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บยคัดย อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมและน าผลการ
วิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ จ านวน 381 ระเบียน ท่ีท ารายการตั้งแต่
ปี 2538 – 2560 โดยการสุ ่มแบบมีระบบ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน
บรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน 
(Chapman and Massey, 2000) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลวิจัย พบว่า การท า
รายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ มีความถูกต้องร้อยละ 81.99 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 18.01 ในส่วนของ
การท ารายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความถูกต้องร้อยละ 90.42 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 9.58 ซึ่ง
รายการที่ผิดพลาดเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ใหม่ที ่มีการออกแบบโครงสร้างของระบบที่แตกต่างกัน ท าให้รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมใน Cataloging 
Module คลาดเคลื่อน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดและไม่ครบถ้วน จากผลการวิจัยสามารถน าไป
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศส่งผลให้ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ 

 
ค าส าคัญ: ระเบียนบรรณานุกรม, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, MARC21 

 
ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study problem of cataloging and use the 
results of bibliographic records analysis to improve cataloging quality control process. A sample 
was selected from 3 8 1  bibliographic records that were created from integrated library system 
during 1995 to 2017, obtained by systematic sampling. The research tool was bibliographic record 
checking form, adapted from Chapman’s CAT-Assess tool. (Chapman and Massey, 2000) The data 
analyzed by using frequency and percentage.  The results were as follows:  the percentage of the 
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accuracy of fixed length field was 81. 99 and the inaccuracy was 18. 01.  The percentage of the 
accuracy of variable length field was 90.42 and the inaccuracy was 9.58. The inaccuracy happened 
from migration process from the old library system to the new system with different structures that 
the result is bibliographic records was incorrect in the catalog module, including staff error recording 
and incomplete. The research result can use to improve the quality control process of cataloging 
to increase the efficiency of access to information resources.  As a result, users can search 
information resources accurately and according to their needs. 

 
Keyword: Bibliographic records, The integrated library system, MARC21 
 
บยน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ          
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ท าหน้าที่จัดหมวดหมู่ จัดระบบ และท ารายการข้อมูล
ทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ส านักนักหอสมุดจึงน าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการท ารายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยได้รับมอบโปรแกรม
ส  า เร ็ จร ูป Bibliofile System ในร ูป  CD-ROM จากโครงการ International Development Program of 
Australian Universities and Colleges (IDP) แต่โปรแกรมดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการใช้งาน และไม่สามารถพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมได้ จึงน าโปรแกรมส าเร็จรูป Mini-Micro CDS/ISIS on PC ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) มาใช้ แต่ด้วยจ านวนระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือมีเพิ่มมากขึ้น และ
โปรแกรมดังกล่าวไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในปลายปี พ.ศ.2533 จึงได้ซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติช่ือ 
SEA URICA System จากประเทศสิงคโปร์มาทดแทน ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจาก
ห้องสมุดหลายแห่งในประเทศไทย และใช้งานมาจนถึงปลายปี พ.ศ.2537 จึงได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติใหม่ที่สามารถรองรับรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเป็นระบบที่
สมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้น ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานที่จ าเป็นต่องานห้องสมุด 
ได้แก่ Administration System ส าหรับบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Acquisition Module ส าหรับบริหารการ
จัดซื ้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Cataloging Module ส าหรับการท ารายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
Circulation Module ส าหรับการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และ OPAC ส าหรับแสดงผลข้อมูลระเบียน
บรรณานุกรมและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งส านักหอสมุด ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC        
มาจนถึงปัจจุบัน และมีการปรับเวอร์ชันให้เหมาะกับการใช้งานปัจจุบันเป็น Millennium (ส านักหอสมุด, 2554) 
  การท ารายการ (Cataloging) เป็นหน้าที่หลักของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศในการสร้าง
ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) และระเบียนฉบับ ( Item records) ใน Cataloging Module 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยใช้เครื่องมือ
ช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่เรียกว่าฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
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(Chiang Mai University Library Online Public Access Catalog:  CMUL OPAC) ในการส ืบค ้นข ้อม ูลจาก
รายการ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ค าส าคัญ หรือหัวเรื่อง  เป็นต้น 
  การแสดงผลข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีการท า
รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ หากมีการท ารายการข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น การสะกดค าไม่ถูกต้อง หรือ
พิมพ์ข้อมูลผิด ท ารายการไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ จะท าให้ผู้ใช้บริการ
สืบค้นทรัพยากรได้ช้า ไม่ตรงกับความต้องการ และได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ        
จึงค านึงถึงความถูกต้องของระเบียนบรรณานุกรมเป็นส าคัญซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในการ
สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยังส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม
ระหว่างห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจึงมี
ความประสงค์จะวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการท ารายการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรม   
 2. เพื่อน าผลการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนแัะวิธีการด าเนินงาน 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  กลุ ่มประชากร คือ ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ (Bibliographic Records) ในฐานข้อมูล 
CMUL OPAC ที่มีการท ารายการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 495,257 ระเบียน 
และกลุ่มตัวอย่าง คือ ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยตารางเลขสุ่ม
ของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ขนาดความคลาดเคลื่อน ±0.01% จากประชากรทั้งสิ้น 495,257 ระเบียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 381 ระเบียน โดยการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแต่ละปีคิดตามสัดส่วนของประชากรและจับฉลาก 
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ภาพที่ 1 การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแต่ละปโีดยคดิตามสดัส่วนของประชากร 
 

 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐาน
การท ารายการรูปแบบ MARC21 ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของรายการ  
 3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.1 รวบรวมระเบียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล CMUL OPAC โดยแยกตามปีท่ีสร้าง 
ระเบียน (Date create) ในฐานข้อมูล ตั้งแต่ปี 1995 – 2017 
 3.2 ตรวจสอบการท ารายการในแต่ละประเด็นที่ศึกษา 
  3.3 บันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดลงในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม เมื่อพบ
ข้อผิดพลาด 1 แห่ง ให้ 1 คะแนน/แห่ง จากนั้นแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละของความผิดพลาดในแต่ละเขต
ข้อมูลมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 ในการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมมี ดังนี้ 1) เขตข้อมูลความ
ยาวคงที่ แจกแจงความถี่ความถูกต้องและความผิดพลาดของการท ารายการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาและหา
ค่าร้อยละ 2) เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้องและความผิดพลาดของการ
ท ารายการในแต่ละเขตข้อมูล 000-7XX โดยแยกเป็นประเภทของความผิดพลาด ดังนี้ การท ารายการ Indicator 
การท ารายการ Subfield การพิมพ์ตัวสะกดผิด การเว้นระยะ การท ารายการไม่ครบถ้วน และอื่น ๆ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าความถี่และร้อยละ 
 5. น าผลการวจิัยไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคณุภาพการท ารายการทรัพยากร 
สารสนเทศ 
 
สรุปผั อภิปรายผั ข้อเสนอแนะ แัะการน าไปใช้ประโยชน ์
 จากการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1. ผลการตรวจสอบการลงรายการตามเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขต
ข้อมูลความยาวไม่คงท่ี (Variable length field)  
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  2. ผลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ 
(Variable length field) 



 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนรายการที่ตรวจสอบจ าแนกตามเขตข้อมลูความยาวคงที่ (Fixed length field) 

 
เขตข้อมูล 

ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

รวม 
อัตรา
ความ

ผิดพลาด 
Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ ไม่ได้น ามาลงรายการ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  ร้อยละ 

เขตข้อมูลความยาวคงที่                 
LANG ภาษา 355 93.2 - - - - - - - - 5 1.3 21 5.5 23 6.0 
SKIP อักขระที่ไม่

ต้องการ 
359 94.2 - - - - - - - - 1 0.3 21 5.5 22 5.8 

LOCATION สถานที่จัดเก็บ 358 94.0 - - - - - - - - 2 0.5 21 5.5 22 5.8 
CAT DATE วันที่วิเคราะห์

