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บทคัดย่อ 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศ 
เพ่ือสนองควำมต้องกำร ของผู้ใช้บริกำรด้วยจิตส ำนึกท่ีดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้พัฒนำ 
แอปพลิเคชัน MSU LibraryGO. App เพ่ือพัฒนำโมบำยแอพลิเคชันส ำหรับสมำชิกห้องสมุด 
จำกควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรให้มีระบบแจ้งเตือนก่อนวันก ำหนดส่งเพ่ือป้องกัน 
กำรเกิดค่ำปรับ และกำรประชำสัมพันธ์ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง ผู้พัฒนำ 
จึงได้ออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยี ionic Framework นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถ 
ตรวจสอบรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไป สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน WebOPAC,  
ใช้บริกำร One Stop Service Online และติดตำมหนังสือแนะน ำใหม่ ๆ ที่ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดซื้อ 
ไว้ส ำหรับผู้ใช้ทุกคน 
 ผลกำรประเมินหลังใช้งำนแอปพลิเคชัน พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉลี่ย 
ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.18) และมีควำมเห็นว่ำจะแนะน ำผู้ใช้บริกำรท่ำนอ่ืนติดตั้งด้วยเช่นกัน 
เพรำะแอปพลิเคชันใช้งำนง่ำยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ห้องสมุดยุคใหม่ได้เป็นอย่ำงดี 
เสมือนย่อห้องสมุดไว้ในสมำร์ทโฟนของผู้ใช้บริกำรเอง และยังสำมำรถใช้งำนได้ทุกท่ีทุกเวลำและ 
ทุกอุปกรณ์ 
 
ค าส าคัญ: 
 แอพลิเคชัน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ระบบแจ้งเตือน 
 
Abstract 
 Academic Resource Center (AREC) of Mahasarakham University (MSU) to be  
an excellent in information services which is responded by conscious mind and  
modern technology to the needs of user. The MSU LibraryGO. App was developed  
for user library. It has many functions. Such as, alert system before due date.  
Announce information, library news or Special Events to users. Users can check 
the books they borrowed. They can search Information resources on WebOPAC,  



Use One Stop Service Online and follow up new books. 
 The results users evaluation is average satisfaction high level of all users  
was ( X = 4.18). They will recommend other users to install as well. The application  
is easy to use and suitable for modern users. And can be accessed anytime, anywhere. 
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บทน า 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงและก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว พฤติกรรมของคน 
ในยุคสมัยก็แปรเปลี่ยนวิถีกำรเรียนรู้ไปจำกเดิม สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้ตลอดเวลำด้วยอุปกรณ์ 
พกพำที่สะดวก ห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัลจ ำเป็นต้องตื่นตัวในกำรสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำบริกำร 
เพ่ือสำมำรถเข้ำถึงคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้ กำรหำข้อมูลที่ต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็ว  
สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ แนวโน้มของคนที่มำใช้บริกำรห้องสมุดลดลงอย่ำงต่อเนื่องเพรำะสำมำรถ
เข้ำถึงสำรสนเทศและควำมรู้จำกกำรค้นหำผ่ำนระบบออนไลน์ ควำมท้ำทำยในกำรเปลี่ยนผ่ำนรูปแบบ
กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้บริกำรรุ่นใหม่ คือห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ำกับควำมเพ่ือรองรับวัฒนธรรม             
กำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจึงได้พัฒนำแอปพลิเคชันเพ่ือให้เข้ำถึง 
คนรุ่นใหม่ผ่ำนอุปกรณ์มือถือ เป็นช่องทำงเชื่อมต่อผู้ใช้บริกำรและเพ่ือรองรับกำรน ำเสนอสำรสนเทศ
ให้กับผู้ใช้บริกำรโดยตรงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำโมบำยแอพลิเคชันส ำหรับสมำชิกห้องสมุด 
 2.  เพ่ือพัฒนำระบบแจ้งเตือนก ำหนดส่งหนังสือสมำชิก 
 3.  เพ่ือพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรยืม-คืน ของส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พบว่ำปัญหำของกำรให้บริกำร ยืม-คืน ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ คือ ผู้ใช้บริกำร
จ ำวันก ำหนดส่งหนังสือไม่ได้ท ำให้เกิดค่ำปรับจ ำนวนมำก หำกมีบริกำรกำรแจ้งเตือนก่อนวันก ำหนด
ส่งคืนหนังสือผ่ำนแอปพลิเคชัน จะถือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร                          
ที่เหมำะสมกับพฤติกรรมกำรใช้สมำร์ทโฟนให้ปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ของฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Sierra ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และศึกษำกระบวนกำรท ำงำนของ Ionic  
Framework (ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชำญเดช, 2561) เพ่ือน ำมำพัฒนำแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนและ 
แท็บเล็ต โดย Ionic Framework เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแอปพลิเคชันส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ประเภท ไฮบริดจ์แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) ซึ่งถูกออกแบบมำเพ่ือให้รองรับกำรใช้งำน 



กับทุกระบบปฏิบัติกำรของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในกำรพัฒนำแค่ครั้งเดียว ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำ 
ในกำรพัฒนำ และยังสำมำรถเรียกใช้งำนทรัพยำกรของเครื่องสมำร์ทโฟนได้ เช่น รำยชื่อผู้ติดต่อ 
จีพีเอส กล้องถ่ำยรูป เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์และออกแบบระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 1) นำยสมพงษ์ เจริญศิริ 2) นำงจีรกำญจน์ เต็มพรสิน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และจัดท ำแผนพัฒนำเว็บไซต์ 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรบนแอปพลิเคชันเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนำแอปพลิเคชัน MSU Library GO. App โดยใช้ Ionic Framework  
เพรำะเป็นเครื่องมือที่สำมำรถพัฒนำแอปพลิเคชันให้สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร iOS  
และ Android และใช้ Laravel Framework ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน MSU  
Library GO. App ให้กับบุคลำกร ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ ำนวน 60 คน 
 ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมกำรดำวน์โหลดโดยประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน 
ทุกช่องทำงได้แก่ เว็บไซต์ Facebook, Youtube, LINE และ เคำน์เตอร์บริกำรทุกจุด 
 ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมแบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน  
MSU Library GO. App จำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 กันยำยน  
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 60 คน จำกนั้นน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจและ       
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 1.  ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 และ ระบบปฏิบัติกำร MacOS 
 2.  Ionic Framework และ Laravel Framework 
 3.  โปรแกรม Visual Studio Code, โปรแกรม XCode และ โปรแกรม Android Studio 
PHP, Mysql, HTML, CSS, Javascript และ AngularJS 
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, iMac, iPad, iPhone และ Samsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การท างานของแอปพลิเคชัน 

 
 
ภำพที่ 1  โครงสร้ำงกำรท ำงำนของแอปพลิชัน MSU Library GO. App 
 
 1.  เมื่อท ำกำร Login เข้ำสู่แอปพลิเคชัน ระบบจะท ำกำรร้องขอข้อมูลจำกเครื่องแม่ข่ำย 
โดยผ่ำน Web service api ที่ทำงผู้พัฒนำได้ท ำกำรสร้ำงไว้ 
 2.  กรณีที่ผู้ใช้ท ำกำรเข้ำสู่ระบบผ่ำน Facebook ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูลอีเมล์ของ 
ผู้ใช้งำนจำกแอปพลิเคชัน Facebook บนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้บริกำร จำกนั้นน ำอีเมล์ 
มำเปรียบเทียบกับอีเมล์ในฐำนข้อมูลสมัครสมำชิกออนไลน์ ระบบจะท ำกำรดงึข้อมูลบำร์โค้ด 
และคืนค่ำไปยังแอปพลิเคชัน 
 3.  เมื่อผู้ใช้ท ำกำรเข้ำสู่ระบบส ำเร็จ ฟังก์ชัน OneSignal จะท ำกำรสร้ำงรหัสระบุตัวตน 
เฉพำะของอุปกรณ์นั้น ๆ รหัสจะถูกบันทึกไปยังเว็บไซต์ OneSignal และเครื่องแม่ข่ำย เพ่ือใช้ 
ในกำรแจ้งเตือนวันก ำหนดส่งและแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างการท างานของแอปพลิเคชัน 
 

 
 
ภำพที่ 2  ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ (User interface) ของแอปพลิเคชัน 
 
