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บทคัดยอ  

การใหบริการหอง Edutainment Zone เปนบริการใหมของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนและการผอนคลายจากการเรียนของนักศึกษา ประกอบ

ไปดวย เครื่องเลนเกม Play Station 4 Pro พรอมแผนเกมใหยืม เครื่องใหบริการดู NetFlix แตเนื่องจากจํานวน

เครื่องใหบริการมีไมเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการ จึงไดมีระบบการจองการใชงานเครื่อง Edutainment Booking 

ผูใชบริการตองจองชวงเวลาการใชเครื่องกอนการเขาใชงาน การเขาใชงานระบบครั้งแรกผูใชบริการจะตอง

ลงทะเบียนเพื่อกรอกชื่อ-นามสกุล คณะที่สังกัด UBU Mail เบอรติดตอ จากนั้นเขาสูระบบโดยใช Account UBU 

Wi-Fi ในการลงช่ือเขาสูระบบ จากนั้นเลือกชวงเลาท่ีตองการจอง เมื่อถึงชวงเวลาที่จองผูใชบริการติดตอเคานเตอร

บริการยืม-คืน เพ่ือใหเจาที่เช็คอินเขาใชบริการ และขอยืมอุปกรณเลนเกมหรือดูหนัง หอง Edutainment Zone 

ไดรับการตอบรับจากผูใชบริการเปนอยางดี มีการจองเขาใชงานตลอดทุกชวงเวลาที่เปดใหบริการ และในอนาคต

ทางหองสมุดจะขยายพ้ืนที่การใหบริการ เพ่ิมจํานวนเครื่องใหบริการอีกดวย 

 

คําสําคัญ: หองเอดูเทนเมนต, เพลยสเตชั่น 4, เน็ตฟลิกซ, ระบบการจองหอง 

 

ABSTRACT  

The service of the Edutainment Zone room is a new service of the Office of 

Academic Resources. Ubon Ratchathani University to create an atmosphere of learning outside 

the classroom and relaxation from studying for students, it consists of a Play Station 4 Pro game 

console with game discs to borrow. NetFlix viewer service machine. The number of service 

machines is insufficient for the number of users. Therefore, there is a reservation system for using 

the Edutainment Booking machine. Users must reserve the time of use of the device before 

using. When using the system for the first time, the user must register to fill in the name-surname 

of the faculty affiliated with UBU Mail, contact number. Log in using your UBU Wi-Fi account to 

log in. Then select the time period that you want to reserve. At the time of booking, users 



contact the borrowing-return service counter. for the owner who checked in to use the service 

and borrow equipment to play games or watch movies. The Edutainment Zone room has been 

well received by users. Access is reserved for all hours of service. And in the future, the library 

will expand the service area. Increase the number of service machines as well. 
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บทนํา  
ปจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีการปรับเปลี่ยน มีรูปแบบการ

สอนและสื่อการเรียนการสอนแบบใหม ๆ เกิดข้ึน มีการใชสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอลเพ่ือดึงดูดความ

สนใจของผูเรียนรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีมากข้ึน ดังน้ัน เพ่ือใหการบริการของสํานักวิทย

บริการเขาถึงผูใชบริการไดมากขึ้น มีความทันสมัย นาสนใจและสอคลองกับเสาหลักที่ ๒ ศูนยกลางการเรียนรูนอก

หองเรียน – Excellent  Atmospheres and Services ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนที่

ทันสมัย ฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ จึงไดจัดทําหอง Edutainment Zone ขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เปนหอง

บริการแนวใหมที่เรียกวา Edutainment ประกอบไปดวย เครื่องเลนเกม Play Station 4 Pro พรอมแผนเกม

ใหบริการ เครื่องใหบริการดู Netflix อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู และดึงดูดผูใชบริการใหหันมาให

ความสนใจและเขาใชบริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมมากขึ้นตอไป  

 จากการเปดใหบริการพ้ืนที่ดังกลาวไดรับผลตอบรับจากผูใชบริการจํานวนมาก โดยเฉพาะ

เครื่องเลนเกม Play Station 4 Pro แตเนื่องดวยหอง Edutainment Zone มีขอจํากัดเรื่องจํานวนเครื่องใหบริการ 