เลขหมู่ 
196 51.7 - - - - - - - - 164 42.8 21 5.5 184 48.3 

BIB LVL ระดับ
บรรณานุกรม 

359 94.2 - - - - - - - - 1 0.3 21 5.5 22 5.8 

MAT TYPE ประเภทของ
ระเบียน 

197 51.7 - - - - - - - - 163 42.8 21 5.5 184 48.3 

BCODE3 ผู้สร้างระเบียน 359 94.2 - - - - - - - - 3 0.8 19 5.0 22 5.8 
COUNTRY สถานที่พิมพ ์ 357 93.7 - - - - - - - - 3 0.8 21 5.5 24 6.3 
TAG 008 ส่วนข้อมูล 176 46.2 - - - - - - - - 185 48.6 19 5.0 205 53.9 

รวม 2,716 81.99 - - - - - - - - 527 12.57 227 5.42 754 18.01 

 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนรายการทั้งหมดที่ตรวจสอบจ าแนกตามเขตข้อมูลความยาวไม่คงท่ี (Variable length field) 

เขตข้อมูล ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 
รวมอัตราความ

ผิดพลาด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่               
TAG 020 เลข ISBN 324 85.0 - - - - 1 0.3 - - 12 3.1 13 3.4 
TAG 082 เลขหมู่ DEWEY 333 87.4 11 2.9 - - 1 0.3 - - 8 2.1 20 5.3 
TAG 100 ผู้แต่งบุคคล 312 81.9 1 0.3 2 0.5 4 1.0 - - 2 0.5 9 2.3 
TAG 110 ผู้แต่งนิติบุคคล 83 21.8 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 
TAG 111 การประชุม 48 12.6 2 0.5 - - - - - - 1 0.3 3 0.8 
TAG 130 ชื่อเรื่องแบบฉบบั 59 15.5 - - - - - - - - - - - - 
TAG 245 ชื่อเรื่อง 291 76.4 9 2.4 4 1.0 15 3.9 7 1.8 35 9.2 70 18.3 
TAG 245 ส่วนความรับผิดชอบ 319 83.7 3 0.8 - - 9 2.4 1 0.3 21 5.5 34 9.0 
TAG 246 ชื่อเรื่อที่แตกต่าง 155 40.7 3 0.8 - - 11 2.9 8 2.1 26 6.8 48 12.6 
TAG 250 ครั้งที่พิมพ์ 169 44.4 - - - - 3 0.8 - - 11 2.9 14 3.7 
TAG 260 พิมพ์ลักษณ ์ 317 83.2 12 3.1 8 2.1 3 0.8 5 1.3 20 5.2 48 12.5 
TAG 300 ลักษณะทางกายภาพ 317 83.2 - - 2 0.5 3 0.8 4 1.0 26 6.8 35 9.1 
TAG 500 หมายเหต ุ 99 26.0 - - 3 0.8 3 0.8 - - 4 1.0 10 2.6 
TAG 504 หมายเหตุบรรณานุกรม 211 55.4 - - - - - - - - 3 0.8 3 0.8 
TAG 505 หมายเหตุที่เป็นสารบัญ 8 2.1 3 0.8 19 5.0 6 1.6 - - 4 1.0 32 8.4 
TAG 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล 45 11.8 5 1.3 - - - - - - - - 5 1.3 
TAG 610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล 80 21.0 2 0.5 - - - - - - - - 2 0.5 
TAG 630 หัวเรื่องแบบฉบับ 14 3.7 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 
TAG 650 หัวเรื่องทั่วไป 315 82.7 4 1.0 3 0.8 7 1.8 1 0.3 3 0.8 18 4.7 



 
 

เขตข้อมูล ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 
รวมอัตราความ

ผิดพลาด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
TAG 651 หัวเรื่องทางภูมิศาสตร์ 102 26.8 4 1.0 2 0.5 - - - - 1 0.3 7 1.8 
TAG 700 รายการเพิ่มชือ่บุคคล 118 31.0 2 0.5 2 0.5 - - - - 9 2.4 13 3.4 
TAG 710 รายการเพิ่ม ชื่อนิติบุคคล 121 31.8 11 2.9 - - - - - - 9 2.4 20 5.3 
TAG 740 รายการเพิ่มชือ่เรื่อง 3 0.8 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 

รวม 3,843 90.42 75 0.86 45 0.52 66 0.75 26 0.30 195 2.23 407 9.58 



 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนผลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตข้อมูลความยาวไม่คงที ่

 
เขตข้อมูล 

ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

รวม 
อัตรา
ความ

ผิดพลาด 
Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 

ไม่ได้น าข้อมูลมาลง
รายการ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  ร้อยละ 

ผลรวมเขตข้อมูลความยาว
คงที่ 

2,716 81.99 - - - - - - - - 527 12.57 227 5.42 755 18.01 

ผลรวมเขตข้อมูลความยาวไม่
คงที่ 

3,843 90.42 75 0.86 45 .51 66 0.75 26 0.30 195 2.23 - - 407 9.58 

ผลรวมทั้งสิ้น 6,559 86.23 75 0.89 45 0.53 67 0.79 26 0.31 722 8.57 227 2.69 1,162 13.77 

 
 
 จากตารางดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สถิติและสรุปผลได้ ดังนี้ 
  ตารางยี่ 1 การย ารายการเขตข้อมูัความยาวคงย่ี (Fixed length field) มีความถูกต้องร้อยละ 81.99 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 18.01 โดยพบว่า 
  1. การท ารายการมีความถูกต้อง/ยอมรับได้มากที่สุด คือ เขตข้อมูลอักขระที่ไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน (BCODE3) ซึ่งเท่ากัน 
ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ เขตข้อมูลสถานท่ีจัดเก็บ (LOCATION) ร้อยละ 94.0 และ สถานท่ีพิมพ์ (COUNTRY) ร้อยละ 93.7 ตามล าดับ 
  2. การท ารายการต าแหน่งผิดพลาด จากมากไปหาน้อย คือ เขตข้อมูลส่วนข้อมูล (TAG 008) ร้อยละ 53.90 รองลงมา เขตข้อมูลวันที่วิเคราะห์เลขหมู่ (CAT DATE)  
ซึ่งเท่ากันกับเขตข้อมูลประเภทของระเบียน (MAT TYPE) ร้อยละ 48.30 
  ตารางยี่ 2 การย ารายการเขตข้อมูัความยาวไม คงยี่ (Variable length field) มีความถูกต้องยอมรับได้ในภาพรวม ร้อยละ 90.42 และการท ารายการต าแหน่ง
ผิดพลาด ร้อยละ 9.58 โดยพบว่า 
  1. การท ารายการมีความถูกต้องยอมรับได้ มากที่สุด คือ TAG 082 เลขหมู่ DEWEY ร้อยละ 87.40 รองลงมา TAG 020 เลข ISBN ร้อยละ 85.00 และ TAG 245   
ส่วนรับผิดชอบร้อยละ 83.70 ตามล าดับ 
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2. ส่วนการท ารายการต าแหน่งผิดพลาด จากมากไปหาน้อยสุด คือ TAG 245 ระเบียน ร้อยละ 
18.30 รองลงมา TAG 246 ช่ือเรื่องที่แตกต่าง ร้อยละ 12.50 TAG 260 พิมพ์ลักษณ์ ร้อยละ 12.60 และ TAG 300 
ลักษณะทางกายภาพ   ร้อยละ 9.10 ตามล าดับ 
  ตารางย่ี 3 ผัรวมของเขตข้อมูัความยาวคงยี่ (Fixed length field) แัะเขตข้อมูัความ
ยาวไม คงยี่ (Variable length field) ได้ผลรวมถูกต้องยอมรับได้ ร้อยละ 86.23 ซึ่งผลรวมรายการผิดพลาด   
ร้อยละ 13.77 จ าแนกได้ ดังนี้ การท ารายการไม่ถูกต้อง ร้อยละ 8.57 รองลงมา ไม่ได้น ามาลงรายการร้อยละ 2.69 
รายการ Indicator ร้อยละ 0.89 รายการพิมพ์ผิด 0.79 รายการ Subfield ร้อยละ 0.53 และ รายการเว้นระยะ 
ร้อยละ 0.31 ตามล าดับ 
  1. ส าหรับข้อมูลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ การท ารายการแต่ละส่วนในต าแหน่งผิดพลาด
ของผลรวม ร้อยละ 18.01 ซึ่งจ าแนกล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ การท ารายการผิด ร้อยละ 12.57 และไม่ได้
น ามาลงรายการ ร้อยละ 5.42 
  2. ส าหรับข้อมูลรวมของเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ การท ารายการแต่ละส่วนในต าแหน่ง
ผิดพลาดของผลรวม ร้อยละ 9.58  ซึ่งจ าแนกล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือการท ารายการผิด ร้อยละ 2.23 
รองลงมา รายการ Indicator ร้อยละ 0.86 รายการพิมพ์ผิด ร้อยละ 0.75 Subfield ร้อยละ 0.51 การเว้นระยะ 
ร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

