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

 

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให ้บริการในรูปแบบหอ้งสมุดไร้เง ินสด 

 

The Development of Cashless Library Centralized Platform  

for Library Services 

 
ปราชญ ์ สงวนศ ักด ิ์ 

 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

pratchaya.s@cmu.ac.th  

 

บทคัดย่อ  

 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด  มีวัตถ ุประสงค์ เพ ื่อ

สร้างแพลตฟอร์มส่วนกลางส าหรับเช ื่อมโยงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข ้องกับการช าระเงินของส านักหอสมุดเข ้ากับ

ระบบการช าระเงินของธนาคารพาณิชย ์และระบบบัญชีการเงิน -การคลังของส านักหอสมุด เพ ิ่มช ่องทางการช าระเงิน

ให้ก ับผู้ใช ้บริการให้สามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย ์ทุกแห่งช  าระเงินกับส านักหอสมุดได้ แพลตฟอร์มที่

พ ัฒนามีการท างานในรูปแบบ Web Service API ถูกพัฒนาโดย Node.JS และระบบจัดการฐานข้อมูล MongoDB 

หลังจากพัฒ นาเสร็จสิ้นส านักหอสมุดได้น า ไป ทดสอบโดยการท างานร่วมกับระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืน

ทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าด้วยตนเอง จากการส ารวจความพึงพอใจพบว่า  ผ ู้ใช ้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.4)  

 

ค าส าคัญ: ธุรกรรมอิเล ็กทรอนิกส์, การช าระเงินออนไลน์, การพัฒนาระบบ, สังคมไร้เงินสด  

 

ABSTRACT  

 The development of cashless library centralized platform for library services aims 

to create a central platform for linking different payment applications of Chiang Mai University 

Library to banking system and agency's financial system.  This platform provides payment methods 

for users to be able to use all commercial bank applications to pay with the library  services. The 

developed platform runs in the form of the web service API developed by Node.JS and MongoDB 

database management system. After the development was completed, the platform was tested 

by working together with the self-payment fines system for the return of library resources. The 

satisfaction survey after tested found that users are satisfied with the high level (average 4.4).  

 

Keyword: Electronic transactions, Online payments, System development, Cashless Society  
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บทน า 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเช ีย งใหม่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนย ุทธศาสตร์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อ มและ

พลังงาน มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนที่มีการกินดีอย ู่ด ี มีความสุขและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างย ั่งย ืนภายใต้ช ื่อ โครงการ 

CMU Smart City-Clean Energy ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบเพื่อพ ัฒนามหาวิทยาลัยสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงาน

สะอาด โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการเมืองต้นแบบอัจฉริยะนั้นคือการผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวเข ้าส ู่การ

เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยการน าเทคโนโลยีการช าระเงินด้วยระบบ อิเล ็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

มาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย  

 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ในฐานะของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ และ

การวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้จัดการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข ้าส ู่การเป็นสังคม

ไร้เงินสด โดยการวางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการที่เก ี่ย วข ้องกับการช าระเงินแบบอิเล ็กทรอนิกส์

สามารถเชื่อมโยงในการท ารายการช าระเงินได้โดยไม่ต้องด า เนินการผ่านธนาคารพาณิชย ์โดยตรง ซึ่งครอบคลุมการ

ช าระเงินทั้งหมดภายในส านักหอสมุด เช ่น  การช าระค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า  การช าระ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด การช าระค่าธรรมเนียมการพิมพ์เอกสาร และการช าระค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 

เป็นต้น  โดยแพลตฟอร์มที่พ ัฒนามีการท างานในรูปแบบ Web Service API มีหน้าที่ต ิดต่อประสานงานกับระบบ  

Backend ข อ งธน า ค าร พ าณิช ย ์ใน กา รช าร ะเงิน ซึ่ง สา มาร ถบูรณ าก าร ให้แอ ปพลิเค ชั่ นห รือร ะบบ ต่าง  ๆ  ที่

ส  านักหอสมุดพัฒนาขึ้นมาสามารถใช้การช าระเงินจากแอปพลิเคชันช าระเงินของธนาคารพาณิชย ์ได้ทุกธนาคาร 

 แพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดสามารถแยกการท างานออก เป็น  

2 เอนด์พอยต์ (Endpoints)  ได้แก่ 1) API ส าหรับสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยการรับข้อมูลรายการหนี้ส ิน จาก

