Check สามารถใช

งานที่หองสมุดคณะแพทยศาสตรไดเต็มประสิทธภิาพ 

 

 
 

ภาพที่ 4. การประชาสมัพันธระบบ Online Self-Check ในสื่อตาง ๆ ของสํานักหอสมุด 

 

5) การปรับปรุงและบํารุงรักษา (Maintenance) 

ระบบ Online Self-Check เปนเว็บแอปพลิเคชันที่ประมวลผลและจัดเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยี

ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล บ น ก ลุ ม เ ม ฆ  ( Cloud Computing)  บ น ร ะ บ บ  Private Cloud ข อ ง สํ า นั ก ห อส มุ ด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งใชโครงสรางพ้ืนฐานแบบ Hyper-Converged (Hyper-converged infrastructure 

systems deliver storage in a bundle, 2015) ที่มีเสถียรภาพในการประมวลผลสูงและอยูภายใตศูนยขอมูล 

(Data Center) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรตามมาตรฐาน ISO27001 (ปริญญ เสรีพงศ, 2551) หลังจาก

การใชงานระบบ Online Self-Check ณ หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหมแบบเต็มรูปแบบระบบสามารถ

ทํางานไดตรงตามเปาหมายที่วางไวไดทั้งหมด ซึ่งในระยะถัดไปผูพัฒนาจึงวางแผนนําระบบ Online Self-Check ไป

ใหบริการ ณ หองสมุดสาขาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

กอนนําระบบ Online Self-Check ไปใหบริการจริง ฝายบริการและสงเสริมการเรียนรู 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการทดสอบความถูกตองของระบบโดยการสุมทรัพยากรหองสมุดท้ังหมด

จํานวน 1,200 เลม จากพื้นที่ใหบริการ (Location) 9 แหงมาเปรียบเทียบผลลัพธการยืมระหวางการยืมดวยระบบ 

Online Self-Check และการยืมตรงจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ ณ จุดใหบริการยืม-คืน โดยพิจารณาจากสิทธิใน

การยืมของทรัพยากรหองสมุดแตละประเภท และสิทธิในการยืมของสมาชิกหองสมุดแตละประเภท จากการทดสอบ



พบวาการยืมทรัพยากรหองสมุดจากท้ัง 2 ชองทางไดผลลัพธเหมือนกันทั้งหมด นอกจากนั้นผูพัฒนาไดนําระบบ 

Online Self-Check ไปทดสอบการใชงาน ณ หองสมุดคณะแพทยศาสตรที่มีอุปกรณในการตรวจสอบการยืม

ทรัพยากรหองสมุดท่ีแตกตางกันกับหองสมุดกลาง พบวา หองสมุดคณะแพทยศาสตรสามารถใชงานระบบ Online 

Self-Check ไดเต็มประสิทธิภาพเชนเดียวกันกับหองสมุดกลาง ทําใหสามารถสรุปไดวาระบบ Online Self-Check 

สามารถใชงานกับหองสมุดไดทุกแหงภายใตสภาพแวดลอมดังน้ี 

(1) ระบบหองสมุดอัตโนมัติรองรับการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผานโปรโตคอลมาตรฐานการ

ยืม-คืน (SIP2) 

(2) มีการติดตั้งระบบ CMUL SIP2 Gateway ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมพัฒนาขึ้น 

(3) มีการตรวจสอบการยืมทรัพยากรหองสมุดกับระบบหองสมุดอัตโนมัตดิวยเทคโนโลยกีารระบุ

เอกลักษณดวยคลื่นวิทย ุ(Radio Frequency Identification: RFID) (ปยะ โควินททวีวัฒน, 2552) 

หลังจากการทดสอบระบบระบบ Online Self-Check สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมได

นําระบบ Online Self-Check ไปใหบริการเต็มรูปแบบ ณ หองสมุดกลาง โดยยกเลิกการใหบริการยืม