อภิปรายผั 
1. การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ มีความถูกต้อง/ยอมรับได้ ร้อยละ 81.99 สอดคล้อง

กับ เปรมฤดี หาญปราบ (2546) รายการที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 ปภาดา น้อยค ายาง (2552) ร้อยละ 88.3 และ บุญยืน  
จันทร์สว่าง (2553) ที่พบว่า มีรายการถูกต้อง ถึงร้อยละ 88.7 ข้อมูลที่มีการท ารายการถูกต้องมากสุด คือ เขตข้อมูล
อักขระที่ไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน (BCODE3) เขตข้อมูลสถานที่จัดเก็บ 
(LOCATION) และ สถานท่ีพิมพ์ (COUNTRY) ซึ่งถือว่าการท ารายการในส่วนของข้อมูลดังกล่าว พบว่า ผู้ลงรายการ
คุ้นเคยและมีการก าหนด code ในลักษณะให้เลือกลงรายการ พร้อมค าอธิบาย ท าให้ง่ายต่อการท ารายการและ
เป็นไปตามกฎการท ารายการ และต าแหน่งข้อผิดพลาดของเขตข้อมูลความยาวคงที่ ร้อยละ 18.01 ในส่วนที่มีอัตรา
ผิดพลาดมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าผู้ลงรายการมีความเข้าใจในระบบการท ารายการรูปแบบ MARC21 โดยการท ารายการที่
ถูกต้องมากกว่าการท ารายการที่ผิดพลาด โดยมีอัตราความถูกต้อง/ยอมรับได้มากกว่าอัตราความผิดพลาดอาจเป็น
เพราะมีการฝึกอบรมของห้องสมุดอย่างสม ่าเสมอให้แก่บุคลากร และบุคลากรท างานเฉพาะด้านท าให้มีความช านาญ
การในการจัดท ารายการ 

2. เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ พบว่า การท ารายการที่มีความถูกต้องยอมรับได้ ร้อยละ 90.42 
อัตราความผิดพลาด 9.58 ซึ่งถือได้ว่าในการท ารายการทางบรรณานุกรมของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
มีการน ามาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 มาใช้เป็นเวลานานพอสมควร จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ช านาญลงรายการได้ถูกต้องยอมรับได้ มากกว่า ซึ่งข้อมูลนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นเคยกับการท ารายการรูปแบบ 
MARC21 ไม่ว่าจะเป็นการท ารายการผิด ร้อยละ 2.23 รายการ Indicator ร้อยละ 0.86 การพิมพ์ผิด ร้อยละ 0.79 
รายการ Subfield ร้อยละ 0.53 และ การเว้นระยะ ร้อยละ 0.31 ผลลัพธ์ สอดคล้องกับงานวิจัย เปรมฤดี         
หาญปราบ (2546) ศึกษาเร ื ่อง ความถูกต้องของการท ารายการหนังสือภาษาไทยตามรูปแบบ  MARC21             



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

การท ารายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90.00 สรุปคือ การท ารายการสะกดค า 
ผิด ร้อยละ 1.21 และ 0.81 เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบถูกต้องและยอมรับได้ 

3. ผลจากการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 
พบว่า การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ ส่วนใหญ่มีความถูกต้องยอมรับได้ 
ซึ่งมากกว่า อัตราความผิดพลาด ในภาพรวม ซึ่งในข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการท ารายการ Indicator Subfield  
การพิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการผิด เป็นสิ่งที่จะต้องน าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข และให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ปฏิบัติงานให้สามารถลงรายการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน จึงจะ
ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการระเบยีนข้อมูลบรรณานุกรม และระเบยีนฉบับ  

อย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรจัดท าแนวปฏิบัตหิรือคู่มือการท างานท่ีชัดเจน และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเสมอ 
 3. ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ 

ห้องสมุดอัตโนมัติ  เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
        ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
2. ผู้ใช้บริการสามารถน ารายการทางบรรณานุกรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

ประโยชน์ต่อส านักหอสมุด 
1. ส านักหอสมุดได้ทบทวนแนวปฏิบัติและวิธีการในการท ารายการระเบียนทรัพยากร 

สารสนเทศ 
2. ส านักหอสมุดได้ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่โดยให้มีการควบคุมคุณภาพกระบวนการ 

ท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล
คงที่ (Fixed length field in bibliographic record) 2) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขต
ข้อมูลไม่คงที่ (Variable length field in bibliographic record) 3) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนฉบับในเขต
ข้อมูลคงที่ (Fixed length field in item records) 4) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล
ไม่คงท่ี (Variable length field in item records) 5) บันทึกผลการตรวจสอบในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน 
6) ตรวจสอบค าผิดโดยใช้โปรแกรม Microsoft word พร้อมแก้ไขค าผิด 7) Create list รายการหนังสือที่ต้องการ
ตรวจสอบ และ export เป็น file .out 8) ตรวจสอบการท ารายการด้วยโปรแกรม MARC Analyzer ที่พัฒนาโดย
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9) ปรับปรุงระเบียนให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 
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บทคัดย่อ  
           การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นระบบที่ออกแบบส าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง  และ
แจ้งเตือนข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมาการ
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ จะท าได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หาก
ผู้ปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ไม่ทราบข้อมูล
ในทันที หรือเกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา การท างานของระบบที่
ได้พัฒนาขึ้นจะใช้เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 ท าการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนท่ีได้ ส่งผ่านระบบเครือขา่ย
แบบไร้สายไปยังโปรแกรม Blynk บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงผลอุณหภูมิและความช้ืนที่วัดค่าได้แบบ Real time  
มีการจัดเก็บบันทึกค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถน าข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้ในภายหลัง 
และหากพบว่าอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนในทันทีไปยัง Line Notify 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ( Internet of Things) และเซนเซอร์ (Sensor) 
ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดและบันทึกข้อมูล จึงช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ท าให้เกิดความปลอดภัย และลด
ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 

  
ค าส าคัญ: ห้องเซิร์ฟเวอร์, การตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน, อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, เซนเซอร์ 
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ABSTRACT  
 The development of temperature measurement system for the server room of 
Mahidol University Library and Knowledge Center is designed for temperature and humidity 
measurement in the server room. Besides, it is monitoring and notifying temperature which is higher 
than standard level. From the past, temperature monitoring in the server room worked only when 
staff was there.  When the staff was out of the room and temperature was higher than standard 
level, it made staff inconvenient to monitor and delay solving problems later.  From developing 
system, the sensor with DHT11 model will measure temperature and humidity then sent them via 
wireless network system to Blynk mobile application software which will show data in real time 
and record them in each time period. The data recorded can be analyzed later. If the temperature 
in the server room is higher and standard level, notification will immediately be sent to Line Notify. 
As the consequence, internet of things and sensor for temperature and humidity measurement 
which were applied help staff more convenient to detect and solve problems in time.  Moreover, 
safety and risk reduction of tools damage can be in server room.       

