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บทคัดย่อ 
 “ยืมหนังสือน๊ำน นำน” เป็นกิจกรรมที่ส ำนักหอสมุด จัดท ำขึ้นเพ่ือเปิดโอกำสให้นิสิตที่

ก ำลังศึกษำอยู่ สำมำรถยืมหนังสือทั่วไปได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน และส่งคืนหลังจำกเปิดภำคเรียนถัดไป ซึ่งมี
กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 5 ปี และได้รับผลกำรตอบรับที่ดีมำก อย่ำงไรก็ตำม
ขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรลงทะเบียนยังใหน้ิสิตที่ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมยังคงลงชื่อที่เคำร์เตอร์ 
บริกำรยืมคืนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้ไม่สะดวก มีกำรลงชื่อซ้ ำซ้อน มีปัญหำในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล และกำรรำยงำนผลที่ไม่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำ 
อย่ำงรวดเร็ว ส ำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำและปรับปรุงระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ 
น๊ำนนำน ในขั้นตอนของกำรลงทะเบียนของนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรรำยงำนผลเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติงำน โดยนิสิตสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่ำน
เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ได้ทุกที่ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดำษอีกต่อไป ซึ่งช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิต ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูล
เป็นระบบมำกยิ่งข้ึน สำมำรถเรียกดูรำยงำนได้อย่ำงง่ำยดำย และน ำข้อมูลของรำยงำนมำวิเครำะห์
เพ่ือกำรจัดหรอืปรับปรุงกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป นอกจำกนี้ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน ยังรองรับกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Smart device  
(Responsive web design) สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  
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ABSTRACT 

 The registration system for borrowing books was developed by the Library 
Center of Thaksin University. It aims to provide the book borrowing services for 
students during the university semester break. The students can borrow the books as 



many as they want and then can return them in the next university open semester. 
The students have been very pleased by this service since it started services 5 years 
ago. However, with the present registration system procedures, the students have to 
do the registration within the specified period of time at the Circulation Counter 
Service at the Library Center. This leads to a number of problems especially service 
inconvenience, duplicated name registration and non-systematic data report 
management. According to the rapid modern technology development, the Library 
Center has improved the registration system to be the online service of borrowing 
registration. The System was developed based on Responsive Web Design. Therefore 
the students can use their computers or smart devices to access the web of the 
borrowing book registration service. The extended registration system leads good 
results in many aspects, particularly student satisfaction, energy saving, effective 
operation and systematic data and report management 
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บทน า 

 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับคณะวิชำ มีภำรกิจหลัก
ในกำรแสวงหำ กำรพัฒนำระบบจัดเก็บ กำรเผยแพร่ และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งท่ีเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำน 
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโลยีสำรสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริกำร เพ่ือส่งเสริมทักษะและกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส ำนักหอสมุดให้ควำมส ำคัญ เพ่ือ
กำรเป็นองค์กรในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม หรือบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เอ้ือต่อกำร
บริกำร กำรปฏิบัติงำน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร จึงได้ให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีผสมผสำนโลกแห่งควำมจริงเข้ำกับโลก
เสมือนที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถได้สำรสนเทศท่ีต้องกำรเพียงปลำยนิ้วสัมผัส ส่งผลให้ห้องสมุดมีกำรปรับ
กลยุทธ์กำรให้บริกำรเป็นรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงรุก (Proactive service) มีช่องทำงและ
กระบวนกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ของผู้ใช้บริกำร เพ่ือน ำมำพัฒนำบริกำรให้สอดคล้อง
และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น หนึ่งในข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร คือ  
กำรยืมหนังสือช่วงปิดภำคเรียน ส ำนักหอสมุดจึงได้จัดโครงกำรยืมหนังสือน๊ำน นำน ซึ่งเป็นโครงกำร 
ที่ส ำนักหอสมุด จัดท ำข้ึนเพ่ือเปิดโอกำสให้นิสิตที่ก ำลังศึกษำอยู่ สำมำรถยืมหนังสือทั่วไปได้ไม่จ ำกัด
จ ำนวน และส่งคืนหลังจำกเปิดภำคเรียนถัดไป ซึ่งจำกกำรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ  
5 ปี ได้รับผลตอบรับที่ดีมำก แต่ด้วยขั้นตอนและวิธีกำรในกำรลงทะเบียนแบบเดิม ๆ ท ำให้เกิดปัญหำ 
โดยนิสิตที่ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรต้องลงชื่อที่เคำร์เตอร์บริกำรยืมคืนภำยในระยะเวลำที่เปิดให้



