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บทคัดยอ 

ระบบขอยืมหนังสือออนไลน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชบริการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เน่ืองจากหอสมุดฯ ตองปดบริการ 

ซึ่งไมอนุญาตใหผูใชบริการเขาใชพ้ืนท่ีภายในได ทางหอสมุดฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศของผูใชบริการ จึงไดจัดทําระบบขอยืมหนังสือออนไลน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ เพ่ือสงเสริมให

ผูใชบริการไดเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน และไดรับความสะดวกในการใชทรัพยากรสารสนเทศ

ในรูปแบบตัวเลม ข้ันตอนการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 1) กําหนดปญหาและความตองการของระบบ และ 2) การ

พัฒนาระบบสารสนเทศ จากผลการดําเนินงานมีผูใชบริการสงคําขอผานระบบตั้งแตวันท่ี ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม - 

26 ตุลาคม 2564 จํานวน 480 คําขอยืม ผลการประเมินพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.98 ผูใชบริการมีความเห็นวาเปนบริการท่ีสรางความสะดวกแกผูใชบริการ 

ประหยัดเวลา ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศไดถึงแมจะอยูในระหวางสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัส COVID-19 ตลอดจนในเรื่องของระบบ มีการใชงานที่สะดวก ใชงานงาย และไมซับซอน 

 

คําสําคัญ: เช้ือไวรัส COVID-19, ระบบขอยืมหนังสือออนไลน, หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี ้

 

ABSTRACT 

The online book borrowing system of the John F Kennedy Library has been 

created to provide for all users to access information resources. During the epidemic situation of 

the COVID-19 virus the library services must be closed which does not allow the users to use the 

internal space and facilities. Then the library has realized the importance of accessing information 

resources of the users by providing an online book borrowing system which has been established 

at the library in order to encourage the users to access information resources online. In addition, 

the users will get convenience in using information resources when they borrow the resources 

from the library by choosing to receive the book in front of the library or to deliver the book so 



as to reduce the contact between service provider and subscriber which is a consistent with the 

method of preventing the spread of the COVID-19 virus.So, the system has two development 

process which consists of determining the problems and requirements of the system and 

developing information systems. 

After using this system, there are 480 borrowing requests from the users who 

have submitted requests through the system from July 5, 2021 to October 26. The evaluation 

results showed that the overall satisfaction of the service users was at the highest level with an 

average value 4.98. In addition, the opinion from the users shown that it is a service that give a 

convenience, saves time, and allows the users to access information even during the epidemic of 

the COVID-19 virus. Moreover, the system is simply to use and uncomplicated. 
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บทนํา 

หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีพันธกิจบริการ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร และเพ่ือการเรียนรูของชุมชน มีทรัพยากรสารสนเทศใหผูใชบริการไดเขาถึง ท้ังในรูปแบบออนไลน 

และตัวเลม  

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หอสมุดฯ มีความจําเปนตองปด

ใหบริการพ้ืนที่นั่งอาน ทําใหผูใชบริการไมสามารถเขาใชงานภายในหอสมุดฯ ได จึงพัฒนาระบบขอยืมหนังสือ

ออนไลน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ ขึ้นเพ่ือรองรับการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการหอสมุดฯ และ

ลดการสัมผัสระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการ โดยใหผูใชบริการกรอกรายละเอียดคําขอผานทางระบบ โดยระบุวัน

และเวลารับทรัพยากร หรือระบุรายละเอียดการจัดสง กรณีท่ีผูใชบริการตองการใหจัดสงทรัพยากรทางบริษัทขนสง 

จากนั้นจะมีเจาหนาที่ดําเนินการคนหาพรอมทั้งทําการยืมทรัพยากรผานทางระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST และ

นํามาขึ้นช้ันรอใหผูใชบริการมารับที่บริเวณดานหนาหอสมุดฯ ชวยใหผูใชบริการไดเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศแมใน 

สถานการณท่ีมีความจํากัดในการเขาใชบริการหอสมุดฯ เปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  ประหยัดเวลา 

และสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรองรับการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการหอสมุดฯ ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูใชบริการใชงานฐานขอมูลออนไลน 

3. เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วใหกับผูใชบริการ 

 

 



ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการ 

การพัฒนาระบบขอยมืหนังสือออนไลน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี ้มีขั้นตอนการดําเนินการ 

ดังนี ้

1. กําหนดปญหาและความตองการของระบบ  

เนื่องดวยหองสมุดมีความตองการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดําเนินไปไดอยาง

ราบรื่นเปนปกต ิในระหวางที่ตองทําการปดพ้ืนที่ใหบริการของตัวอาคารหอสมุดฯ เพื่อลดโอกาสการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือเปนความทาทายที่สําคัญของงานบริการ ทีมงานอันประกอบไปดวยบรรณารักษ 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด และนักวิชาการคอมพิวเตอรจึงรวมกันวางกระบวนการปฏิบัติงานที่กระชับ กําหนดเปนความ

ตองการของระบบสารสนเทศที่จะเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหครอบคลุมความตองการในการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศของผูใชอยางครบถวน มีความเปนระบบ สามารถตรวจสอบและติดตามไดตลอดเวลา  