 
Keyword: Server room, Temperature and Humidity Measurement System, IOT, Sensor 
 
บทน า 
 ปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีอุปกรณ์ส าคัญ
ต่าง ๆ ที่จัดเก็บและให้บริการภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 12 เครื่อง เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน 8 เครื่อง และอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) โดย
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการท างานแบบ 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วัน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการดูแลควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  เกิดความปลอดภัยต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ านวน 2 เครื่องที่สลับกันท างานแบบ 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วัน แต่จากการที่
เครื่องปรับอากาศต้องท างานตลอดเวลา กับปัญหาระบบไฟฟ้าของอาคารที่เกิดเหตุขัดข้องในบางครั้ง ท าให้พบ
ปัญหาในหลายครั้งที่เครื่องปรับอากาศท างานผิดพลาด  อุณหภูมิภายในห้องสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ท่ีต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาด้านอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ บ่อยครั้งที่ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลอาคารสถานท่ีจะไม่ทราบ
ถึงความผิดปกติของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
จะท าได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้อง
อยู่นอกสถานท่ี และเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา   
 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 
2559) เป็นแนวความคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่างชนิ ด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่าง ๆ สามารถ
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ติดต่อสื่อสาร และท างานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุม
อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยเริ่มด าเนินการศึกษา พัฒนา และทดลอง
ใช้งานระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง  
สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ไม่เกิดความล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา และยังช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) 

 2. เพื่อสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ผ่านโปรแกรม Blynk 
แบบ Real time  

 3. เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ผ่าน Line Notify แบบ Real time  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายตอ่อุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
ที่ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1. การออกแบบการเชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายใน 
ห้องเซิร์ฟเวอร์  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่  

1.1 บอร์ดทดลอง breadboard 400 holes 
1.2 บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 ESP8266 
1.3 DHT11 Sensor  
1.4 ตวัต้านทาน (Resistor) ขนาด 4.7K 
1.5 สายไฟ Jump Wire  

 การเ ช่ือมต่อของอุปกรณ์แต่ละประเภทให้สามารถท างานร่วมกันจะใช้บอร์ดทดลอง 
breadboard แบบ 400 holes เป็นตัวหลักในการเช่ือมต่อการท างาน โดยเช่ือมต่อกันผ่านสายไฟ Jump Wire  
และใช้เซนเซอร์แบบ DHT11 ในการวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืน ใช้ NodeMCU เป็นตัวจัดเก็บค่าของโปรแกรมที่
เขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการรับส่งข้อมูล  
โดยการเช่ือมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์ NodeMCU ไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 จะใช้สายไฟ 
Jump Wire เพียง 3 เส้น สายไฟเส้นสีเหลืองเป็นการต่อเข้าด้วยกันระหว่างขา Ground (GND) สายไฟเส้นสีเขียวที่ 
NodeMCU ต่อเข้าที่ขา 3v3 เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 ที่ขา VDD และสายไฟ
เส้นสีส้มเป็นการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลระหว่าง NodeMCU ซึ่งเลือกใช้งานที่ขา D2 และ อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) 
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แบบ DHT11 ที่ขา DATA  โดยจะใช้ตัวต้านทาน (Resistor) ขนาด 4.7K เสียบคั่นระหว่างสายไฟ Jump Wire และ
อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 เพื่อให้ตัวต้านทานช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ 
(Sensor) แบบ DHT11 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงกว่าระดับที่อุปกรณ์
เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 จะสามารถรับได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพการเชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ NodeMCU เข้ากับเซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 
 
 2. การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ IoT ด้วยโปรแกรม Arduino  
ในขั้นตอนนีจ้ะเขียนโปรแกรมเพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ NodeMCU เข้ากับอุปกรณ์ Pocket WiFi ซึ่งจะใช้
ส าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อส่งค่าข้อมูลของอุณหภูมิและความช้ืนที่วัดได้
จากอุปกรณ์ sensor แบบ DHT11 แล้วไปแสดงผลยังโปรแกรม Blynk และตั้งค่าของระดับอุณหภูมิที่ต้องการแจ้ง
เตือนไว้ในโปรแกรมเพื่อแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify และท าการ upload code ของโปรแกรมลงบน
อุปกรณ์ NodeMCU 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการเขียนโปรแกรมภาษา C บนโปรแกรม Arduino 
 

3. การติดต้ังอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นการน าชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ไป 
ติดตั้งทีห่้องเซิร์ฟเวอร์โดยจัดวางไว้ในตู้ Rack แบบเปิด และทดสอบการท างานของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืน ร่วมกับอุปกรณ์ Pocket WiFi เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ NodeMCU ไปยังโปรแกรม Blynk 
และ โปรแกรม Line Notify ได้ ในครั้งแรกที่มีการเช่ือมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนเข้ากับ
อุปกรณ์ Pocket WiFi จะมีข้อความแสดงสถานะการเชื่อมต่อแจ้งมายัง Line Notify ตามที่ตั้งค่าไวใ้นโปรแกรม ดัง
ภาพที่ 3 จะแจ้งข้อความว่าเริ่มการตรวจสอบสถานะอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเช่ือมต่อการท างานของชุดอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชื้นกับอุปกรณ์ Pocket WiFi 

 
 4. ทดสอบการท างานของระบบในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น พร้อมทั้งการแจ้งเตือน  
เมื่อเช่ือมต่อการท างานของชุดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว  ได้ท าการทดสอบการส่งข้อมูลรายงานผลอุณหภูมิและ
ความช้ืนไปยังหน้าจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ (สามารถแสดงผลพร้อมกันได้หลายเครื่องโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมดังกล่าว) จากนั้นตรวจสอบการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้อง
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เซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยระบบมีการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Notify แบบ Real time และ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ export ค่าข้อมูลของอุณหภูมิและความช้ืนที่บันทึกแบบย้อนหลังได้ในรูปแบบไฟล์นามสกุล 
.CSV ผ่านทางโปรแกรม Blynk โดยจะส่งข้อมูลไฟล์ .CSV ไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ผลการด าเนินงาน   
ระบบการตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ในเวลาปกติ และในช่วงเวลาทีอ่าจมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  มีลักษณะการท างานดังนี ้

1. การท างานของระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   เริ่มต้นจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนแบบ DHT11 Sensor วัดค่าอุณหภูมิที่ได้ 
และมีการส่งค่าไปยังโปรแกรม Blynk ที่ตั้งค่าการเช่ือมต่อไว้แล้ว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ผ่านทางโปรแกรม Blynk บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้แบบ Real time และโปรแกรมจะ
ตรวจสอบค่าของอุณหภูมิตามที่ได้ตั้งค่าไว้  โดยห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอก าหนดค่าอุณหภูมิที่
น ามาใช้ตรวจวัดให้เหมาะสมกับประเภทและประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศคือ 23 องศาเซลเซียส  
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ASHRAE TC 9.9 มีค่าของอุณหภูมิที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง     
18-27 องศาเซลเซียส ซึ่งหากอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม 
Line Notify ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่ก าหนดไว้ ด้วยการส่งแจ้งเตือนไปตลอดจนกว่าอุณหภูมิจะต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ
จะหยุดการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ  ค่าของอุณหภูมิและความช้ืนที่วัดได้จะมีการจัดเก็บอยู่ในโปรแกรม Blynk ท าให้
สามารถดูค่าของอุณหภูมิและความช้ืนที่จัดเก็บแบบย้อนหลังได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการท างานของระบบตรวจวดัอุณหภูมิห้องเซริ์ฟเวอร์ 
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2. ผลการทดสอบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น พบว่าจากการทดสอบช่วงเวลา 1 เดือน  
(ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562)  ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ โดยแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Blynk ได้แบบ Real time  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอเแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอรผ์่านโปรแกรม Blynk  
           บนโทรศัพท์มือถือแบบ Real time 
 
 3. การรายงานผลการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นสามารถแจง้
เตือนทุกครั้งเมื่อตรวจวัดอุณหภูมิได้ค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการทดสอบระบบได้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 23 
องศาเซลเซียส อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น หากอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงเกิน 23 องศาเซลเซียส 
จะมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่ก าหนดไว้  และจะส่งการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าอุณหภูมิจะต่ าว่า 23 องศาเซลเซียส ถึงจะหยุดการแจ้งเตือน ท าให้สามารถติดตามสถานการณ์ความผิดปกติ
ของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดขึ้นได้แบบ Real time หลังจากผู้เกี่ยวข้องรับทราบการแจ้งเตือน จะรีบเข้า
มาด าเนินการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบค่าของอุณหภูมิที่แสดงผลผ่านหน้าจอ
โปรแกรม Blynk เทียบกับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ พบว่ามีค่าของอุณหภูมิที่
สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลอุณหภูมภิายในห้องเซริ์ฟเวอร์ที่มคี่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
           และแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Notify แบบ Real time 

