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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อพ ัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพ ื่อสนับสนุนการให้บริการ

ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการประยุกต์ใช ้บริการ LINE Messaging API พ ัฒ นาร่วมกับระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด ประกอบไปด้วยระบบย่อย ๆ ดังนี้ ระบบ

ลงทะเบียนเชื่อมโยง LINE ID กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบส่งข ้อความแจ้งเตือนจากระบบห้องสมุดอัต โน มัติ 

ระบบยืมหนังส ือต่อด้วยตนเอง ระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง  ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการ

เรียนรู้สารสนเทศ ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความ ทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพบว่า LINE BOT NU 

Library เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดจ านวนผู้ร ับบริการที่ส ่งหนังส ือคืนช้ากว่า

ก าหนดลงอย่างชัดเจน การประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบจากผู้ร ับบริการในอยู่ในระดับ มาก

ที่ส ุด 

 

ค าส าคัญ: ไลน์บอท, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ส  านักหอสมุด 

 

ABSTRACT   
  The research aimed to analysis and design the LINE BOT NU Library is developed 

to support the service of Naresuan University Library which was developed by using the LINE 

Messaging API service together with the KMUTT -LM automated library system and library 

information system . This proposed system which cons ists  of Registration system linking LINE ID with 

the automated library system, system sends notifica tion mess ages from the automated library 

system, Online Renewal system, Information learning training registration system and Messaging 

statistics collection system . When officially opened, LINE BOT NU Library is a convenient and 
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effic ient way to communicate  and reduces the num ber of recipients who return books late . 

Evaluation of system performance and satisfaction from users at the highest level . 

 

Keyword: LINE BOT, Library Automated System , NU Library  

 

 

บทน า 
 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM มาใช้อย ่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ผ ู้ด ูแลระบบห้องสมุดสามารถก าหน ดสิทธิ์

การเข ้าถ ึงข ้อมูลในส่วนต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ท า ให้สามารถพัฒนาระบบหรือบริการใหม่ ๆ  มา

เช ื่อมต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้ ท าให้เพ ิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ใช ้บริการมากยิ่ งข ึ้น  

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 ผู้ใช ้งานเชื่อมโยงทุกอย่างเข ้ากับระบบสื่อส ังคมออนไลน์  (เจนจิรา แจ่มศิริ, 2018) ดังเช ่น  

ระบบ LINE Application เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน

ประเทศไทย สามารถติดตั้งและใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์เช ่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  

นอกจากนี้ผ ู้ให้บริการ LINE Application ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถพัฒ นาระบบต่าง ๆ ผ่านบริการของ LINE 

เรียกว่าบริการ LINE Developer  ซึ่ง เป็นชุดค าส ั่งส  าหรับพัฒ นาระบบ เช ่น  LINE Login, LINE Pay และ LINE 

Messaging API ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระบบ LINE Messaging API สามารถน ามาพัฒนาเป็น LINE BOT เช ื่อมโยง

ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศอื่น  ๆ เพ ื่อน าข ้อมูลที่ต ้องการมาส่งเป็นข้อความให้กับผู้ร ับบริการผ่าน LINE 

Application ได้ 

 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีแนวคิดน า LINE Messaging API (จักรินทร  

สันติรัตนภักดี, 2561) มาพัฒนาร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  

เพ ิ่มช ่องทางติดต่อสื่อสาร ส่งข ้อความประชาสัมพันธ์ ส ่งข ้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ และให้บริการย ืมต่อด้วยตนเอง  

ผ่านบริการ LINE Messaging API ให้แก่ผ ู้ร ับบริการ 

 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ LINE BOT NU Library ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

KMUTT-LM เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของส านักหอสมุด ผ่าน LINE Application 

 2. เพ ื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ร ับบริการ  ต่อ LINE BOT NU Library ที่

พ ัฒนาขึ้น 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

 ก า รป ระยุก ต์ ใ ช ้  LINE Application ร่วมกับ ร ะบบห้อ งส มุ ด อัต โน มัติ  KMUTT-LM ข อ ง

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีข ั้นตอนการพัฒนา  (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ดังนี้ 
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 1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม จากการศึกษาพบว่าบริการแจ้งเตือนของ

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย บริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง 2 วัน และบริการ

แจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่ง โดยแจ้งเตือนผ่านจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์เพ ียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่สะดวกต่อ

การใช้งานและอาจเกิดข ้อผิดพลาดท าให้ผ ู้ร ับบริการไม่ได้รับจดหมายอิ เล ็กทรอนิกส์ และในขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ร ับบริการจะต้องมาติดต่อที่เคานเ์ตอร์บริการเพื่อลงทะเบียนขอรับการบริการแจ้งเตือนได้เพ ียงจุด เดียวเท่านั้น  