ลงทะเบียน ท ำให้ไม่สะดวก มีกำรลงชื่อซ้ ำซ้อน มีปัญหำในกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรรำยงำนผลที่ไม่
เป็นระบบ    

 จำกปัญหำข้ำงต้น และด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ จึงได้พัฒนำระบบ
ลงทะเบียนยืมหนังสือน๊ำน นำน เข้ำมำช่วยในขั้นตอนของกำรลงทะเบียน และกำรรำยงำนผลเพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ด้วยตนเองทำงเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ได้ทุกที่ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดำษอีก
ต่อไป ซึ่งช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน              
ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งข้ึน และสำมำรถเรียกดูรำยงำนได้อย่ำงง่ำยดำย น ำข้อมูล
รำยงำนมำวิเครำะห์เพื่อกำรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป ตลอดจนรองรับกำรแสดงผลหน้ำจอหลำยขนำด 
(Responsive web design) สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร 
มำกยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบลงทะเบียนกิจกรรมยืมหนังสือนำ๊น นำน ของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 2.  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ลดระยะเวลำ และอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริกำร 
 3.  เพ่ือพัฒนำระบบที่รองรับกำรแสดงผลในรูปแบบ Responsive web design 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

 กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ได้มีกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ กระบวนกำรท ำงำน แยกแยะปัญหำที่เกิดข้ึน และแก้ไขตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน  
โดยมีขั้นตอนและกระบวนกำรพัฒนำระบบที่เป็นล ำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งำน
ได้ หรือเรียกว่ำวงจรกำรพัฒนำระบบ (System development life cycle: SDLC) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  วิเครำะห์ปัญหำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมในปัจจุบัน 
 โดยร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรและส่งเสริมกำรรู้ 
สำรสนเทศ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจพัฒนำระบบสำรสนเทศ บรรณำรักษ์งำนบริกำรสำรสนเทศ 
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน และก ำหนดควำม
ต้องกำรของระบบ ข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรจำกระบบ 
 2.  ก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ 

2.1  กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริกำรสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ด้วยชื่อ-สกุลและรหัสนิสิต แล้วจึงเลือกยืนยันกำรลงทะเบียน หรือยกเลิก
กำรลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก่อนเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรยืนยันกำรลงทะเบียนโดยเปลี่ยนสถำนะจำก  
รอตรวจสอบ เป็น เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 



  2.2  กำรจัดกำรข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำทีจ่ะท ำกำรตรวจสอบรำยชื่อ
ผู้ใช้บริกำรที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน และตรวจสอบสถำนภำพของผู้ใช้บริกำร
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ก่อนอนุมัติเข้ำร่วมกิจกรรม 
  1.3  กำรรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถก ำหนดเงื่อนไขและข้อมูล 
ต่ำง ๆ โดยรำยงำนผลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมในรูปแบบตำรำงและแผนภูมิ พร้อมทั้งสำมำรถ
เลือกส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3.  ออกแบบระบบ  
 ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ถูกออกแบบสนับสนุนกำรท ำงำนให้
เป็นไปอย่ำงสะดวก ใช้งำนง่ำย รองรับกับทุกอุปกรณ์สื่อสำร เช่น สมำร์ทโฟน สำมำรถแก้ปัญหำหรือ
ข้อบกพร่องของระบบงำนปัจจุบันได้ 
 4.  พัฒนำระบบ 
 ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน พัฒนำโดยใช้ภำษำ PHP เชื่อมต่อ 
กับฐำนข้อมูล MySQL และในส่วนของกำรพัฒนำให้รองรับกำรแสดงผลทุกอุปกรณ์ ใช้ภำษำ HTML5 
และ CSS3   

 5.  ทดลองใช้งำนระบบและน ำระบบไปใช้งำนจริง 
 เมื่อพัฒนำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนำ 
ได้ท ำกำรทดสอบระบบก่อนน ำไปใช้งำนจริง โดยให้บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 40 คน ร่วม
ทดลองใช้งำนระบบผ่ำนเว็บไซต์ http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ซึ่งจำกกำรทดลองใช้
งำนระบบไม่มีค ำถำมหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ผู้พัฒนำจึงได้น ำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืม
หนังสือน๊ำน นำน เปิดให้ผู้ใช้บริกำรลงทะเบียนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล 