 

 4. การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลค่าอุณหภูมิและความชืน้ที่วัดได้ ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมีการ
จัดเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้อยู่ในโปรแกรม Blynk ซึ่งสามารถ export ข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบ
ไฟล์นามสกุล .CSV ท าให้สามารถดูค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่จัดเก็บแบบย้อนหลังได้ ดังภาพที่ 7 และแสดงผล
ค่าสถิติของอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบ
แบบย้อนหลังได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าปกติเท่าใด ทราบได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ดังภาพที่ 8 
และค่าความช้ืนสูงกว่าค่าที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ในมาตรฐานของ ASHRAE Technical Committee 9.9 
(2016) ค่าความช้ืนท่ีรับได้อยู่ที่ระหว่าง 20-80%)  ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 7 หน้าจอเแสดงการ export ค่าของอุณหภูมิที่บันทึกไว้ ผ่านโปรแกรม Blynk 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงตัวอย่างข้อมลูอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในห้องเซิรฟ์เวอร์ที่วัดได้แบบ Real time ตามช่วงเวลา  
           และค่าของอุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงตัวอย่างข้อมลูความช้ืนโดยเฉลี่ยภายในห้องเซิรฟ์เวอร์ที่วัดได้แบบ Real time ตามช่วงเวลา 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลและการอภิปรายผล 
การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นระบบที่น าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ DHT11 
Sensor และอุปกรณ์ NodeMCU V2 ESP8266 มาเช่ือมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย (Pocket 
WiFi) เพื่อการรับส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Blynk ซึ่งน าเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลข้อมูลของอุณหภูมิและ
ความช้ืนที่วัดได้ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถดูผลการวัดค่าของอุณหภูมิและ
ความชื้นได้แบบ Real time และในกรณีที่อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) วัดค่าของอุณหภูมิ แล้วพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ไปยัง Line Notify ที่ก าหนดไว้ในทันที และ
จะมีการส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติมาโดยตลอดหากพบว่าค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งในที่นี้
ได้ก าหนดไว้ว่า อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรสูงกว่า 23 องศาเซลเซียส และจะหยุดการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อ
เซนเซอร์ (Sensor)  วัดอุณหภูมิได้ต่ ากว่า 23 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในการเขียนโปรแกรมการ
ท างาน  โดยก่อนจะพัฒนาระบบนี้ การตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะท าได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
บริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่าน้ัน  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้องอยู่นอกสถานท่ี  และเกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ท่ี
ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลาท าให้การออกแบบรูปลักษณ์ของอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน

การศึกษาพัฒนาระบบยังขาดความสวยงาม คงทนถาวร จึงควรมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ให้มีความ
เหมาะสม คงทน แข็งแรง และน่าใช้งานยิ่งขึ้นต่อไป  

2. จากการท างานของอุปกรณ์ส าคัญต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์นั้นค่อนข้างจะร้อนมาก เมื่อ
ความร้อนดังกล่าวมาเจอกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศท่ีช่วยระบายความร้อน จะท าให้เกิดไอน้ า หรือความชื้น
ขึ้นในอากาศ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นห้องเซิร์ฟเวอร์จึงควรมี
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เครื่องควบคุมความช้ืนเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริม เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ ASHRAE (2016)  โดยค่าความช้ืน
ที่รับได้อยู่ที่ระหว่าง 20-80% 
 การน าไปใช้ประโยชน ์
 1 .  การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้ อง เซิ ร์ ฟ เ วอร์ ของหอสมุดและคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ร่วมกับการใช้งานโปรแกรม Blynk เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของอุณหภูมิและความช้ืนได้ตลอดเวลา โดยผู้ปฏิบัติงานไม่
จ าเป็นต้องอยู่ท่ีห้องเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง 

 2. การส่งข้อมูลรายงานผลอุณหภูมิและความช้ืนไปยังหน้าจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบน
โทรศัพท์มือถือ  สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานทราบปัญหาได้ทันทีที่เกิดความผิดปกติของอุณหภูมิ
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ท าให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในล าดับถัดไป   เพื่อเป็น
การดูแล ควบคุม ให้อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เกิดความปลอดภัยต่อการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอ 

 3. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชุดนี้ เป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนไม่สูงมาก  ทั้งยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาต่อเพื่อใช้ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิหรือแจ้งเตือนในจุดอื่น ๆ ภายในอาคาร เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้
น าไปวิเคราะห์ให้ตรงตามความต้องการใช้งานต่อไป 
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การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการให ้บริการร่วมกับ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM 

 

Development of a LINE BOT NU Library to provide services with 

 KMUTT-LM  Library Automated System   
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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 



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

 

 

 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  
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 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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บทคัดย่อ  
 “ระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน” (Inter Campus Loan: ICL) คือ บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประสานมิตร ห้องสมุด
องครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ส าหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบ
พัฒนาขึ้นจากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB ผนวกด้วยการดึงข้อมูล
ผ่าน API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) และระบบคลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data 
Warehouse) โดยระบบเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และจากการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76) นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มปริมาณ
การใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานได้ถึงร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2561 

 
ค าส าคัญ: การยืมระหว่างหน่วยงาน, การใช้ทรัพยากรร่วมกัน, การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ABSTRACT  
 " Inter Campus Loan (ICL)" is the service system for borrowing library resources 
between 4 libraries in Srinakharinwirot university, including Central Library (Prasanmitr), Ongkharak 
Library, Medicine Library, Ongkharak and Panyanantaphikkhu Chonprathan Medical Center Library. 
This service will be convenient for professors, students and staff in any campus who need to 
borrow library resources between each libraries. The ICL system is developed through HTML and 
PHP programming with MariaDB database, combining with data retrieval via the API of the 
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automated library system (Aleph) and Central Library Data Warehouse (CLDW). This service is 
launched on 1st August 2019, and gains the highest level (4.76 mean) of user satisfaction with the 
system usage. Moreover, this service increases the amount of inter - campus lone’s use  about 65 
percentages. 
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บทน า 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีห้องสมุดที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ตามสาขาที่มีการเรียนการสอน 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ส านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร) ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน บริการส าคัญบริการหนึ่งที่ห้องสมุดจัดให้แก่
ผู้ใช้บริการ คือบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างห้องสมุดทุกแห่ง นับว่าเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรระหว่างกัน และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ทรัพยากร ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งการให้บริการในรูปแบบเดิมนั้นใช้วิธีการเขียน
แบบฟอร์มเพื่อขอยืมหนังสือ และปรับเปลี่ยนเป็นการส่งค าขอทางอีเมลหรือไลน์ จนถึงการสร้างค าขอ ( Hold 
request) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องเข้ามาติดต่อใช้บริการที่
ห้องสมุด และไม่สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ว่า ก าลังด าเนินการอยู่ในสถานะใด ทั้งยัง
เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในด้านการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันระหว่างแต่ละห้องสมุด และปัญหาด้านการส่งต่อ
กระบวนการท างาน หรือกระบวนการสื่อสารระหว่างกัน จึงท าให้เกิดแนวความคิดในการสร้างระบบส าหรับบริการ
ยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อ ให้
เหมาะสมและสะดวกกับผู้ใช้บริการ และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ รวมถึงสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของห้องสมุดทั้ง 4 แห่งที่มีผู้ให้บริการแตกต่างกันด้วย 
 จากความต้องการของฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผนวกกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
ท าให้ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาระบบยืม
ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน (Inter Campus Loan: ICL) ซึ่งพัฒนาระบบจากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML 
และ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB และน ามาบูรณาการเข้ากับ API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านัก
หอสมุดกลาง (Aleph) และระบบคลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data Warehouse) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานของทุกห้องสมุดสาขา 

