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บทคัดย่อ   
 “ระบบ MY 45 minutes” เป็นระบบท่ีผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการออกแบบการบริหาร

จัดการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) เพ่ือแก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะน่ังอ่านนาน แต่ไม่มีผู้น่ังอ่าน 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําระบบมาใช้กับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับข้อร้องเรียน และ
ใช้บริการมากสุดในช่วงสอบ โดยกําหนดหมายเลขโต๊ะน่ังอ่าน หมายเลขห้อง ข้อมูลท่ีจําเป็น และสร้างคิวอาร์โค้ดให้ 
ผู้ใช้บริการสแกนก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน Loginด้วยบัญชีเฟซบุ๊ก หน้าจอจะแสดงโปรไฟล์ของผู้จอง หมายเลขโต๊ะ 
ขนาดท่ีน่ัง สถานท่ี วันท่ี เวลาท่ีจอง เวลาท่ีเหลือ เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง 45 นาที และแจ้งข้อมูลการจอง ถึง
ผู้เก่ียวข้อง หากหมดเวลา หรือเกิน 45 นาที ระบบจะแสดงสถานะ “time out” และประวัติการจอง สามารถ
ตรวจสอบสถานะ เช็คเวลาการจอง หรือจองต่อ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดท่ีโต๊ะน่ังอ่าน ผลการสแกนแบบประเมิน 
114 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากสุด 50.9% (58 คน) พึงพอใจระดับปานกลาง 7% (8 คน) และพึง
พอใจน้อยท่ีสุด 2.6% (3 คน)   

 
คําสําคัญ: ระบบ My 45 minutes, การจองก่อนลุกจากโตะ๊น่ังอ่าน, ระบบจองโตะ๊น่ังอ่าน, การจองโต๊ะน่ังอ่าน 

 
ABSTRACT   
       “MY 45 minutes system" is the system in which users are actually involved in the 

design, management, service based on customer experience (CEM). In order to solve reserved, by 
leaving their belongings for a long time but no one seat. Khon Kaen University Library, introduced 
the system to the 24-hour reading area which received complaints and have the most users during 
the exam period. By specifying the reading table number, the room number, necessary information 
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and creating QR code for the reading table.  Login with facebook account, the screen will show 
profile of user, table number, seat size, location, date, time of booking and time remaining.  The 
timer will start counting down 45 minutes and will inform the reservation information (Line Notify) 
to relevant personnel. If the reservation expires or more than 45 minutes, the system will alert the 
status, " time out"  and show booking history.  User can be done via QR scan at the reading table 
only, to check status and booking time or continue booking. Assessment scan results, 114 people 
indicated that: were satisfied with the highest level of 50.9% (58 people), moderate satisfaction 
level of 7% (8 people), and the least satisfied level of 2.6% (3 people). 
 
Keyword: My 45 minutes, Reservations before leaving the reading table, System to reserve a   

                 reading table, Booking a reading table 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ท่ีสามารถเข้าถึงความรู้ และได้รับการบริการท่ีเสมอภาคทุกเวลาทุกสถานท่ี 
เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านความรู้ การศึกษา และการค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงมี
ผู้ใช้บริการจํานวนมาก ประกอบไปด้วยนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  นักเรียน และบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะช่วง
สอบ ทําให้เกิดปัญหาผู้ใช้วางสิ่งของหรือสัมภาระต่าง ๆ ในการจองโต๊ะน่ังอ่าน สํานักหอสมุด ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการนําข้อมูลท่ีผู้ใช้ร้องเรียนผ่านระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System) เสียงของผู้ใช้ห้องสมุด (VOC) และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้
ผ่านเฟซบุ๊กต่าง ๆ (KKU Group, หมู่เฮาชาว หส.มข.) มาใช้ในการกําหนดรูปแบบร่วมกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมท่ีใช้
โต๊ะกลางสําหรับวางสิ่งของท่ีผู้ใช้นํามาจองโต๊ะน่ังอ่าน  สํานักหอสมุด จึงพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการ และอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทําให้ผู้ใช้มี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ดังจะเห็นได้จากระบบ “My 45 
minutes” เป็นระบบท่ีใช้คิวอาร์โค้ดสแกนจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน ตลอดจนสแกนเพ่ือตรวจสอบสถานะ และ
เช็คเวลาการจอง หรือจองต่อได้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะนาน ๆ แต่ไม่มีผู้น่ังอ่าน ทําให้โต๊ะ
น่ังอ่านเกิดการหมุนเวียน ลดข้อร้องเรียนท่ีมีต่อสํานักห้องสมุด ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ บุคลากรลดปัญหาใน
การจัดการโต๊ะน่ังอ่าน สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบการจองเก้าอ้ี (Seat Assignment) หรือการจองโต๊ะน่ัง
อ่าน ตลอดจนแสดงสถานะการจองเก้าอ้ี การจองโต๊ะน่ังอ่าน รวมถึงการแชร์หรือประกาศหาเพ่ือนน่ังอ่านเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น "ว่าง-ไม่ว่าง" หรือ “สัญลักษณ์แชร์โต๊ะให้ผู้อ่ืน” ได้ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือแก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะน่ังอ่านนาน แต่ไม่มผีู้น่ังอ่าน 
            2. ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการโต๊ะน่ังอ่านได้ด้วยตนเอง  
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาจากระบบการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint 
Management System) สํานักหอสมุด และเสียงของผู้ใช้ห้องสมุด (VOC) (ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562). รวมถึงเสียงจากผู้ใช้บริการผ่านเฟซบุ๊ก (KKU Group, หมู่เฮาชาว หส.
มข.)  