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เพ่ือเวนระยะหางและลดโอกาสในการแพรเชื้อ COVID-19 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจึงตอง

รองรับตั้งแตการยื่นคํารองขอยืมหนังสือไปสูการสงหนังสือถึงมือผูใชโดยไมตองมีการปฏิสัมพันธระหวางผูใชและผู

ใหบริการ ระบบจะรับขอมูลที่จําเปนตอการทํารายการยืมผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ สงตอไปยังสวนงานตาง ๆ ไม

วาจะเปนการคนหาตัวเลม การทํารายการยืม สูการนําสงถึงผูใชทั้งแบบรับเองหรือจัดสงทางไปรษณีย ระบบสามารถ

ควบคุมการไหลของงานและแจงเตือนผลการดําเนินการและไดอยางถูกตองครบถวนทุกขั้นตอน สรุปความสามารถ

ของระบบไดดังน้ี 

1) สวนของผูใชบริการ 

ผูใชบริการสามารถยื่นคํารองขอยืมหนังสือผานระบบออนไลน โดยทําการคนหาและเลือก

รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการไดจากหนาระบบซึ่งรองรับทรัพยากรท่ีเปนตัวเลมและอิเล็กทรอนิกสจาก

ฐานขอมูลตาง ๆ ของหองสมุด จากนั้นระบุขอมูลสมาชิกและวันเวลาที่จะรับหนังสือ ในกรณีอยูนอกพื้นที่ อ.เมือง

ปตตานี ผูใชสามารถเลือกใหทางหองสมุดจัดสงทรัพยากรผานทางไปรษณีย เมื่อถึงวันกําหนดสงคืน ผูใชบริการยัง

สามารถสงทรพัยากรกลับคืนหองสมุดผานทางไปรษณียไดเชนเดียวกัน 

2) สวนของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด 

ระบบสามารถแจงเตือนคํารองขอยืมหนังสือใหบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุดทราบ

ผานทางอีเมล เพ่ือดําเนินการคนหาตัวเลมและทํารายการยืมทรัพยากรใหผูใชตามความตองการ บรรณารักษจะเขา

มาอัพเดตผลการดําเนินการผานระบบและแจงเตือนสถานะคํารอง จํานวนทรัพยากรท่ีใหยืม หรือเลข Tracking No. 

กรณีจัดสงทางไปรษณียไปยังผูใชบริการได 

3) สวนของผูบริหารและหัวหนางาน 

หัวหนางานสามารถเขาถึง Transactions ของการใหบริการและรายงานสรุปผลการ

ใหบริการยืมหนังสือผานระบบออนไลนโดยภาพรวม เชน จํานวนคําขอยืมจําแนกตามชวงเวลา ตามประเภทสมาชิก 

ประเภททรัพยากร หรือรูปแบบการรับทรัพยากร เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจตอการวางแผนการใหบริการแบบ 

New Normal ของหองสมุดตอไปได 



ผูพัฒนาไดใชแนวทางในการออกแบบระบบตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ 

(SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2560) ตั้งแตการวางแผน กําหนดขอบเขตความเปนไปไดของระบบ สูการออกแบบ

และพัฒนาระบบ การควบคุมการเขาถึงขอมูล หนาที่และความสามารถในแตละระดับชั้นของผูใชงานระบบ 

การพัฒนาระบบโดยใชเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น (Web-based Application Technology) 

ผูพัฒนาไดเลือกใชโปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ทํางานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และ

ซอฟตแวรสําหรับบริการเครื่องแมขาย Apache ซึ่งทั้งหมดเปน Open Source Software ท่ีไมมีลิขสิทธิ์และ

คาใชจาย โดยมีกระบวนการพัฒนาระบบ ดังภาพตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1. แสดง Context Diagram ของบริการยืมหนังสือออนไลน 

 

 
 

ภาพที่ 2. แสดง E-R Diagram ของบริการยืมหนังสือออนไลน 



 
 

ภาพที่ 3. แสดง Activity Diagram ขั้นตอนการขอยืมทรัพยากรผานบริการยมืหนังสือออนไลน 

 

 
 

ภาพที่ 4. แสดง Activity Diagram ขั้นตอนการสงทรัพยากรกลับคนืหองสมุดผานบริการยืมหนังสือออนไลน 

 



 
 

ภาพที่ 5. แสดงหนาจอ Home Page ของบริการยืมหนังสือออนไลน 

 

ผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ระบบขอยืมหนังสือออนไลน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ ประกอบดวยเมนขูองผูใชบริการ และ

เจาหนาที่ โดยในสวนของเมนูผูใชบริการนั้น สามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลนจากฐานขอมูล 

เปนทางเลือกท่ี 1 เนื่องจากทรัพยากรบางรายการ เชน บทความวารสาร วิทยานิพนธ สามารถดาวนโหลดไดจาก

ฐานขอมูลออนไลนได หากไมพบทรัพยากรที่ตองการ เขาสูทางเลือกท่ี 2 คนหาขอมูลทรัพยากรจากระบบ OPAC 