 หมายเลข 1 ส่วนของกำรน ำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์ในรูปแบบสไลด์ 
 หมายเลข 2 เมนูทั่วไปที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้โดยไม่ต้องเข้ำสู่ระบบ ประกอบไปด้วย  
เมนูสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน Web OPAC, เมนูประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร/ กิจกรรม และเมนู  
Library, GO 
 หมายเลข 3 ส่วนกำรเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ 2 ช่องทำง คือ 1) กรอกรหัส 
บำร์โค้ดสมำชิกหรือแสกนรหัสบำร์โค้ดรหัสสมำชิก 2) Facebook 
 หมายเลข 4 ข้อมูลของผู้เข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน 
 หมายเลข 5 เมนูทั่วไป (General) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรยืมหนังสือ  
สำมำรถสืบค้นสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน Web OPAC, และประวัติกำรแจ้งเตือนจำกระบบ 
 หมายเลข 6 เมนูประชำสัมพันธ์ (News/ Event) แสดงข่ำวประชำสัมพันธ์และ 
กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร 
 หมายเลข 7 เมนูแนะน ำหนังสือใหม่ (New Books) แสดงรำยกำรหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ 
ทีส่ ำนักวิทยบริกำรได้ท ำกำรจัดซื้อเข้ำมำเพ่ือให้บริกำร 
 หมายเลข 8 ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้ใช้บริกำรยืมออกไปใช้งำน ประกอบด้วย  
รำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ, วันที่ยืม, วันก ำหนดส่ง, สำมำรถค ำนวณวันก ำหนดส่งแบบถอยหลัง 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรทรำบจ ำนวนวันที่สำมำรถใช้หนังสือได้ ในกรณีท่ีทรัพยำกรเกินก ำหนดส่งระบบ 
จะแสดงข้อควำม Overdue และแสดงจ ำนวนค่ำปรับ 
 หมายเลข 9 รำยกำรแจ้งเตือนจำกระบบ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนก่อนวันก ำหนดส่ง 2 วัน  
และแจ้งซ้ ำอีกครั้งภำยในวันก ำหนดส่งทรัพยำกร 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม แอปพลิเคชัน MSU Library GO. App สำมำรถท ำงำนได้ตำม 
วัตถุประสงค์ ได้แก่  
  1.1  สมำชิกห้องสมุดที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน สำมำรถ login ใช้ระบบได้ง่ำย ไม่จ ำเป็นต้อง 
สมัครสมำชิกในระบบใหม่ เพียงแค่กรอกบำร์โค้ด/ สแกนบำร์โค้ด หรือ ใช้บัญชี Facebook ที่มีอีเมล์ 
เดียวกันกับที่ระบุไว้ในระบบสมัครสมำชิกก็สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที 
  1.2  สมำชิกห้องสมุดที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปแล้ว สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่ยืมไป 
และระบบค ำนวณวันก ำหนดส่งแบบถอยหลังได้ 
  1.3  สมำชิกที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปจะได้รับกำรแจ้งเตือน ก่อนวันก ำหนดส่ง 2 วัน  
และภำยในวันก ำหนดส่ง 
  1.4  ระบบสำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้ติดตั้งแอปพลิเคชันได้พร้อมกัน 
ทั้งหมด 
 2.  ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  จำกกำรทดสอบใช้ แอปพลิเคชัน MSU Library  
GO. App พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลกรสำยสนับสนุนมำกที่สุด จ ำนวน 32 คน (ร้อยละ 53.3)  
เพรำะแอปพลิชันได้ใช้ทดสอบกับบุคคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรก่อน เพ่ือทดสอบกำรใช้งำน  
ก่อนน ำไปให้บริกำรจริง รองลงมำคือ นิสิตปริญญำตรี จ ำนวน 13 คน (ร้อยละ 21.7) นิสิตปริญญำโท  
จ ำนวน 9 คน (ร้อยละ 15) บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 6.7) นักเรียน จ ำนวน 2 คน  
(ร้อยละ 3.3) ตำมล ำดับ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรพบว่ำ เกินกว่ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวน 
ผู้ใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำเข้ำใช้งำนเพ่ือตรวจสอบวันก ำหนดส่งและทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไป 
 

 
 
ภำพที่ 3  จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 



 
 
ภำพที่ 4  จ ำนวนร้อยละวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน 

 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรหลังได้ใช้งำนแอปพลิเคชัน ด้ำนกำรท ำงำน 
ของระบบ (System) อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.31) รองลงมำคือ ด้ำนกำรออกแบบและ 
กำรจัดรูปแบบ (Design) และด้ำนภำพรวมของแอปพลิเคชันมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับมำก 
เท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.17) และผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 54 คน (ร้อยละ 93.3) ที่ได้ทดลองใช้งำนแอปพลิเคชัน 
มีควำมเห็นว่ำจะแนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรท่ำนอ่ืนใช้งำนต่อไป สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ กนกวรรณ  
ครินชัย (2555) และ ธนัชพร จินดำมณีโรจน์ (2556) พบว่ำปัจจัยที่คนใช้แอปพลิเคชันเพรำะรับรู้ถึง 
ควำมสะดวกและประโยชน์ที่ได้จำกแอปพลิเคชันนั้น ๆ และส่วนใหญ่ต้องกำรใช้แอปพลิเคชันฟรีไม่มี 
ค่ำใช้จ่ำย ดำวน์โหลดและใช้งำนง่ำย  
 ข้อเสนอแนะ 
 แอปพลิเคชัน MSU Library GO. App มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะใช้งำนง่ำยสะดวกเหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน และผู้ใช้บริกำรเห็นว่ำ 
แอปพลิเคชันนี้จะต้องมีกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับกำรบริกำรและตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น อำทิ 1) ระบบแนะน ำหนังสือ (Recommendation System) 
2) กำร Migrate LMS 3) ระบบยืมหนังสือ/ ต่ออำยุกำรยืมผ่ำนแอปพลิเคชัน 4) ระบบช ำระค่ำปรับ 
ผ่ำนแอปพลิเคชัน 5) ระบบสนทนำอัตโนมัติ (Chat Bot) เป็นต้น 
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