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างข้อร้องเรียนและภาพการวางสิ่งของจองโต๊ะน่ังอ่านเป็นเวลานาน โดยไม่มผีู้น่ังอ่าน 
 

 2. ออกแบบระบบ “My 45 minutes : การจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน โดยใช้เวลา 45 นาที 
จากข้อแนะนําของผู้ใช้บริการผา่น Crowdsourcing และออกแบบ Flowchart 
 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างหน้าต่างเว็บไซต์ allourideas.org ระบบสํารวจความคิดเห็นผ่าน Crowdsourcing ท่ีผู้ใช้บริการมี 
           ส่วนร่วม (ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562) 
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ภาพท่ี 3 แผนผังแสดงรูปแบบการทํางานโดยรวมของระบบ My 45 minutes เว็บแอปพลิเคชัน  
           (สุวรรณา  ปรีบุญพูล, 2562) 
 

 2.1 ข้ันตอนการจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน   
     หลังจากสแกนคิวอาร์โค้ดเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง 45 นาที ผู้ใช้บริการสามารถ Login ด้วย
บัญชี Facebook ซ่ึงหน้าจอจะแสดงโปรไฟล์ Facebook ของผู้จอง หมายเลขโต๊ะ และเวลาท่ีเหลือในการจอง 
ระบบจะแจ้งข้อมูลการจอง (Line Notify) ถึงเจ้าหน้าท่ีผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หากหมดเวลาสามารถจองต่อด้วยการ
สแกน QR CODE ท่ีโต๊ะน่ังอ่านเท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  แผนผังแสดงรูปแบบข้ันตอนการจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน และภาพหน้าต่างการทํางานการแจ้งเตือน 
            การจองโต๊ะผ่านระบบ Line Notify ในแอปพลิเคชัน LINE (สุวรรณา  ปรีบุญพูล, 2562) 

Flowchart 

ภาพทํางาน

โดยรวม 
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                2.2 ข้ันตอนการเช็คเวลาหรือการตรวจสอบสถานะการจองโต๊ะน่ังอ่าน  

 

 
ภาพท่ี 5 แผนผังแสดงรูปแบบการเช็คเวลาหรือการตรวจสอบสถานะการจองโต๊ะน่ังอ่าน (สุวรรณา  ปรีบุญพูล,  
           2562) 
    2.2.1 หากหมดเวลาจอง หรือเกิน 45 นาที ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า “หมดเวลา” และ
แสดงประวัติการจองโต๊ะน่ังอ่าน หากต้องการจองต่อให้สแกนคิวอาร์โค้ดท่ีโต๊ะน่ังอ่านเท่าน้ัน 
   2.2.2 ผู้ใช้บริการใหม่ สามารถมองหาโต๊ะน่ังอ่านท่ีว่าง หากพบโต๊ะน่ังอ่านว่างแต่มี
สิ่งของสัมภาระวางจอง ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเช็คเวลาการจองโต๊ะ หากข้ึนหน้าจอ login แสดงว่าโต๊ะว่าง 
ผู้ใช้บริการสามารถน่ังอ่านโต๊ะน้ันได้เลย หากยังไม่หมดเวลาจองจะแสดงหน้าจอเวลาท่ีเหลือ หากหมดเวลาจอง หรือ
เกิน 45 นาที จะแสดงหน้าจอ “time out” 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ตัวอย่างหน้าต่างแสดงระบบเวลาท่ีเหลือและสถานการณจ์องโต๊ะ (สุวรรณา  ปรีบุญพูล, 2562) 
 