 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม ท า

ให้ทราบว่าควรเพิ่มช ่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อบริการส่งข ้อความแจ้งเตือนให้แก่ผ ู้ร ับบริการ จากการศึกษาค้นคว้า

ของผู้พ ัฒนาพบว่า LINE Application ซึ่งเป็นสื่อส ังคมออนไลน์ (Social Media ) ที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานและ

เป็นที่น ิยมใช้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย  และมีบริการ LINE Messaging API (Seo-yeon Lee, 2018) ที่สามารถ

น ามาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อติดต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุดได้ โดยระบบที่พ ัฒ นาจะ

ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ตามค าร้องขอจากเจ้าหน้าที่ และผู้ใช ้บริการ ดังนี้ 

 2 .1  ร ะบบล งทะ เบีย น ผูก  LINE ID เข ้ า กับ ร ะบบห้อ งส มุด อัต โน มัติ  โด ย ผ่า น  LINE 

Application   

 2.2 ระบบบริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง แจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่ง แจ้ง

เตือนหนังสือเกินก าหนดส่ง และแจ้งเตือนหนังสือจองพร้อมให้บริการ 

 2.3 ระบบบริการแจ้งเตือนเมื่อท ารายการย ืมหรือคืนหนังส ือ  

 2.4 ระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง  

 2.5 ระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง 

 2.6 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ  

 2.7 ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE Application 

 3. การพัฒ นา LINE BOT NU Library เพ ื่อการให้บริการ ร่วมกับ ระบบห้อ งส มุด อัต โ น มั ติ  

KMUTT-LM มีข ั้นตอนดังนี้ 

 3.1 ล งทะ เบีย น ส มัค ร ส มา ชิก เพ ื่อ ข อ ใ ช้บ ริก า ร  LINE Messaging API ผ่า น เว็บ ไ ซ ต์  

https://developers.line .biz/en/  

 3.2 ระบบ Web Application ส าหรับส่วนติดต่อกับผู้ใช ้ ถ ูก พัฒ นาขึ้นด้วยภาษา PHP, 

ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL และโปรแกรมบริหารจัดการ  Apache Web Server ประกอบไปด้วย  ระบบ

ลงทะเบียนผูก LINE ID เข ้ากับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสถิติการส่งข ้อความไปยัง LINE Application 

 3.3 ระบบ Web Hook คือ เว็บไซต์ส  าหรับท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

LINE Application กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ถ ูกพัฒนาด้วยชุดโปรแกรม LINE Messaging API SDK  

for PHP และจ าเป็นต้องใช้โปรโตคอลการสื่อสารบนเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตแบบ HTTPS เท่านั้น ประกอบไปด้วย  

ระบบบริการแจ้งเตือนจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง ระบบบริการ

ตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง 

 4. กระบวนการท างานของระบบ LINE BOT NU Library 

 4.1 ผู้ร ับบริการเพิ่มเพ ื่อน LINE BOT NU. Library จาก LINE ID หรือ QR code 
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 4.2 ผู้ร ับบริการลงทะเบียนผูก LINE ID กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยการพิส ูจน์ตัวตนจาก  

ชื่อบัญชีผ ู้ใช ้และรหัสผ่านส าหรับเข ้าใช ้งานเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นให้น ารหัสตัวเลขที่

ได้รับมาพิมพ์เป็นข ้อความส่งให้แก่ LINE BOT NU. Library หลังจากได้รับข ้อความแล้ว LINE BOT จะตอบกลับมา

ยัง LINE Application ของผู้ร ับบริการเป็น  ช ื่อ  นามสกุล  และรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการ เพ ื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ดังแสดงตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอ LINE BOT NU Library 
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ภาพที่ 2 ข ั้นตอนการลงทะเบียนผูก LINE ID กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

   

 4.3 ระบบบริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง แจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่ง แจ้ง

เตือนหนังสือเกินก าหนดส่ง และแจ้งเตือนหนังสือจองพร้อมให้บริการ  เมื่อถ ึงเวลาที่ก  าหนดระบบ LINE BOT NU 

Library จะส่งรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการที่ลงทะเบียนผูก LINE ID แล้ว ไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจะได้รับ

ข ้อมูลการย ืมหนังส ือของผู้ร ับบริการแต่ละท่านกลับมา จัดส่งเป็นข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE Application ของ

ผู้ร ับบริการโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลา 06.00 น. – 07.00 น. ของทุกวัน การส่งข ้อความแจ้งเตือนหนังสือใก ล้ค รบ

ก าหนดส่ง ระบบจะส่งข ้อความแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนวันครบก าหนดส่ง 2 วัน ไม่รวมวันครบก าหนดส่ง และบริการ

