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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นเว็บแอพลิเคชัน (Web Application) 
โดยใช้ภาษาพีเอสพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ มีระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบยืม-คืนหนังสือโครงงาน สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน ทั้งเกี่ยวกับ
หนังสือโครงงานและสมาชิก และมีการประมวลผลในการคิดค่าปรับ กรณีที่คืนหนังสือโครงงานเกินเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งสมาชิกสามารถท าการจองหนังสือได้ สามารถตรวจสอบยอดค่าปรับ และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายการ
ยืมหนังสือเพื่อลดอัตราการสูญหาย 
ค าส าคัญ: ยืมหนังสือ  คืนหนังสือ  หนังสือโครงงาน 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study and develop Project Book Borrowing 
and Returning System of Faculty Science and Technology, Hatyai University. The concept 
combines Web-based Technology. By the application was developed with PHP Language, 
HTML Language and MySQL Database Management. The Project book borrowing and 
returning system can manage the basic information including project books ,member , 
and fine. The members can reserve the book and check for then fine in terms of 
borrowing more than the allowed days. Besides, the official can check the list of book 
borrowing in order to decrease the numbers of lost books. 
Keywords: Borrow Book, Return Book, Project Book 
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บทน า  
ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญต่อการท างานในองค์กรมากขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสารกัน

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วไม่ว่าจะ
ใช้ PC, Tablet หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเห็นว่าห้องสมุดเกือบทุกที่จะมีการให้บริการสืบค้นหนังสือ
แบบออนไลน์ การยืมหนังสือออนไลน์รวมทั้งการยืมหนังสือต่อเมื่อครบก าหนดคืนผ่านทางเว็บไซต์ ท าให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรน ามาประยุกต์ใช้กับการยืม-คืนหนังสือโครงงานของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการ
บริการที่ดีขึ้นในเรื่องของการยืม-คืนหนังสือโครงงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเกิดปัญหา
ในเรื่องของการให้บริการแก่นักศึกษาไม่ทั่วถึงและใช้เวลานานในการจัดการเรื่องการยืมหนังสือโครงงาน 
(การยืม การคืน การติดตามกรณีเกินก าหนดระยะเวลา) อีกทั้งยังพบว่าหนังสือโครงงานบางเล่มสูญหาย
และช ารุด ข้อมูลการยืม-คืนหนังสือโครงงานสูญหายไม่สามารถติดตามได้ เพ่ือลดปัญหาในเรื่องการบริหาร
จัดการหนังสือโครงงาน การให้บริการที่ล่าช้า รวมทั้งลดการสูญหายหรือช ารุดของหนังสือโครงงานและให้
ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึน ทางผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาเทคโนโลยีที่จะน ามาช่วยในการ
ท างานและพัฒนาระบบการยืม-คืนหนังสือโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัฒนาระบบ
ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ PC, Tablet และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
รวดเร็วในการสืบค้น การดาวน์โหลดเอกสารโครงงานสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถบริหาร
จัดการหนังสือโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการช ารุดและสูญหายของหนังสือโครงงาน สามารถ
ตรวจสอบสถานะของหนังสือโครงงาน และสามารถติดตามหนังสือโครงงานที่มีการยืมเกินก าหนดเวลาคืน 
ส่วนนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือโครงงานและสามารถท ารายการจอง
หนังสือโครงงานผ่านระบบได ้

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกระบวนการท างานของระบบงานเดิม 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงกระบวนการท างานของระบบงานใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือโครงงาน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการยืม-คืนหนังสือโครงงาน 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle หรือ SDLC ) ได้แก่  

1.1) การก าหนดปัญหา ท าการรวบรวมปัญหาจากการสัมภาษณ์และจากเอกสารต่างๆ  
1.2) วิเคราะห์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้  
1.3) การออกแบบ  

a. ผังงาน (FlowChart) 
b. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
c. แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
d. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

1.4) การพัฒนาระบบ โดยเขียนชุดค าสั่ง  
1.5) การทดสอบระบบ 
1.6) การติดตั้งระบบ พร้อมท าคู่มือแนะน าการใช้งานระบบ  
1.7) การบ ารงุรักษาระบบ 
 
1. ระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อ

ระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพ่ือจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูล 

2. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
a. ภาษา PHP นั้นเป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์สามารถเขียนได้

หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาทั่วไปอาจมีข้อสงสัยว่าต่างจาก HTML อย่างไรค าตอบคือ HTML 
นั้นเป็นภาษาท่ีใช้ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์จัดต าแหน่งรูปจัดรูปแบบตัวอักษรหรือใส่สีสันให้กับเว็บไซต์
แต่ PHP นั้นเป็นส่วนที่ใช้ในการค านวณประมวลผลเก็บค่าและท าตามค าสั่งต่าง ๆ อย่างเช่น รับมาจาก
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แบบ form ที่ท า รับค่าจากช่องค าตอบของเว็บบอร์ดและเก็บไว้เพ่ือน ามาแสดงผลต่อไป แม้แต่กระทั่งใช้
ในการเขียน CMS ยอดนิยมเช่น Drupal, Joomla คือเว็บไซต์จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ต้องมีภาษา PHP ส่วน 
HTML หรือ Java script ใช้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการแสดงผลเท่านั้น 

b. Adobe Dreamweaver 8  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างเว็บเพจและดูแลเว็บไซต์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงเป็นที่นิยมใช้ของ Web Master อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับเขียนภาษา 
HTML โดยเฉพาะ พร้อมทั้งสามารถแทรก Java Scripts และลูกเล่นต่าง ๆ ได้มากมายโดยที่ผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องรู้หลักภาษา HTML มากนักซึ่งช่วยมากในการประหยัดเวลาและท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น
ความสามารถของ Dreamweaver 8 ในการเขียนเว็บเพจจะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม 
Text Editor ทั่วไปคือจะเรียงชิดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้ายหรือน าไปวางต าแหน่งที่ต้องการได้
ทันทีเหมือนโปรแกรมกราฟิกเพราะฉะนั้นหากต้องการจัดวางรูปแบบตามที่ต้องการ ก็ใช้ตาราง Table 
เข้ามาช่วยจัดต าแหน่ง ซึ่งเมื่อมีการจัดวางรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นการเขียนภาษา HTML ก็ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เช่นกันโปรแกรม Dreamweaver 8 อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามที่ต้องการทั้งหมดวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรียนรู้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย 

c. Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์
ทุกชนิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลายไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ 
Tablet ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ออกแบบครั้งเดียวสามารถน าไปใช้ได้กับทุก
หน้าจอ ทั้งนี้ Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคของ CSS, CSS3 และ 
JavaScript ในการออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจัดล าดับ เรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผล
ผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้  
โดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนในการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือโครงงาน จะใช้วงจรพัฒนาระบบแบบ System 
Development Life Cycle: SDLC โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดปัญหา ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบ โดยท าการ
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท า
ระบบยืม-คืน พร้อมทั้งวางแผนระบบงาน โดยก าหนด วัตถุประสงค์, ขอบเขต, ระยะเวลาด าเนินงาน และ
ก าหนดเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ 

2. การวิเคราะห์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirement) ต่าง ๆ จากการ
สัมภาษณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์เป็นระบบงานใหม่ พร้อมทั้งสร้างแผนภาพ Data Flow 
Diagram และ E-R Diagram 

3. การออกแบบ น าผลจากการวิเคราะห์ที่เป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิง
กายภาพ ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ, การออกรายงาน, การออกแบบหน้าจอ และการ
ออกแบบฐานข้อมูล 

 4. การพัฒนาระบบ ท าการเขียนชุดค าสั่งโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver8 มาเป็น
เครื่องมือในการช่วยพัฒนาโปรแกรม 
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5. ทดสอบระบบ มีการทดสอบระบบผ่านทาง Website โดยใช้ PC Computer, Tablet Device 
และ Mobile Device  

6. การน าระบบไปใช้ เมื่อทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปติดตั้งและจัดท าคู่มือการใช้
งานระบบ พร้อมอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่คณะ  

7. การบ ารุงรักษา มีการติดตามการใช้งานระบบและมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด 
และมีการ Backup ข้อมูลเป็นประจ าทุกปี 

 
ผลการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 
Application) โดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ที่มีขอบเขตการท างานของระบบ 2 
ส่วนด้วยกันคือ 

1) ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที ่
- จัดการข้อมูลหนังสือโครงงาน (เพ่ิม/ลบ/แก้ไข) 
- จัดการข้อมูลสมาชิก (เพ่ิม/ลบ/แก้ไข) 
- จัดการยืม-คืนหนังสือโครงงาน 
- รายงานประจ าเดือนเก่ียวกับการยืมหนังสือ 
- รายงานหนังสือเกินก าหนดคืน 
2) สมาชิก 
- ค้นหาหนังสือโครงงาน 
- จองหนังสือโครงงาน 
- ตรวจสอบประวัติการยืม-คืนของตนเอง 
- ตรวจสอบรายการจองและยกเลิกการจอง  
 