แอปพลิเคชันปลายทางและค านวณข้อมูลการช าระเงินตามมาตรฐาน  Thai QR Code for Payment Transactions 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2562) ก่อนส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันเพื่อสร้างเป็น QR Code ส าหรับการช าระเงิน โดย

เมื่อมีการช าระเงินจ ากผู้ใช ้ งานร ะบบจะท ากา รส่ง การแ จ้ง เตือน  (Notification) ไปยัง URL ที่แอปพลิเค ชัน

ลงทะเบียนไว้เพ ื่อแจ้งให้แอปพลิเคชันปลายทางทราบ 2) API ส าหรับตรวจสอบข้อมูล โดยเป็นเอนพอยต์ส  าหรับให้

แอปพลิเคชันตรวจสอบการช าระเงินจากใบแจ้งหนี้ที่ล งทะเบียนไว้  โดยทั้ง  2 เอนด์พอยต์รวมเป็นแพลตฟอร์มที่

ส  านักหอสมุดจะใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการช าระเงินในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ส  าหรับการให้บริการทั้งหมดของ

ส านักหอสมุด 
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ภาพที่ 1 การท างานของ Cashless Library Centralized Platform  
 

วัตถุประสงค ์ 

 เพ ื่อพ ัฒนาแพลตฟอร์มส่วนกลางส าหรับ เช ื่อมโยงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข ้องกับการช าระ

เงินของส านักหอส มุด เข ้ากับร ะบบก ารช า ระ เงินขอ งธนาค าร พา ณิชย ์และ ระบบบัญชีกา รเงิน - การคลัง ข อ ง

ส านักหอสมุด 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดใช้มาตรฐาน วัฏ จักร

การพัฒ นาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) (Everett & McLeod,Jr . , 2007) โดยแบ่ง

ข ั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น 5 ข ั้นตอนดังนี้ 

 1. วางแผนการพัฒนา (Planning) 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดจ า เป็นต้องบูรณาการ

ความร่วมมือกันหลายหน่วยงานและต้องมีการวางแผนการพัฒนาร่วมกันในแต่ละภาคส่วน ได้แก่ ส  านักหอสมุด กอง

คลังส  านักงานมหาวิทยาลัย  และธนาคารพานิชย ์ ก่อนเริ่มลงมือพัฒ นา ระบบ โดย เริ่มจากกองคลังส  านักงาน

มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ขอเปิดใช้บริการระบบการช าระเงินแบบอิเล ็กทรอนิกส์ก ับธนาคารพานิชย ์และก าหนด

หมายเลข Suffix ID เพ ื่อใช ้อ ้างอิงในการช าระเงินให้ก ับส านักหอสมุด จากนั้นส านักหอสมุดมีหน้าที่ก  าหนดผังบัญชี

รายรับทั้งหมดที่จะให้บริการผ่านการช าระเงินด้วยอิเล ็กทรอนิกส์พร้อมกับย ื่นขอใช้ลาย เซ็นอิเล ็กทรอนิกส์ใน การ

ออกใบเสร็จรับเงินให้ก ับกองคลังส  านักงานมหาวิทยาลัย เพ ื่อให้ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบมีผลตามกฎหมาย  เมื่อ

ส  านักหอสมุดได้รับ Suffix ID และการเห็นชอบการใช้ผ ังบัญชีจากมหาวิทยาลัยแล้วจึงด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม

ต่อไป 

ส  าน ักหอสม ุด  

ธนาคารพ าณ ิชย ์ 

App  1  

App  2  

App  3  

Platfo rm  
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ภาพที่ 2 การวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด  

 

 2. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 

 ในการวิเคราะห์ระบบผู้พ ัฒนาได้ก  าหนดโมดูล  (Module) การท างานของแพลตฟอร์มกลาง

ส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส ่วนสร้างใบแจ้งหนี้ ส ่วนแจ้งการช าระเงิน และ

ส่วนตรวจสอบการช าระเงิน โดยเพลตฟอร์ที่พ ัฒนามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่องโยงข้อ มูลระหว่างแอปพลิเคชัน

ของส านักหอสมุดกับระบบแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารพาณิชย ์ 

 ส่วนสร้างใบแจ้งหนี้มีหน้าที่ร ับข ้อมูลใบแจ้งหนี้จากแอปพลิเคชัน เพื่อบันทึกข ้อมูลหนี้ส ินล งใน