เครื่องที่ใหบริการมีไมเพียงพอตอความตองการ จึงมีการนําระบบการจองใชเครื่องหอง Edutainment Booking มา

ควบคุมจัดสรรชวงเวลา เพ่ือใหบริการอยางทั่วถึง และอํานวยความสะดวกใหกับผูใชท่ีตองการจองลวงหนาได 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสรางบรรยากาศการเรยีนรูนอกหองเรียนท่ีทันสมัย 

2. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขามาใชบริการเพ่ิมมากขึ้น 

3. เพ่ือใหสํานักวิทยบริการมีรูปแบบบริการใหม ๆ และสื่อที่นาสนใจใหบริการแกผูใชบริการทุก

ประเภท 

4. เพ่ือนําระบบการจองการใชเครือ่งหอง Edutainment Booking มาจัดการพื้นทีก่าร

ใหบริการ 

5. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจองการใชเครื่องหอง Edutainment Zone เพ่ือให

ผูใชบริการไดเขาใชบริการไดอยางทั่วถึง 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

1. ศึกษาความตองการและปญหา ของผูใชบริการจากการใหบริการในรูปแบบเดิม จากนั้นไดทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น กําหนดขอบเขตของกลุมผูใชบริการ 



2. วิเคราะหขอมูลขอมูลเพ่ือคนหาความตองการและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนของกระบวนการ

บริหารจัดการงานบริการในรูปแบบเดิม กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางในการพัฒนาระบบจอง

ทรัพยากรหอง Edutainment (Edutainment Booking) โดยกําหนดการพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอบพลิเค

ชัน (Web Application) 

3. การออกแบบระบบ เปนขั้นตอนการออกแบบองคประกอบของระบบจองทรัพยากรหอง 

Edutainment (Edutainment Booking) โดยแผนผังกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เพื่อดูการ

ไหลของขอมูลในแตละสวน ดังภาพประกอบที ่1 

 

 
 

ภาพที ่1. Context Diagram ระบบจองทรัพยากรหอง Edutainment 

 

  โดยออกระบบภายใตขอกําหนด ดงันี้ 

  1. ดานความสามารถระบบ 

1.1 ผูใชสามารถเขาใชงานระบบไดดวยการ Login ผาน Single sign on 

1.2 ผูใชสามารถตรวจสอบขอมลูการจอง ที่นั่งท่ีวางอยูและขอมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ของ

ทรัพยากรที่ใหบริการเพ่ือชวยใหผูใชเลือกเขาใชบริการที่เหมาะสมตอการใชงาน 

1.3 ผูใชสามารถจองทรัพยากรได 1 สิทธิ์ใน 1 วัน  

1.4 ผูใชสามารถจองลวงหนาได 1 วันเทานั้น     

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที ่

2.1 เจาหนาที่คัดกรองตองตรวจสอบขอมูลการจองของผูใชบริการผานการจองทรัพยากรท่ี

ระบบสรางใหกอนอนุญาตใหผูใชเขาใชบริการ 

2.2 เจาหนาที่สามารถจํากัดจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุดในชวงเวลาเดียวกันและจํากัด

เวลาผานระบบได 



3. การพัฒนาระบบจองทรัพยากรหอง Edutainment (Edutainment Booking) พัฒนาดวย

ภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScrip และ SQL และใช MySQL Server เปนฐานขอมูล 

4. การนําระบบไปใชเพ่ือประเมินผลการทดลองใชจากกลุมบรรณารักษที่มีหนาที่ใหบริการ กลุม

นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีในฐานะผูเขาใชบริการ 

5. ปรับปรงุระบบตามผลการประเมินที่ไดรับในขั้นตอนที่ 5 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบจองทรัพยากรหอง Edutainment (Edutainment Booking) ปรากฏผลใน

ดานตาง ๆ ดังนี ้

1. สวนของเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดูแลระบบ (Admin) สามารถเพิ่มรายการทรัพยากร สามารถ