                              2.2.3 ผู้ใช้บริการสามารถนําสิ่งของสัมภาระไปวางไว้ ท่ีโต๊ะกลางซ่ึงห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 

ยังไม่หมดเวลา 
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ภาพท่ี 7 หากหมดเวลาจอง ผู้ใช้สามารถนําสิ่งของไปวางโต๊ะกลางท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

 สํานักหอสมุด ได้ทดสอบ ระบบ My 45 minutes ณ พ้ืนท่ีให้บริการ 24 ช่ัวโมง บริเวณห้อง
ศึกษาเดี่ยว เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 จํานวน 117 โต๊ะ ปัจจุบันขยายจนเต็มพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง จํานวน รวม
ท้ังสิ้น 323 โต๊ะ โดยทําการติดป้ายคิวอาร์โค้ด และข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับผู้ใช้บริการประจําโต๊ะน่ังอ่าน ดังรูป
ด้านล่าง 

 

       

 
 
ภาพท่ี 8 ตัวอย่างป้ายคิวอาร์โค้ด ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับผู้ใช้บริการ และแผนผังโต๊ะน่ังอ่านห้องศึกษาเดี่ยว  
           (สุวรรณา ปรีบุญพูล, 2562) 
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 ระบบ MY 45 minutes ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือตรวจสอบสถานะ เช็คเวลา
การจอง หรือจองต่อได้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดการหมุนเวียนโต๊ะน่ังอ่าน แก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะนาน แต่ไม่มี
ผู้น่ังอ่าน สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง เห็นได้จากการสแกนแบบประเมินของผู้ใช้ จํานวน 
114 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจมากสุด 50.9% (58 คน) พึงพอใจระดับมาก 36% (41 คน) พึงพอใจระดับปาน
กลาง 7% (8 คน) พึงพอใจน้อย 3.5% (4 คน) และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 2.6% (3 คน) ตามลําดับ ลดข้อร้องเรียนจาก
สื่อสังคมออนไลน์ และระบบการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนห้องสมุดไม่ต้องเข้าไปจัดการเรื่องโต๊ะวางของจองนาน
อีกเลย 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ตัวอย่างข้ันตอนการใช้ ระบบ My 45 minutes (สุวรรณา ปรีบุญพูล, 2562) 
   
  ปัญหาท่ีพบ  

 1. ปัญหาด้าน Application: ผู้ใช้ถ่ายภาพ QR Code จากโต๊ะน่ังอ่านไปสแกนจอง หรือจองต่อ
จากท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่โต๊ะน่ังอ่าน หรือพ้ืนท่ีภายในสํานักหอสมุด 
  แนวทางแก้ไข 

 1.  ได้พัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบตําแหน่งด้วย GPS จากโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องอยู่
ในพ้ืนท่ีสํานักหอสมุด หรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดจึงจะสามารถสแกนคิวอารโ์ค้ดจองหรือจองต่อได ้

 ข้อเสนอแนะ 
   1. สามารถพัฒนาเป็นระบบแสดงสถานะการจองเก้าอ้ี (Seat Assignment) การจองโต๊ะ และ     
      การแชร์โต๊ะให้ผู้อ่ืนน่ัง โดยผา่นสัญลักษณ์หรือสถานะต่าง ๆ เช่นสัญลักษณ์ "ว่าง-ไม่ว่าง" หรือ “สัญลักษณ์แชรโ์ต๊ะ 
      ให้ผู้อ่ืน” โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

 2. ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการในจุดอ่ืน ๆ ของสํานักหอสมุด และห้องสมุดคณะ 
  3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะน่ังอ่าน 
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  การนําไปใช้ประโยชน์  
  1. ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน บริเวณพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสถานะโตะ๊น่ังอ่าน เช็คเวลาการจอง หรือจอง
ต่อไดด้้วยตนเอง บรเิวณพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  3. เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในการนําเทคโนโลยีและสื่อมีเดียดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
  4. ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ของหน่วยงานนําไปใช้ตอบโจทย์ข้อร้องเรียนในระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนและเสียงของผู้ใช้ 
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