แพลตฟอร์ม  ในขั้นตอนนี้ผ ู้พ ัฒ นาแอปพลิเคชันสามารถร ะบุ Callback URL และข้อมูลตอบกลับส าห รั บ ใ ห้

แพลตฟอร์มส่งข ้อมูลกลับไปยังแอปพลิเคชันเมื่อมีการช าระเงิน โดยข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน จะถูก

น าไปประมวลผลเป็นชุดรหัสและส่งกลับไปให้แอปพลิเคชันเพื่อสร้าง  QR Code ส าหรับช าระเงินต่อไป 

 ส่วนแจ้งการช าระเงิน (Notification) จะเป็นส่วนที่ท างานโดยอัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องมีการ

ร้องขอ (Request) จากแอปพลิเคชัน แต่จะท างานด้วยตนเองเมื่อมีการช าระเงินในใบแจ้งหนี้ตามที่แอปพลิ เคชัน

สร้างไว้ในส่วนสร้างใบแจ้งหนี้ โดยจะส่งข ้อมูลการช าระเงินและข้อมูล  (Payload) ไปยัง Callback URL ที่ถ ูกระบุ

โดยแอปพลิเคชัน แต่หากไม่มีการะบุ Callback URL จากแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มจะข้ามการท างานในส่วนนี้ไป 

 ส่วนตรวจสอบการช าระเงินเป็น  API Endpoint ส าหรับให้แอปพลิเคชันสามารถเรียกตรวจสอบ

การช าระเงินตามรายการใบแจ้งหนี้ที่แอปพลิเคชันสร้างไว้ โดยการตรวจสอบการช าระเงินสามารถ เรียกดูข ้อ มูล ได้

เป็นรายใบแจ้งหนี้และแสดงรายงานทั้งหมด  

ธนาคารพาณิ ชย์

เปิดบริกา รกา รช า ระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิ กส์

กองคลังส า นักงานมหาวิทยาลัย

1. ขอใช้บร ิกา รการช าระ
เงินแบบอิเล็ก ทรอนิกส์

2. ออกหมาย เลข Suffix ID

ส านักหอ สม ุด

1. ก าหนดผังบัญ ชี

2. พ ัฒนาเพ ลตฟ อร์ม การ
ช าระเงิน
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ภาพที่ 3 การรับ-ส่งข ้อมูลระหว่างเอนด์พอยต์ของแต่ละส่วนด าเนินการ  
 

 3. ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 

 เมื่อก าหนดรูปแบบการรับส่งข ้อมูลระหว่างเอนด์พอยต์ได้แล้วเพ ื่อด าเนินการต่อไปจึงจ าเป็นต้อง

ออกแบบแพ็ก เกจข้อมูล  (Data Package) เพ ื่อ เป็นข้อก าหนดกลางส าหรับสื่อสารกันระหว่างเอนด์พอยต์ จาก

รูปแบบการสื่อสารข้อมูลจากรูปที่ 3 สามารถออกแบบแพ็กเกจข้อมูลได้ดังนี้ 

1.1 PUT Create Invoice 

ส าหรับสั่งให้แพลตฟอร์มสร้างใบแจ้งหนี้ 

{ 

 app_id : หมายเลขแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนไว้ก ับแพลตฟอร์ม, 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Unique Key), 

 amount : จ านวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้, 

 callback_url : url ส าหรับส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการช าระเงิน (Optional), 

 payload : { ข ้อมูลที่ต ้องการให้แนบไปพร้อมการแจ้งเตือน (Optional) } 

} 

1.2 POST QR Payment 

ส าหรับตอบรับการสร้างใบแจ้งหนี้ 

{ 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้,  

 ref1 : Refference Code 1, 

ส่วน
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งใบ
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งก
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แอปพล ิเคช ัน  แพลตฟอร ์ม  ธนาคาร

1 .1  PUT C reate  Invo ice  

1 .2  PO ST Q R Paym en t  

2 .1  PO ST  Paym ent N o tificatio n  

2 .2  PO ST  Ackno w led ge  2 .3  PO ST Paym en t N o tificatio n +  Invo ice  

 