กําหนดชวงเวลาการจองในแตละรายการทรัพยากร และสามารถกําหนดจํานวนวันที่เปดใหบริการได ดังแสดงใน

ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่2. สวนของเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดูแลระบบ 

 

2. เจาหนาที่ยังสามารถเรียกดูรายการจองทรัพยากรผานหนาระบบการใหบริการได ทั้งในอดีต 

ปจจุบัน และการจองลวงหนาได ดังแสดงในภาพที่ 3 



 
 

ภาพที ่3. หนาแสดงรายการจองทรัพยากร 

 

3. ผูใชตองลงทะเบียนเขาสูระบบดวยบัญชีผูใช UBU Account หากใชครั้งแรกระบบจะแสดง

แบบฟอรมเพ่ือเก็บขอมูลของผูใชเพ่ิมเติม เชน ชื่อ-สกุล อีเมลสถานภาพผูใช เปนตน เมื่อเขาสูระบบจะปรากฏ

รายการที่เปดใหบริการในวันนั้น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที ่4. หนาลงทะเบียนเขาสูระบบดวยบัญชีผูใช UBU Account 

 

4. ผูใชบริการสามารถเลือกจองทรัพยากรตามชวงเวลาที่วางอยู ดวยการคลิกเลือก 1 ครั้งเทานั้น 

โดยผูใช 1 คน สามารถจองทรัพยากรได 1 สิทธิ์ตอวัน กลาวคือ หากผูใชจอง ชวงเวลา 08.30-11.30 น. ผูใชจะไม



สามารถจองชวงเวลาอื่นเพ่ิมไดอีก เน่ืองจากใชสิทธิ์ตามท่ีกําหนดไวแลว จนกวาจะพนเวลาจอง ของชวงเวลา 08.30-

11.30 น. ผูใชจึงจะสามารถจองชวงเวลาอื่น ๆ ได ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที ่5. แสดงรายละเอียดขอมูลทรัพยากร ชวงเวลาที่เปดใหจองและสถานะการจอง 

 

5. สถิติการใชงานระบบจองทรัพยากรหอง Edutainment (Edutainment Booking) พบวา มี

ยอดการจองท้ังหมดตั้งแตเปดใชงานวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 คือ 971 ครั้ง โดยผูใชจองทรัพยากร 

Edutainment01 มากที่สุดจํานวน 256 ครั้ง คิดเปน 83.6% ของหอง Edutainment เดือนท่ีมีการจองสูงสุดคือ

เดือนสิงหาคม โดยมียอดการจอง 520 ครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที ่6. สถิติการใชงานระบบจองทรัพยากรหอง Edutainment 
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 สรุปผล 

 การจัดการพ้ืนที่หอง Edutainment Zone ดวยการนําระบบจองใชเครื่อง Edutainment 

Booking มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาใชบริการ อีกทั้งยังเปนการนับสถิติการเขาใชบริการอีกดวย สงผล

ใหผูใชบริการพึงพอใจ เนื่องจากไดใชเครื่องตามเวลาที่เหมาะสม ครอบคลุมผูใชอยางท่ัวถึง 

 ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ิมปริมาณเครื่องใหบริการดู NETFLIX และเครื่องเลนเกม Play Station 

2. จัดหาแผนกมใหหลายหลายแนวเกมมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ิมแพลตฟอรมในการดูหนัง 

4. สามารถจองการใชงานเครื่องไดลวงหนามากกวา 1 วัน 

5. เพ่ิมเวลาการใชงานเครื่องในแตละชวง 

6. มีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกภายในหอง Edutainment Zone 

การนําไปใชประโยชน 

1. อํานวยความสะดวกในการจัดการพ้ืนที่การใหบริการท่ีมีจํานวนทรัพยากรจํากัด 

2. ใชนับสถิติการเขาใชงานเครื่องเพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดในการขยายพ้ืนที่การใหบริการ 

3. สามารถนําไปประยุกตใชกับพ้ืนที่การใหบริการอ่ืน ๆ ที่มลีักษณะการใชระบบจัดการพ้ืนที่ 
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