ใหม้ีมาตรฐานการท างานเป็นรูปแบบเดียวกัน 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การพัฒนาระบบระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา  
 จากการศึกษาปัญหาที่พบ โดยการตรวจสอบการท างานในกระบวนการยืมทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งจากห้องสมุดประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการให้บริการ พบว่าการ
ให้บริการอยู่ในรูปแบบของการให้ผู้ใช้บริการเขียนแบบฟอร์มขอใช้บริการ และน าส่งที่เคาน์เตอร์บริการ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะสแกนแบบฟอร์มส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดสาขาที่ เป็นเจ้าของทรัพยากร เมื่อเจ้าหน้าที่รับ
อีเมลแล้วก็จะด าเนินการน าหนังสือมายืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดส่งมาที่ห้องสมุดผู้ขอยืม โดยใช้บริการ
ผ่านทางรถตู้สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อจ ากัดในการส่งเพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น 
 ปัญหาที่พบคือ เกิดข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบกระดาษ เช่น การกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน การระบุข้อมูลของทรัพยากรที่ต้องการไม่ถูกต้อง ท าให้หาทรัพยากรที่ต้องการไม่พบ รวมถึงปัญหาด้าน
เจ้าหน้าที่ท่ีต้องก าหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อให้ตรงกับรอบเวลาของรถส่งเอกสาร ซึ่งหากผู้ใช้บริการมา
หลังจากเวลาที่ด าเนินการส่งหนังสือไปแล้ว จะต้องรอระยะเวลาด าเนินการล่าช้าไปอีก 1 วัน รวมถึงปัญหาที่ว่าหาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ไม่มาท างานหรือติดราชการอื่น เจ้าหน้าที่อื่นจะไม่สามารถเปิดอีเมลแทนได้ และ
ปัญหาส าคัญที่สุดคือ ความไม่สะดวกของผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการต้องเข้ามาติดต่อท่ีห้องสมุดในวัน 
และเวลาที่ห้องสมุดเปิดท าการเท่านั้น 
 ระยะที่ 2 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนวิธีการให้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานจากการเขียน
แบบฟอร์ม เป็นการรับค าขอใช้บริการทางอีเมลหรือทางไลน์ของห้องสมุด แล้วผู้ให้บริการจึงน า ข้อมูลมาเขียน
แบบฟอร์ม และสแกนส่งทางอีเมล ซึ่งมีข้อดีที่แตกต่างจากรูปแบบการให้บริการในระยะที่ 1 คือ สะดวกส าหรับ
ผู้ใช้บริการ เพราะสามารถส่งค าขอใช้บริการในเวลาใดก็ได้ แต่ก็ยังคงพบปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่สามารถ
ติดตามได้ว่า ใครเป็นผู้อ่านอีเมลหรือไลน์ และได้ด าเนินการให้กับผู้ใช้บริการแล้วหรือยัง หากเจ้าหน้าที่ท่านนั้นไม่
ตอบกลับ รวมถึงปัญหาด้านการท างานซ ้าซ้อน เพราะต้องน าค าขอจากผู้ใช้มาเขียนลงในแบบฟอร์มและสแกนส่ง
ทางอีเมลด้วยตนเอง     
 ส าหรับระยะที่ 3 ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยการใช้ฟังก์ชันการท างานของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ในส่วนของการท ารายการจองหนังสือ (Hold request) โดยผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นรายการหนังสือท่ีต้องการ จากนั้นถ่ายรูปหรือแคปเจอร์หน้าจอ และส่งค าขอมาทางอีเมล ไลน์ หรือน ารายการ
มาให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการโดยตรง เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้สร้างรายการ Hold request ในระบบ และในแต่ละวัน ระบบ
จะรันเซอร์วิสในรูปแบบรายงานค าขอที่สร้างขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าหนังสือมาให้บริการยืม 
ซึ่งในด้านของผู้ใช้บริการ พบว่าเป็นรูปแบบที่สะดวกที่สุดจากทั้ง 3 รูปแบบเพราะไม่มีการจ ากัดรูปแบบการขอใช้
บริการและไม่จ ากัดเวลา แต่ก็ยังพบปัญหาในส่วนของเจ้าหน้าที่คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบางท่านไม่สามารถสร้าง
รายการ Hold request ในระบบ Aleph ได้ จึงอาจเกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
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   ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ในข้ันตอนนี้ จะท าการวางแผนและ
ด าเนินการ และพัฒนาระบบ โดยบุคลากรฝ่ายงานเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้พัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ขั้นตอนการวางแผน: ส านักหอสมุดกลางมีการประชุมกลุ่มบรรณารักษ์ของห้องสมุดทั้ง 
4 แห ่ง ได ้แก ่  ห ้องสม ุดประสานม ิตร ห ้องสม ุดองคร ักษ ์ ห ้องสม ุดคณะแพทยศาสตร ์  และห ้องสม ุด  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อหาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมในการท าระบบยืมทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงาน ในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อดีและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในแต่ละรูปแบบ 
  2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ: หลังจากการจัดการความรู้ในกลุ่มบรรณารักษ์ และได้รับ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานแล้ว บุคลากร
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดจึงน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบส าหรับการยืมทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงาน 
  2.3 ขั้นตอนการน าระบบไปใช้: เมื่อสร้างระบบการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ( ICL) 
แล้ว ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดได้จัดท าแนวปฏิบัติและขั้นตอนการใช้งานระบบ จากนั้นจึงน าไปให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้ 
และน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีได้รับจากผู้ปฏิบัติงานไปท าการปรับปรุงระบบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ระบบมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จริง 
 ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ในส่วนของการออกแบบระบบนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการ โดย
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
หรือแทบเล็ต จึงเลือกออกแบบระบบให้ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากน้ัน ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลหรือสถิติ
การใช้งานเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด ทั้งยังสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่าน
ทางอีเมลเมื่อมีผู ้ใช้บริการท ารายการยืม รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานภาพของผู้ใช้บริการและทรัพยากรที่
ผู้ใช้บริการต้องการยืมได้ โดยในข้ันตอนการออกแบบพัฒนาระบบ มีดังนี้ 
  3.1 การออกแบบกระบวนการการท างานของระบบ 
     การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ เริ่มต้นจากการศึกษาขั้นตอนการท างานในรูป
แบบเดิมและรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประสานมิตร 
ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
เพื่อหารูปแบบของขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสมดังภาพ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 
 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการการท างานของระบบยมืระหว่างหน่วยงาน 
  
 3.2 การพัฒนาระบบ  
     จากการศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ รวมถึงศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ จึงพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML และ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB โดยตัวระบบนั้นออกแบบมา
เพื่อให้อาจารย์ นิสติ และบคุลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย 
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แอคเคานท์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ส าหรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น
การดึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.2.1 การตรวจสอบและดึงข้อมูลของผู้ใช้  
          การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้จะเกิดขึ้นในช่วงการ Login เข้าสู่ระบบด้วยรหัส Buasri ID ซึ่ง
เป็นรหัสที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ระบบจะท าการตรวจสอบความเป็นสมาชิกผ่าน
ระบบ LDAP ของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้ใช้บริการท าการ Login เข้าสู่ระบบ และระบบตรวจสอบแล้วว่า ผู้ใช้บริการมี
สถานะเป็นนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจริง ระบบจึงจะท าการดึงข้อมูลของผู้ใช้ผ่านระบบ
คลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data Warehouse) และใช้ API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Aleph) ในการการตรวจสอบข้อมูลค่าปรับค้างช าระหรือค่าปรับหนังสือเกินก าหนด 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้า Login เพื่อเข้าสูร่ะบบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 การแสดงผลค่าปรับค้างช าระหรือค่าปรับหนังสือเกินก าหนด  
เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไมส่ามารถให้บริการได้ จนกว่าผู้ใช้จะจัดการภาระหนี้สินที่มีกับห้องสมดุ 

 
 3.2.2 การตรวจสอบข้อมูลหนังสือ  
     การตรวจสอบข้อมูลหนังสือจะเกิดขึ้นในช่วงของการตรวจสอบรายการยืมหนังสือโดยใช้ API 
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ในการตรวจสอบคอลเลคชั่นและสถานะของทรัพยากรผ่านเลขบาร์โค้ด 
(Barcode) ไอเท็มของทรัพยากร (Item) ว่าเป็นทรัพยากรที่อยู่ในคอลเลคชั่นที่ห้องสมุดให้ยืมได้หรือไม่ และเป็น
ทรัพยากรที่มีสถานะอยู่บนช้ัน (Available) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถหยิบมายืมในระบบและจัดส่งให้ได้หรือไม่ 