การแจ้งเตือนหนังสือเกินก าหนดส่งจะส่งข ้อความแจ้งเตือนทุกวัน ดังแสดงตามภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่งและหนังสือเกินก าหนดส่ง  

 



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 

 

 4.4 ระบบบริการแจ้งเตือนเมื่อท ารายการย ืมหรือคืนหนังส ือ  เมื่อผ ู้ร ับบริการท ารายการย ืม

หรือคืนหนังส ือ ทั้งจากเคาน์เตอร์บริการย ืม-คืน หรือจากเครื่องรับคืนหนังส ืออัตโนมัติ LINE BOT NU Library จะ

ส่งข ้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE Application ของผู้ร ับบริการ ภายใน 2 นาที การพัฒ นาในส่วนนี้ ระบบถูก

ออกแบบให้ท างานโดยการตรวจสอบข้อมูลการย ืมและคืนหนังส ือจาก LOG File ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดย

เปรียบเทียบจากรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการ  และน าข ้อมูลการย ืมหรือคืนหนังส ือมาจัดท าข ้อความส่งไปยัง LINE 

Application ของผู้ร ับบริการ โดยอัตโนมัติ ดังแสดงตามภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแจ้งเตือนเมื่อท ารายการย ืมหรือคืนหนังส ือ  

 

 4.5 ระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง เมื่อผ ู้ร ับบริการคลิกที่เมนู Online Renewal หรือพิมพ์

ข ้อความว่า renew ส่งให้แก่ LINE BOT NU Library หลังจากที่ LINE BOT ได้รับข ้อความแล้วจะด าเนินการส่งรหัส

บาร์โค้ดของผู้ร ับบริการไปยังระบบ Web service ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ ื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจัดท า

รายการย ืมต่อหนังส ือทุกเล ่มของผู้ร ับบริการที่ตรงตามเงื่อนไขการย ืมต่อ  จากนั้นน าสถานะการท ารายการย ืมต่อ   

ช ื่อหนังส ือ ก าหนดส่งหนังส ือ มาจัดรูปแบบข้อความและด าเนินการจัดส่งให้แก่ LINE Application ของผู้ร ับบริการ  

ดังแสดงตามภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง  
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 4.6 ระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง เมื่อผ ู้ร ับบริการคลิกที่เมนู Your 

Checked Out Item หรือพิมพ์ข ้อความว่า borrow ส่งให้แก่ LINE BOT NU Library หลังจากที่ LINE BOT ได้รับ

ข ้อความแล้วจะด าเนินการส่งรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ ื่อค้นหารายการยืม หนังส ือ  

มาจัดรูปแบบข้อความและด าเนินการจัดส่งให้แก่ LINE Application ของผู้ร ับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง  

 

 4.7 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ พัฒนาโดยใช้ความสามารถของ LINE 

Messaging API เมื่อผ ู้ร ับบริการคลิกที่เมนู Library Training หรือพิมพ์ข ้อความว่า  training ส่งให้แก่ LINE BOT 

NU library ระบบจะดึงข ้อมูล โปรแกรมฝึกอบรมมาแสดงให้กับผู้ร ับบริการเลือกลงทะเบียน โปรแกรมฝึกอบรม

สารสนเทศผ่าน LINE Application จากนั้นระบบจะส่งต่อข ้อมูลไปยังเว็บไซต์ลงทะเบียนฝึกอบรมสารสนเทศของ

ส านักหอสมุดและท าการลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช ้สามารถยกเลิกการลงทะเบียน

ฝึกอบรมได้ด้วยตนเองผ่าน LINE Application เช ่นเดียวกัน ดังแสดงตามภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ  
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 4.8 ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE Application คือเว็บไซต์ส  าหรับจัดเก็บ

รวบรวมสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE BOT NU. Library ส ิ่งที่จัดเก็บประกอบด้วย ชื่อผ ู้ร ับบริการ ชื่อหนังส ือ วันที่

จัดส่งข ้อความ สถานการจัดส่งความ สามารถก าหนดช่วงวันที่ต ้องเพ ื่อสร้างรายงานได้  ดังแสดงตามภาพที่ 8  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE Application  

สรุปผลและอภิปรายผล  

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ LINE BOT NU library เพ ื่อการให้บริการร่วมกับ ร ะ บบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ  KMUTT-LM ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พ ัฒ นาขึ้นมาเพื่อ เพ ิ่มช ่องทางการ

ติดต่อสื่อสารและอ านวยความสะดวกให้แก่ผ ู้ร ับบริการของส านักหอสมุด ในการประชาสัมพันธ์  การส่งข ้อความแจ้ง

เตือนก าหนดส่งคืนของหนังสือที่ผ ู้ร ับบริการย ืมออกไป การท ารายการย ืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบรา ยกา รยืม

หนังส ือด้วยตนเองและลงทะเบียนฝึกอบรมสารสนเทศ โดยใช้บริการ LINE Messaging API ผ ่าน Line Application  