ทรัพยากรหองสมุดผานจุดใหบริการยืม-คืนและใหผูใชบริการสามารถยืมทรัพยากรหองสมุดไดผานระบบ Online 

Self-Check เทาน้ัน ทําใหสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีระบบการยืมทรัพยากรหองสมุดที่สามารถใช

อุปกรณอัจฉริยะหรือเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการหองสมุดดําเนินการยืมทรัพยากรหองสมุดทดแทนเครื่องยืม

ทรัพยากรหองสมุดดวยตนเอง (Self-Check) ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอรมาตรฐานไดแก Google Chrome, 

Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera  และ Android Browser ได สงผลใหในปงบประมาณ 2564 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองได

เปนจํานวนเงิน 2,250,000 บาท โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีเปาหมายในการยกเลิกจุดใหบริการ

ยืม-คืนทรัพยากรหองสมุดภายในปงบประมาณ 2566 

 

 
 

ภาพที ่5. ระบบ Online Self-Check 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน  

หลังจากพัฒนาระบบ Online Self-Check เสร็จสิ้นสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมี

การนําระบบไปใชงานจริง ณ หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดมีการจัดเก็บสถิติการใชระบบ Online 

Self-Check รวมถึงสํารวจความพึงพอใจในการใชงานระบบดวยการบังคับใหผูใชบริการทุกคนกรอกแบบสอบถาม

ความพึงพอใจแบบออนไลนหลังใชงานระบบเสร็จสิ้น จากการรายงานผลจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชงาน

ระบบตั้งแตวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พบวามีผูใชงานระบบทั้งสิ้นเปนจํานวน 151 

คน โดยสามารถแบงเปนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจํานวน 128 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 13 คน และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 10 คน โดยมีทรัพยากรหองสมุดท่ีถูกยืมผานระบบทั้งหมดจํานวน 496 ชิ้น 

และมีความพึงพอใจในการใชงานระบบดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ลําดับ รายการ N Mean S.D ระดับ 

1 ความงายและสะดวกในการใชงานระบบ 151 4.596 0.826 มากที่สุด 

2 การออกแบบและจัดวางเมนูมีความเหมาะสม 151 4.622 0.718 มากที่สุด 

3 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมตอระบบ 151 4.615 0.755 มากที่สุด 

 

จากแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชงานระบบ Online Self-Check จากผูใชงานจริงในสวน

ของขอเสนอแนะพบวาผูใชงานระบบมีขอเสนอแนะดังนี ้

(1) ควรปรับปรุงระบบใหสามารสแกน Barcode ทรัพยากรหองสมุดดวยกลองโทรศัพทมือถือได 

(2) ทรัพยากรหองสมุดบางช้ินมีการติด Barcode ในตําแหนงที่แตกตางจากช้ินอ่ืนทําใหตองใช

เวลาในการหา 

หลังจากไดรับผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานจริงของระบบ Online Self-Check 

ผูพัฒนาจึงไดวางแผนในการปรับปรุงระบบเพื่อใหสนับสนุนการใชงานใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน โดยในปงบประมาณ 2565 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดว างแผนร วม กับคณะทํา งานพัฒนาแอปพลิ เค ชัน CMU Mob i le  

ซึ ่ ง เ ปน แ อ ป พลิเคชันที่รวบรวมขอมูลและบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหสามารถใชงานไดผาน

อุปกรณอัจฉริยะโดยยืนยันตนเองเพื่อเขาถึงบริการดวยอีเมลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจากการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชัน CMU Mobile ไดมีแผนการนําระบบ Online Self-Check ผนวกรวมใหเปน

หนึ่งในบริการของแอปพลิเคชัน CMU Mobile ทําใหเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะทําใหแอปพลิเคชัน CMU Mobile 

สามารถยืมทรัพยากรหองสมุดโดยใชความสามารถของระบบ Online Self-Check ได 
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