3 .1  GET Invo ice  Sta tus  

3 .2  PO ST Invo ice  Status  
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 ref2 : Refference Code 2, 

 qr_code : ข้อมูลการสร้าง QR Code 

} 

2.3 POST Payment Notification + Invoice Data  

ส าหรับส่งข ้อมูลแจ้งเตือนเมื่อมีการช าระใบแจ้งหนี้ 

{ 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้,  

 bill_no : เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, 

 book_no : เล ่มที่, 

 transaction_time : เวลาที่ท ารายการ,  

 amount : จ านวนเงินที่ช  าระ, 

 status : สถานการณ์ช  าระเงิน,  

 payload : { ข้อมูลที่แอปพลิเคชันแนบตอนสร้างใบแจ้งหนี้ } 

} 

3.1 GET Invoice Status 

ส าหรับเรียกดูสถานะใบแจ้งหนี้ 

invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้ 

3.2 POST Invoice Status 

ส าหรับส่งข ้อมูลสถานะใบแจ้งหนี้ 

{ 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้,  

 status : สถานะการช าระเงิน,  

 bill : [{ 

  bill_no : เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, 

  book_no : เล ่มที่, 

  transaction_time : เวลาที่ท ารายการ,  

  amount : จ านวนเงินที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน  

 }] 

} 

  

 เมื่อก าหนดรูปแบบและข้อก าหนดในการ รับส่งข ้อมูล ระห ว่าง เอน ด์พอยต์แล้วการพัฒ น า

แพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดผู้พ ัฒนาเลือกใช้ Node.JS ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

และระบบจัดการข้อมูล MongoDB ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจาก MongoDB เป็นระบบจัดการข้อมูล (Database 

Management System: DBMS) ในประเภท No-SQL (Grolinger, Higashino, Tiwari, และ Capretz, 2013) ซึ่ง
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มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลในการรองรับการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของ Payload จากแต่

ละแอปพลิเคชันซึ่งมีความแตกต่างกัน 

 4. การน าไปใช้งาน (Implementation) 

 หลังจากพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด  ส านักหอสมุดได้

มีการน าระบบไปทดลองใช้งานกับ ระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าด้วยตนเองโดย การ

พัฒ นาแอปพลิเคชันขึ้นมา 1 แอปพลิเคชันและท าการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ ่านโปรโตคอล

มาตรฐาน SIP2 (3M, 2006) เพ ื่อ เรียกดูข ้อมูลค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าจากระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ เมื่อผ ู้ใช ้งานน าบัตรสมาชิกห้องสมุดมาอ่านที่จุดให้บริการ ระบบจะแจ้งยอดค้างช าระขึ้นมาที่จอแส ดงผล

พร้อมกับ QR Code ส าหรับช าระเงิน เมื่อผ ู้ใช ้ท าการช าระเงินผ่าน  QR Code ธนาคารพาณิชย ์จะแจ้งข ้อมูลการ

ช าระเงินมาที่แพลตฟอร์ม จากนั้นแพลตฟอร์มจะท าการแจ้งต่อไปยัง ระบบช าระเงินค่าปรับเพื่อด า เนินการปลด

หนี้ส ินและส่งใบเสร็จรับเงินไปยังอีเมลของผู้ใช ้บริการตามล าดับ 

 5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 เนื่องจากแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด เป็นแพลตฟอร์มที่มี

ความเกี่ยวข ้องกับระบบการเงินซึ่งถ ือ เป็นระบบงานส าคัญของส านักหอสมุด ดังนั้นการท างานของแพลตฟอร์ม จึง

จ า เป็นต้องมีความแม่นย  าและปลอดภัยสูง หากแพลตฟอร์มมีการท างานที่ผ ิดพลาดอาจเกิดผลกระทบร้ายแรง

ตามมา ดังนั้นผู้พ ัฒนาจึงมีการบ ารุงรักษาและบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้  

 ในกรณีการเข ้าถ ึงแพลตฟอร์มจากผู้ไม่ประสงค์ดี ส  านักหอสมุดได้ท าระบบบัญชีขาว (Whitelist) 

(Brooks, 2008) เพ ื่อเก็บข้อมูล IP Address และ Host Name ของเครื่องแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถ เข ้าใช ้งาน

ระบบได้ ดังนั้นหากมีการเช ื่อมต่อ (Connect) แพลตฟอร์มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อย ู่นอก เหนือจากที่มีใน บัญชี

ขาวแพลตฟอร์มจะท าการส่งสถานะกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งานว่าไม่มีส ิทธิในการใช้งานระบบ (HTTP 

response status codes 401 Unauthorized) (IETF, 2017) 