เคาน์เตอร ์
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ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลสถานะหนังสือท่ีท ารายการยืมระหว่างหน่วยงาน 
 
 3.2.3 การสร้างรายการจองทรัพยากร (Hold request) ในระบบ Aleph 
     ในขณะที่ผู้ใช้บริการท ารายการยืมทรัพยากรด้วยระบบ ICL ระบบจะท าการสร้างรายการ 
Hold Request ของทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการยืมด้วย API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) เพื่อไม่ให้เกิดการท า
รายการยืมระหว่างหน่วยงานซ ้าซ้อนระหว่างผู้ใช้บริการแต่ละคน  
 

 
 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงระบบห้องสมุดอัตโนมตัิที่ระบบยืมระหว่างหน่วยงานท าการ Hold Request 
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 ระยะที่ 4 การทดสอบการใช้งาน และการปรับปรุงแก้ไข 
 หลังจากที่สร้างระบบการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานเสร็จสิ้น จึงมีการทดลองเปิดใช้งาน
ระบบ ซึ่งพบว่ามีปัญหาในการใช้งาน โดยแบ่งประเภทของปัญหาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 4.1 ปัญหาจากระบบ ได้แก่ 
 4.1.1 ปัญหาการเขียนอักขระพิเศษต่าง ๆ ที่พบในชื่อหนังสือ เช่น เครื ่องหมาย ', 
เครื่องหมาย : ลงในฐานข้อมูลไม่ได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้ค าสั่ง php 
  4.1.2 ปัญหาการท า Hold Request ไม่ตรงกับรายการที่ท ารายการ ซึ่งเป็นปัญหาจาก
ความผิดพลาดของข้อมูลรายการบรรณานุกรมในระบบ เนื่องจากเลขหมายประจ ารายการระเบยีนของ Bib และ 
Item ไม่ตรงกัน เกิดจากช่วงแรก ๆ ในการใช้งานระบบ Aleph ที่ผูป้ฏิบัติงานไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเลข Bib 
และ Item ที่ปรากฏในระบบ และลบข้อมูลผิด ซึ่งเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเลขระเบียนของ Bib และ 
Item จะมีการรันไปเรื่อย ๆ  ตามการปฏิบัติงานท่ีเกดิขึ้นทุกวัน ท าให้การแสดงผลของข้อมูลหนังสือท่ีท าการยืมไม่ตรง
กับรายการทีต่้องการ ซึ่งปัญหานีจ้ะพบในส่วนของข้อมูลที่ผิดพลาดไปแล้วบางส่วน และแกไ้ขโดยการท า Mapping 
รายการทีไ่ม่ตรงกันใน Data warehouse 
  4.1.3 ปัญหาที่ระบบไม่สามารถแสดงข้อมูลช่ือผู้ใช้บางรายการได ้ เนื่องจาก Data 
warehouse ไม่อัปเดท แก้ไขโดยการปรับปรุงข้อมูลใน Data warehouse ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปัญหาจากการใช้งาน ได้แก ่
  4.2.1 ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น การไม่อัปเดทสถานะของการ
ด าเนินการ ท าให้หน่วยงานผู้ยืมหนังสือไม่ทราบว่า หนังสือก าลังอยูใ่นระหว่างจัดส่งหรือก าลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเลม่ 
เนื่องจากท้ังสองสถานะนี้มีระยะเวลารอคอยแตกต่างกัน หากแสดงสถานะว่า ก าลังจดัส่ง หมายความว่าผู้ใช้จะได้รับ
หนังสือภายในวันนี้ ช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป แต่หากแสดงสถานะว่า ก าลังด าเนินการ หมายความว่าผู้ใช้
อาจจะได้รับหนังสือในวันรุ่งขึ้น หรือวันถัดไป 
  4.2.2 ปัญหาด้านการจัดส่ง จะเป็นปัญหาที่เกิดจากห้องสมุดที่สังกัดใน มศว องครักษ์ 
สองแห่ง คือห้องสมุดองครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จะมีวิธี การจัดส่งเอกสารที่แตกต่างกันอยู่แล้ว 
กล่าวคือห้องสมุดองครักษ์ ใช้บริการรถตู้สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ใช้บริการ
รถตู้สวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์เอง ท าให้เมื่อมีการยืมจากห้องสมุดประสานมิตร เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน เพราะรถตู้ส่งมาคนละช่วงเวลา 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการพัฒนาระบบยืมระหว่างหน่วยงาน ( Inter Campus Loan: ICL) เพื ่อเป็นเครื ่องมือ
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน พบว่า สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นทั้ง 
2 ข้อ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการให้บริการ ออกมาเป็นนวัตกรรมที่สร้างเป็นระบบส าหรับการใช้งานทั้งใน
ส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน 

 ในด้านการพัฒนารูปแบบการบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานของทุกห้องสมุดสาขาให้มี
มาตรฐานการท างานเป็นรูปแบบเดียวกัน นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์เช่นกัน เนื่องจากระบบนี้ท าให้ห้องสมุดทั้ง 4 
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สาขา มีแนวทางการปฏิบัติงานและรูปแบบการให้บริการไปในมาตรฐานเดียวกัน แตกต่างจากก่อนหน้าการใช้ระบบ 
ที่แต่ละห้องสมุดจะมีวิธีการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป ทั้งในเชิงรายบุคคล และเชิงระดับห้องสมุด โดยพิจารณา
จากความสะดวกของผู้ให้บริการเป็นหลัก และประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ 

 หลังจากระบบเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 20 
กันยายน 2562) มีจ านวนการใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนสถติิการใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน 

 

ปี 

ห้องสมุดประสานมิตรยืมห้องสมดุองครักษ์ 

จ านวนค าขอยมื  จ านวนเลม่/บทความ 

หนังสือ 
เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ หนังสือ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

2560 81 -- 1 -- 124  1  

2561 98 20.99 0 -100 160 29.03 0 -100 

2562 117 19.39 4 400 126 -21.25 3 300 
         
         

ปี 

ห้องสมุดองครักษ์ยืมห้องสมุดประสานมิตร 

จ านวนค าขอยมื  จ านวนเลม่/บทความ 

หนังสือ 
เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ หนังสือ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

2560 93 -- 1 -- 136 -- 1 -- 

2561 52 -44.09 0 -100 85 -37.50 0 -100 

2562 86 65.38 2 200 97 14.12 2 200 
   
  จากตารางที่ 1 จะพบว่า เมื่อพิจารณาสถิติการใช้บริการยืมหนังสือระหว่างหน่วยงานระหว่าง
ห้องสมุดประสานมิตรและองครักษ์ ในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี (1 สิงหาคม-20 กันยายน) มีสถิติการยืมหนังสือ
เพิ่มขึ้น จ าแนกตามห้องสมุดคือ ห้องสมุดประสานมิตรยืมห้องสมุดองครักษ์เพิ่มขึ้น 28 ครั้ง (จาก 98 ครั้ง เป็น 117 
ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 19.39 ส าหรับสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดองครักษ์ยืมห้องสมุดประสานมิตร เพิ่มขึ้น 34 ครั้ง 
(จาก 52 ครั้ง เป็น 86 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 65.38  
  เมื่อพิจารณาเป็นจ านวนเล่ม พบว่า ห้องสมุดประสานมิตรยืมห้องสมุดองครักษ์ลดลง 34 เล่ม 
(จาก 160 เล่ม เป็น 126 เล่ม) ลดลงร้อยละ 21.25 ส าหรับสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดองครักษ์ยืมห้องสมุด
ประสานมิตร เพิ่มขึ้น 12 เล่ม (จาก 85 เล่ม เป็น 97 เล่ม) คิดเป็นร้อยละ 14.12  
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  ส าหรับบทความวารสาร ยังมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากช่วงที่เริ่มเปิดใช้บริการเป็นช่วง
ปิดภาคการศึกษา จนถึงช่วงต้นของการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งยังไม่ใช่ช่วงที่นิสิตจะใช้บทความวารสารประกอบ  
การเรียนมากเหมือนช่วงกลางภาคการศึกษา 
  ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.76) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
 