ของหอสมุดฯ และเลือกทรัพยากรที่ตองการ กรอกขอมูลสวนตัว ระบวุันและเวลาที่ตองการรับทรัพยากรสารสนเทศ 

หากตองการจัดสงใหกรอกที่อยู เบอรโทรศัพท และในสวนเมนูของเจาหนาที ่เมื่อมีผูใชบริการสงคําขอยืม ระบบจะ

สงอีเมลเตือนไปยังเจาหนาที่ผูเก่ียวของ จากนั้นเจาหนาที่จะเขามาจัดการในระบบ โดยระบบจะแสดงขอมูลของผูยืม 

และรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ เจาหนาที่สามารถทําการปรับเปลี่ยนสถานะการยืมได ดังภาพตอไปนี ้



 

 

 

ภาพที่ 6. หนาจอการสืบคนทรัพยากร 

 

 

 
 

ภาพที่ 7. หนาจอผูใชบริการกรอกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 



 
 

ภาพที่ 8. หนาจอผูใชบริการกรอกขอมูลสวนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 9. หนาจอเจาหนาที่ แสดงขอมูลการขอยืม 



 
 

ภาพที่ 10. หนาจอเจาหนาที่ปรับปรุงสถานะคําขอ 

 

 
 

ภาพที่ 11. หนาจอคําขอ กรณีจัดสงทรัพยากร 

 



 
 

ภาพที ่12. หนาจอการจัดพิมพที่อยูการจัดสง 

 

 
 

ภาพที ่13. หนาจอการจัดพิมพที่อยูการจัดสง 

 



 
 

ภาพที ่14. หนาจอแบบฟอรมสงหนังสือกลับคืนหอสมุดฯ 

 

 
 

ภาพที ่15. หนาจอตรวจสอบสถานะการสงคนืทรัพยากร 

 



จากผลการดําเนินงานมีผูใชบริการสงคําขอผานระบบตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

- 26 ตุลาคม 2564 รายละเอียดการใชบริการดังน้ี 

1. คําขอยืม จํานวน 480 คําขอยืม แบงเปนมารับ ณ หอสมุดฯ 382 คําขอ จัดสง 98 คําขอยืม 

2. ทรัพยากรที่ใหยืมท้ังสิ้น 1,340 รายการ แบงเปน หนังสือ 1,076 รายการ บทความวารสาร 

181 รายการ โสตทัศนวัสดุ 10 รายการ 

3. ผูใชบริการจํานวน 480 ราย แบงเปนผูใชบริการประเภทนักศึกษา 328 ราย บุคลากร 112 

ราย บุคคลภายนอก 40 ราย มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.98 โดย

แบงเปนความพึงพอใจในดานการบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และความพึงพอใจในดานการใชงานระบบ  คาเฉลี่ย

เทากับ 4.97 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ 

รายการ Mean แปลผล 

ทานไดรับทรัพยากรสารสนเทศตามที่ตองการ 5 มากที่สุด 

ทานไดรับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามเวลาที่นดัหมาย 5 มากที่สุด 

ทานพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากร 5 มากที่สุด 

รวม 5 มากที่สุด 

ระบบใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว 4.9 มากที่สุด 

ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 5 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชงานระบบ 5 มากที่สุด 

รวม 4.97 มากที่สุด 

 

ผูใชบริการมีความเห็นวาเปนบริการที่สรางความสะดวกแกผูใชบริการ ประหยัดเวลา ทําให

ผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศไดถึงแมจะอยูในระหวางสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ตลอดจนในเรื่องของระบบ มีการใชงานที่สะดวก ใชงานงาย และไมซับซอน 

 

การนําไปใชประโยชน 

ดานการบริการ 

จากการใชงานและพัฒนาระบบ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งผูใชบริการสามารถ

เขาถึงสารสนเทศไดแมในยามท่ีหอสมุดฯ ตองปดใหบริการเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 และเปนการลดการสัมผัสระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ ชวยลดข้ันตอนการคนหาหนังสือของ

ผูใชบริการ  

  ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

  จากการนําเสนอทางเลือกในการสืบคนฐานขอมูลออนไลนเปนทางเลือกที่ 1 พบวา สถิติการใช

งานฐานขอมูลออนไลนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น เปนการสงเสริมการใชงานฐานขอมูลออนไลน และผูใชบริการเห็น

ความสําคัญของการใชงานฐานขอมูลออนไลนมากขึ้น กอใหเกิดความคุมคาในการใชฐานขอมูลออนไลนมากขึ้น 



นอกจากนี้ในอนาคตจะนําระบบนี้มาพัฒนารวมกับบริการยืมระหวางหองสมุด โดยท่ีผูใชบริการ

สืบคนทรัพยากรในระบบทั้งในรูปแบบออนไลนและตัวเลม หากไมพบทรัพยากรในหองสมุดที่ตนเองสังกัด สามารถ

เพิ่มเมนูทางเลือกใหผูใชดึงขอมูลจากระบบหองสมุดอ่ืนมาแสดง และแจงความประสงคขอใชบริการยืมระหวาง

หองสมุดไดในทันที 

 

รายการอางอิง 
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