การท างานของระบบ ต้องมีการ Login เข้าสู่ระบบ  โดยการป้อน Username และ Password 

ดังภาพประกอบที่ 3  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 3  หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 
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  ซึ่งระบบจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ หากเป็น Admin ก็ปรากฏเมนู ดังนี้คือ  
  - จัดการข้อมูลหนังสือโครงงาน (เพ่ิม/ลบ/แก้ไข) ดังภาพประกอบที่ 4 เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเพ่ิม
ข้อมูลหนังสือโครงงานเข้าระบบซึ่งได้แก่ ชื่อหนังสือโครงงาน ปีที่จัดท า อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดท าโครงงาน 
สาขา  หากจะแก้ไขหรือลบก็สามารถท าได้จากเมนูนี้ 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 4 เมนูเพ่ิมข้อมูลหนังสือโครงงานเข้าระบบ 

 
  - จัดการข้อมูลสมาชิก (เพ่ิม/ลบ/แก้ไข) ดังภาพประกอบที่ 5 เจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมข้อมูลสมาชิก 
หรือหากต้องการแก้ไขก็คลิกปุ่มแก้ไข  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 5 เมนูการจัดการข้อมูลสมาชิก 
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  จัดการยืม-คืนหนังสือโครงงาน ดังภาพประกอบที่ 6 หากต้องการจะยืมหรือคืนก็ให้คลิกที่ปุ่ม
แก้ไข เพ่ือบันทึกการยืม หรือ คืนหนังสือโครงงาน 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 6  เมนูจัดการข้อมูลหนังสือโครงงาน 

 
  - รายงานประจ าเดือนเก่ียวกับการยืมหนังสือ ดังภาพประกอบที่ 7 จะแสดงข้อมูลรายการหนังสือ
โครงงานทั้งหมดที่มีรายการยืมและคืนพร้อมแสดงค่าปรับและสถานะการยืม 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 7 รายงานละเอียดการยืม-คืนหนังสือประจ าเดือน 

 
  - รายการหนังสือเกินก าหนดคืน ดังภาพประกอบที่ 8 จะแสดงข้อมูลหนังสือโครงงานที่เกิน
ก าหนดคืน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดคือ วันที่ยืม วันที่ครบก าหนดคืน ชื่อผู้ยืม ชื่อหนังสือ ค่าปรับที่ต้องจ่าย 
เบอร์โทรศัพท ์
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ภาพประกอบที่ 8 รายการหนังสือโครงงานที่เกินก าหนดคืน 
 
เมนูส าหรับสมาชิก จะประกอบด้วย  
  - ค้นหาหนังสือโครงงาน  
  - จองหนังสือโครงงาน 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 9 เมนูการจองหนังสือโครงงาน 
 
  ตรวจสอบประวัติการยืม-คืนของตนเอง ดังภาพประกอบที่ 10 สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติ
การยืม-คืนหนังสือโครงงานของตนเองได้ 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 10 ประวัติการยืม-คืนหนังสือโครงงาน 

 
  - ตรวจสอบรายการจองและยกเลิกการจอง สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการจองและสามารถ
ยกเลิกรายการจองหนังสือโครงงานได้  
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สรุปและอภิปรายผล  
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคโนโลยีและน ามาพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือโครงงาน ในรูปแบบเว็บ

แอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช้ ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ที่มีขอบเขต
การท างานของระบบ 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลหนังสือโครงงาน จัดการ
ข้อมูลสมาชิก จัดการยืม-คืนหนังสือโครงงาน แสดงสามารถแสดงรายงานประจ าเดือนเกี่ยวกับการยืม
หนังสือ รายงานหนังสือเกินก าหนด 2) สมาชิก สามารถค้นหาหนังสือโครงงาน จองหนังสือโครงงาน และ
ตรวจสอบประวัติการยืม-คืนของตนเองได ้ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบยืม-คืน จะใช้วงจรการพัฒนาระบบ
แบบ System Development Life Cycle: SDLC ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหา 
ท าการรวบรวมปัญหาจากการสัมภาษณ์และจากเอกสารต่าง ๆ 2) วิเคราะห์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการจากผู้ใช้ 3) การออกแบบ น าผลจากการวิเคราะห์ที่เป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็น
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 4) การพัฒนาระบบ โดยเขียนชุดค าสั่ง 5) การทดสอบระบบ  6) การติดตั้งระบบ 
พร้อมท าคู่มือแนะน าการใช้งานระบบ 7) การบ ารุงรักษาระบบ มีการติดตามการใช้งานระบบพร้อมปรับปรุง
แก้ไข ส าหรับจุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ ก็เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล 
และข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้งผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบจากนักศึกษาชั้นปีที่  4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรได้รับการปรับปรุงดังนี้ คือ ในการ
ค้นหาหนังสือโครงงานควรแสดง Abstract ให้อ่านด้วย ควรให้ Download เอกสารโครงงานได้ด้วย และ
ไม่ควรให้สมัครสมาชิกควรให้บริการแก่นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย 
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