 จำกกำรใช้งำนระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน 
ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ สำมำรถแสดงโครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืม
หนังสือน๊ำน นำน ได้ดังภำพที่ 1   

 
 
ภำพที่ 1  โครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน 

http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis/


 จำกภำพที่ 1 โครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน                  
แบ่งผู้ใช้งำนระบบออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรใช้งำนและผลจำกกำรใช้งำนระบบได้
ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 1.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนิสิต ผ่ำน Broadcast Facebook Fanpage และLine@  
รวมทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอ่ืน ๆ โดยกำรส่งข้อมูลประชำสัมพันธ์พร้อม URL: 
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ส ำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนช่องทำง
ดังกล่ำว ท ำให้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำได้สะดวก และง่ำยขึ้น สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้
ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์ 
 2.  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คือ นิสิตที่ก ำลังศึกษำอยู่ ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยชื่อสกุล 
และรหัสนิสิต แล้วจึงท ำกำรยืมยันกำรลงทะเบียน โดยสถำนะกำรลงทะเบียนจะเป็น “รอตรวจสอบ” 
และสำมำรถยกเลิกกำรลงทะเบียนได้ก่อน สถำนะจะเปลี่ยนเป็น “เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว”  
ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถตรวจสอบสถำนะของตนเองได้ผ่ำนระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลนิสิตที่เป็น
ปัจจุบันในกำรใช้สิทธิ์กำรยืม 
 

 
 
ภำพที่ 2  หน้ำจอยืนยันกำรลงทะเบียนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
 ส่วนของผู้ให้บริการ 

 1.  สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้โดยผ่ำนระบบ เมื่อมี                
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงำนจะเห็นสถำนะของผู้ลงทะเบียนเป็น “รอตรวจสอบ” 
และผู้ปฏิบัติงำนจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรนั้นๆ หำกสถำนภำพของนิสิตเป็นนิสิตปัจจุบัน จะท ำกำร
เปลี่ยนสถำนะกำรลงทะเบียนเป็น “เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว” แต่ถ้ำไม่จะเปลี่ยนสถำนะเป็น 
“ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้” ท ำให้กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนสะดวก และง่ำยขึ้น  
 

http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis/


     
 
ภำพที่ 3  สถำนะรอตรวจสอบ                          ภำพที ่4  สถำนะเข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
ภำพที่ 5  สถำนะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  

 
 2.  ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน 
ไดจ้ำกระบบโดยก ำหนดเงื่อนไขในกำรออกรำยงำนได้ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเลือกส่งออกรำยงำน           
ที่ต้องกำรในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือเลือกดูรำยงำนในรูปแบบของตำรำงผ่ำนเว็บได้ 

 

         
 

ภำพที่ 6  รำยงำนในรูปแบบตำรำงผ่ำนเว็บ           ภำพที่ 7  รำยงำนในรูปแบบ excel 



 ส่วนของผู้บริหาร 
 สำมำรถเรียกดูรำยงำนข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน  
ได้จำกระบบโดยรำยงำนจะแสดงในรูปแบบกรำฟดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลแยกตำมคณะ และแยกตำม
สถำนะ (Y = เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว, N = รอตรวจสอบ, S = ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้)                       
เพ่ือแสดงข้อมูลสรุปส ำหรับพิจำรณำในกำรสนับสนุนหรือตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

 
 
ภำพที่ 8  กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกตำมสถำนะ) 
 

 
 

ภำพที่ 9  กรำฟแสดงจ ำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกตำมคณะ) 
 
จำกกำรน ำระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน เริ่มใช้เมื่อ                     

ปีกำรศึกษำ 2560 ส่งผลให้มีผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ ำนวน 196 คน เมื่อเทียบกับ
จ ำนวนผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ในครั้งก่อน จ ำนวน 108 คน และจำก
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ และกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 152 คน สรุปได้ว่ำ โดยภำพรวมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม                     
มีควำมพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน                       
ด้ำนกำรใช้งำนระบบและกำรจัดรูปแบบ ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.25) และมีควำมพึงพอใจใน



ด้ำนกำรจัดกจิกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน โดยภำพรวมในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.46) และอยำก
ให้มีกำรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัด ๆ ไป มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.91) 

 
ตำรำงที่ 1  ควำมพึงใจต่อกำรใช้งำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือ 
              น๊ำน นำน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
1. ด้านการใช้งานระบบและการจัดรูปแบบ 
    1.1 กำรจัดรูปแบบง่ำยต่อกำรใช้งำน 
    1.2 มีรูปแบบกำรแสดงผลบนจอภำพเหมำะสมและสวยงำม 
    1.3 ระบบใช้งำนสะดวกและไมซ่ับซ้อน 
    1.4 เข้ำถึงระบบท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว 

 
4.16 
4.47 
4.28 
4.09 

 
มำก 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำก 

ภาพรวม ด้ำนกำรใช้งำนระบบและกำรจัดรูปแบบ 4.25 มำกที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรมยืมหนังสอืน๊าน นาน 
    2.1 รูปแบบกำรประชำสมัพันธ์ 
    2.2 รูปแบบกำรจดักิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียน
เข้ำร่วมกิจกรรมออนไลน ์
    2.3 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรลงทะเบียน 
    2.4 ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป 

 
4.18 
4.66 
 
4.08 
4.91 

 
มำก 
มำกที่สุด 
 
มำก 
มำกที่สุด 

ภาพรวม ด้ำนกิจกรรมยมืหนังสือน๊ำน นำน 4.46 มำกที่สุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 อภิปรายผล 

 1.  จำกกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ด้วยระบบลงทะเบียน
ออนไลน์เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำกลุ่มผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรแสดงผลบน
จอภำพท่ีเหมำะสมและสวยงำม ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.47) และมีควำมพึงพอใจระบบใช้
งำนสะดวกและไม่ซับซ้อน ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.28) ส่วนด้ำนกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน มีควำมพึงพอใจรูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรมออนไลน์ ในระดบัมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.66) และควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป ระดับมำก
ที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.91) จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมำกข้ึน ด้วยกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน  

 ที่สะดวกรวดเร็ว เข้ำถึงได้ง่ำย และอยำกให้มีกิจกรรมนี้ในปีถัด ๆ ไป ท ำให้สำมำรถเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริกำรได้ดียิ่งขึ้น   

 2.  กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ท ำให้นิสิต                         
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ง่ำยขึ้น สะดวกขึ้น โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่ำน URL: 
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ในส่วนของผู้ให้บริกำร สำมำรถลดขั้นตอน                            
กำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรรำยงำนผลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งข้ึน  

http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis/


 3.  ระบบจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ถูกออกแบบให้
รองรับกำรแสดงผลในรูปแบบ Responsive web design โดยใช้ภำษำ HTML5 และ CSS3 ท ำให ้
ลดข้อจ ำกัดในกำรแสดงผล รูปแบบสวยงำม ดูง่ำย และข้อมูลจะแสดงผลอยู่ในหน้ำเดียวกัน                       
ซึ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน  

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ควรน ำไป 
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอ่ืนๆ ของส ำนักหอสมุดต่อไป 
 2.  พัฒนำต่อยอดระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมของส ำนักหอสมุด ในรูปแบบของ 
แอพพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟน 
 3.  น ำข้อมูลรำยงำนมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับอัตรำกำรยืมหนังสือ เพื่อน ำมำพิจำรณำ
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนักหอสมุดมำกขึ้น 

 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร ผู้ใชบ้ริกำรมีช่องทำงในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรจำกกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักหอสมุด ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกิจกรรมของ
ส ำนักหอสมุดได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก และประหยัดเวลำในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรม 
 ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำร บุคลำกรสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรลงทะเบียนได้โดยง่ำย 
สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ มีช่องทำงใหม่ในกำรเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรเพ่ือ 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกข้ึน ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ ำซ้อนของ
ข้อมูล ท ำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมำณ ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเรียกดู
ข้อมูลได้อย่ำงง่ำยดำย น ำข้อมูลมำวิเครำะหเ์พ่ือพัฒนำนวัตกรรมหรือบริกำรอ่ืน ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
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