 ในกรณีที่เครื่องแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้

เงินสดหรือระบบเครือข ่ายของส านักหอสมุดขัดข ้องไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่มีการช าระเงินจากผู้ใช ้งาน จากรูป

ที่ 3 จะเห็นว่าหากระบบแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารพาณิชย ์ไม่ได้รับ สถานะตอบกลับตามข้อ  2.2 ธนาคาร

พาณิชย ์จะทราบว่าระบบแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของส านักหอสมุดมีปัญหา และจะส่งจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ไปย ัง

ผ ู้ร ับผิดชอบจ านวน 3 คนได้แก่ หัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการ

เรียนรู้ และหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ ื่อให้ทราบรายละเอียดการช าระเงินเพ ื่อด าเนินการต่อไป 

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 การน าไปใช้ประโยชน์ 

 หลังจากส านักหอสมุดพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด

เสร็จสิ้น ส  านักหอสมุดได้พ ัฒนาระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า โดยระบบจะเชื่อม โยง

ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ ่านโปรโตคอลมาตรฐาน SIP2 ในการเรียกดูข ้อมูลยอดหนี้ส ินคงค้างในระบบของ

ผู้ใช ้บริการเพื่อน ามาสร้าง QR Code ส าหรับให้ผ ู้ใช ้บริการช าระเงินค่าปรับด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย ์ โดยระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าจะเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มกลางส า หรับ

https://developer.mozilla.org/th/docs/Web/HTTP/Status/401
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ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดซึ่ง เป็นตัวกลางในการด าเนิน ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย ์  เมื่อ

ผ ู้ใช ้บริการท าการช าระเงินแพลตฟอร์มจะท าส่ง การแจ้งเตือนไปยังระบบช าระเงินค่าปรับเพื่อล ้างหนี้ส ินที่มีอย ู่ใน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ ่านโปรโตคอลมาตรฐาน SIP2 และแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ไปยังผ ู้ใช ้งานผ่านจดหมาย

อิเล ็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที่ 4 การท างานของระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า  
 

 นอกจากระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า แล้ว ส  านักหอสมุดได้

วางแผนน าแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดมาใช้งานกับระบบจองบูธขายหนังสือใน

กิจกรรมสัปดาห์หนังส ือ  มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ (CMU Book Fair) และระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการใช้

บริการห้องสมุดด้วยตนเอง โดยระบบดังกล่าวคาดว่าจะมีการใช้งานในปีงบประมาณ 2563 

 อภิปรายผล  

 หลังจากพัฒนาระบบผู้พ ัฒนาได้น ามาเผยแพร่ภายในกิจกรรมวันนวัตกรรมส านักหอสมุด 2019 

โดยมีผ ู้สนใจเข ้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ผ ู้ปฏิบัติงานห้องสมุดต่างหน่วยงาน 

และอาจารย ์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ โดยจาการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข ้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับระบบช าระ

เงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าจ านวน 45 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.4 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5) 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด 

ผู้พ ัฒนาพบข้อจ ากัดของระบบบางประการจึงมีข ้อเสนอแนะในการน าแพลตฟอร์มไปใช้งานและในการน าไปพัฒ นา

เพิ่มเติมดังนี้ 

 1. การช าระเงินด้วย QR Code นั้น ผ ู้ใช ้บริการสามารถช าระได้หลายครั้ง โดยแพลตฟอร์มไม่

สามารถปิดกั้นการช าระเงินหลังจากผู้ใช ้งาน เคยช าระไปแล้วได้ ดังนั้นหากผู้ใช ้งานมีการช าระเงินซ้ าซ ้อนจึงเป็น

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการด้านการเงินในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและคืนเงินให้ก ับผู้ใช ้งานต่อไป 

App  Bank 
Platfo rm  

ILS  

SIP2  
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 2. การช าระเงินด้วย QR Code ในอนาคต ธนาคารพาณิชย ์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการช าระ

เงิน ดังนั้นส่วนงานจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินไว้รองรับในกรณีที่มีการช าระค่าธรรมเนียม 

 3. ควรมีการน าแพลตฟอร์มนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช ้ผ ู้ใช ้งานสามารถช าระเงินผ่านบัตรเครดิต

ได้ 
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