พบว่าการใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sikharin 

(Sikharin Suwannatee, 2019) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง “Reading Chatbot” ซึ่งได้น  ามาใช้งานในหอสมุดและ

คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ ื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช ้งานและเพิ่มช ่องทางในการติดต่อกับผู้ร ับบริการ 
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ร่วมถึง ส อ ดคล้อ งกับ ง าน วิจัยข อง  Miri Heo (Miri Heo, 2018 )  ไ ด้ เส น อ วิจัย  Chatbot as a new Business 

Communication Tool เพ ื่อน าเสนอระบบ TalkTalk ในการให้บริการแก่ล ูกค้า ท าให้ล ูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว

และพึงพอใจแก่บริษ ัทมากยิ่งข ึ้น  

 ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อระบบ LINE BOT 

NU Library ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผ ู้ร ับบริการตอบแบบ ประเมินออนไลน์ จ านวน 466 คน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบจากผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 466 คน มีผ ู้ ได้รับ

การแจ้งเตือนจากระบบ จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 และไม่ได้รับการแจ้งเตือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.7  

 2. ด้านความถูกต้องของการแจ้งเตือนที่ได้รับ จากผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 463 คน มีผ ู้มีความ

คิดเห็นว่าการแจ้งเตือนที่ได้รับถ ูกต้อง จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 และการแจ้งเตือนที่ได้รับไม่ถ ูกต้อง 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ดังที่แสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ  

 

รายการ  จ านวน  ร้อยละ  

ได ้รับการแจ้งเต ือนจากระบบหรือไม่ 466 100 

 ได้รับ 458  98.3  

 ไม่ได้รับ 8 1.7  

การแจ้งเต ือนท ี่ได ้รับถูกต ้องหรือไม่ 463 100 

 ถูกต้อง 458  98.9  

 ไม่ถ ูกต้อง 5 1.1  
 

 3. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ เป็นลักษณะของค าถามเป็น มาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale ) ชนิด 3 ระดับ จ านวน 1 ข ้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกค าตอบดังนี้  

  3 หมายถึง   พงึพอใจมาก 

 2  หมายถึง   พงึพอใจปานกลาง 

 1  หมายถึง   พึงพอใจน้อย 

  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช ้เกณฑ์การแปลความหายแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง พ ึงพอใจต่อการให้บริการมาก  

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.33 หมายถึง พ ึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67 หมายถึง พ ึงพอใจต่อการให้บริการน้อย  

 จา ก ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 466 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 2.77 ดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

 

รายการ  X  S.D. ระด ับ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2.77 0.43 มาก 

รวมเฉลี่ย  2.77 0.43 มาก  

 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. การปรับปรุงรูปแบบของข้อความโดย เพิ่มส ัญลักษณ์ ที่มีล ักษณะเป็นสีต่าง ๆ เพ ื่อให้เห็นได้

ช ัดเจนว่าถ ึงสถานะของหนังสือที่แตกต่างกัน เช ่น การแจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่งควรใช้ส ัญลักษณ์ที่แตกต่างกับ

หนังส ือใกล้ครบก าหนดส่ง , สถานะการยืมหนังส ือต่อด้วยตนเองว่าส  าเร็จหรือไม่ส  าเร็จ  

 2. พ ัฒนาบริการอื่น ๆ เพ ิ่มเติม เช ่น ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้า กลุ่ม, บริการแนะน าหนังส ือ

ใหม่เข ้าส ู่ส  านักหอสมุด , บริการแจ้งเตือนหรือส่งรายชื่อหนังส ือใหม่ เมื่อมีหนังส ือใหม่เข ้าส ู่ส  านักหอสมุด  

 การน าไปใช้ประโยชน์ 

  1. ผ ู้ร ับบริการได้รับความสะดวกจากบริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง ท าให้ส ่งหนังส ือ

คืนทันก าหนด ซึ่งหากผู้ร ับบริการส่งหนังส ือคืนไม่ทันก าหนดจ าเป็นต้องช าระค่าปรับ  

 2. ผ ู้ร ับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการท ารายการย ืมและคืนหนังส ือจากเคาร์เตอร์ย ืม -คืน  

และอุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ ของส านักหอสมุดได้ 

 3. ผ ู้ร ับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยและยืมต่อ

ด้วยตนเองผ่านระบบ LINE Application 

 4. ผ ู้ร ับบริการได้รับความสะด วกและร วด เร็วในการล งทะ เบีย นฝึกอ บรมสารสน เท ศข อ ง

ส านักหอสมุด 

 5. ส  านักหอสมุดสามารถดูสถ ิติและข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช ่น สถิติจ านวนผู้ค้างส่งหนังส ือ 
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