ผู้ท าแบบประเมิน (คน) จ านวนการตอบ (คร้ัง) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

76 98 4.76 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการที่ท าแบบประเมินจ านวน 76 คน ได้ท าการประเมินการใช้งาน
ระบบจ านวน 98 ครั ้ง คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 4.76 แสดงว่าผู ้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที ่ ส ุด (แบบประเมิน 
ความพึงพอใจจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อ login เข้าใช้บริการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง แต่หากผู้ใช้บริการคนเดียวกันนี้ 
เข้าใช้งานระบบครั้งต่อไปในวันเดียวกัน แบบประเมินจะไม่แสดงข้ึนมาให้ตอบซ ้าอีก) 
 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องด้วยระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานมีเบื้องหลังของการท างานของระบบ โดยการดึง
ข้อมูลผู ้ ใช ้ผ ่านระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data Warehouse) ท าให้ปัญหาหลัก 
ประการหนึ่งที่อาจพบได้คือ หากข้อมูลของอาจารย์ นิสิตและบุคลากรของระบบคลังข้อมูลห้องสมุดยังไม่ได้รับ  
การปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะท าให้ไม่มีข้อมูลของอาจารย์ นิสิตและบุคลากร
คนดังกล่าวแสดงขึ้นในระบบ แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถ login เข้ามาใช้งานได้เนื่องจากการตรวจสอบตัวตนของ
ผู้ใช้บริการจะท าการตรวจสอบกับ LDAP ของมหาวิทยาลัยโดยตรง แต่ก็อาจท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนในการ
ใช้บริการได้เช่นกัน ดังนั้น ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องปรับข้อมูลผู้ใช้ให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักล่าวขึ้น 
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บทคัดย่อ  

 ร ะบบคลัง ข ้อ มูล ห้อ งส มุด  (Central Library Data Warehouse) เป็น ร ะบบที่พ ัฒ น า ด้วย

ซอฟต์แวร์ Pentaho Business Analytic Platform โดยน าข ้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) และระบบ

บริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) มาบูรณาการร่วมกัน จากผลของการพัฒนาระบบท าให้ได้

ข ้อมูลการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ เช ่น การใช้หนังส ือตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

หรือประเภททรัพยากร เป็นต้น รวมถึงสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ Collection หนังสือหมวด 370 (การศึกษา) 

ในส่วนของจ านวนหนังสือที่มีให้บริการ จ านวนการใช้หนังส ือของหมวด 370 ทั้งหมด และหมวดย่อยของหมวด 370 

อีกด้วย ซึ่งข ้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาจัดหา หรืออนุรักษ ์หนังส ือในหมวดดังกล่าว เพ ื่อให้บริการ

ตามความต้องการของผู้ใช ้ต่อไป 

 

ค าส าคัญ: ระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด ,  การวิเคราะห์คอลเล็คชัน , การใช้หนังส ือ 

 

ABSTRACT  
 Central Library Data Warehouse is initiated with Pentaho Business Analytics  

Platform through data integration from the library system, student register, and human resource 

system. The program brings significant data used for administration such as book usage in any range 

times, resource type, etc. This data are used as collection analysis in 370 DDC classification as well 

as is sub-classification through several books and usage that can be further described collection 

development as to users need. 
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Keyword: Library Data Warehouse, Collection Analysis, Book Use 

 

บทน า 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้พ ัฒนาระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด (CLDW : 

Central Library Data Warehouse) โดยน าข ้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (ALEPH) และระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019 ) มาบูรณาการร่วมกัน ด้วยซอฟต์แวร์ Pentaho Business Analytic 

Platform เพ ื่อสร้าง Data Warehouse ได้เป็นระบบคลังข ้อมูลห้องสมุดที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลลงไปใน

มิติต่าง ๆ ที่สนใจ เช ่น จ านวนหนังสือในห้องสมุดจ าแนกตามคณะ /หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนการใช้ประโยชน์ของ

หนังสือแยกตามคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา เป็นต้น อีกทั้งระบบดังกล่าวย ังเปิดโอกาสให้คณะ/สาขาวิชา สามารถน าข ้อมูลไป

วิเคราะห์ น าเสนอ ก าหนดตัวชี้วัด และใช้ในการบริหารจัดการ  

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เกิดแนวความคิดในการน ามาใช้วิเคราะห์หนังส ือหมวด 370 (การศึกษา) 

ของห้องสมุด เนื่องจากสถิติการย ืมหนังส ือในหมวด 370  ที่ผ ่านมาพบว่ามีจ านวนการยืมมากที่ส ุด ประกอบกับการที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ก่อตั้งข ึ้นโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา ดังนั้นผล

การวิเคราะห์หนังส ือหมวด 370 (การศึกษา) ที่มีให้บริการในส านักหอสมุดกลาง จะท าให้ทราบถึงคุณภาพและปริมาณของ

หนังสือ ซึ่งสามารถน าผลมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรหรือปรับปรุงกระบวนการท างานได้อย ่างเหมาะสม  

 

วัตถุประสงค ์ 

 เพ ื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์หนังส ือหมวด 370  (การศึกษา) 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

                       ในบทความนี้ จะอธิบายถึงข ั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบ

คลังข ้อมูลห้องสมุด และการพัฒนาคลังข ้อมูล : ระบบย่อย หมวด 370 (การศึกษา)  

                       ขั้นตอนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลห ้องสมุด  (CLDW : Central Library Data Warehouse) 

มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ 

 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 

บรรณารักษ ์มีความต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล จ านวนหนังสือแยกตามประเภทวัสดุ สถานที่จัดเก็บ คณะ/ภาควิชา  

รวมถึงจ านวนการใช้หนังส ือตามช่วงเวลาต่าง ๆ  

   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและออกแบบระบบ มีข ั้นตอนดังนี้ 

                  1. ศึกษาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์  

 - ซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเอสคิวแอลเพาเวอร์อาร์คิเทค  

(SQL Power Architect)    

                                    - ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin)   

                                    - ซอฟต์แวร์แม่ข ่ายเพนทาโฮเซิร์ฟเวอร์ (Pentaho Server)  

                                    - ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเพนตาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration)  
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                                    - ซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูลเเพนทาโฮสคีมมาเวิร์คเบ้นช์ (Pentaho Schema 

Workbench)  

                                    - ซอฟต์แวร์สร้างรายงานสรุปข้อมูลเพนทาโฮรีพอรท์ดีไซเนอร์   

(Pentaho Report Designer) 

   2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์เอสคิวแอลเพาเวอร์อาร์คิเทค   

(SQLPower Architect) และส่งออกในรูปแบบชุดค าส ั่งเอสคิวแอล (SQL) เพ ื่อน าไปสร้างเป็นฐานข้อมูล  

    3. การสร้างฐานข้อมูลและการเพิ่มข ้อมูลลงบนระบบคลังข ้อมูลด า เนินการสร้าง 

ฐานข้อมูล โดยใช้ช ุดค าส ั่งเอสคิวแอล (SQL) บนซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin) 

                                    - น า เข ้าข ้อมูลทรัพยากรและการใช้จากระบบห้องสมุดอัต โน มัติ โดย ใช้

ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเพนทาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยง

ข้อมูล จากหลายแหล่งข ้อมูล นอกจากนี้ย ังสามารถจัดการข้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ บน

ฐานข้อมูลของโพสทเกรสคิวแอล (PostgreSQL) เนื่องจากฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) มีการ

จดัเก็บข้อมูลแบบหลายตารางที่มีความสัมพันธ์ก ัน  

      4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ที่เพ ิ่มลงในฐานข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์จัด ก า ร

ฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin) และแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามโครงสร้างฐานข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล เพน

ทาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) 

  5. สร้างระบบแม่ข ่ายส าหรับน าเสนอข้อมูลด้วยการลงซอฟต์แวร์เพนทาโฮ  

เซิร์ฟเวอร์ (Pentaho Server) บนเครื่องแม่ข ่าย โดยก าหนด URL:  http://www.cldw.lib.swu.ac.th:8080 

  6. สร้างระบบการน าเสนอในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ข ้อมูล (Cube) ด้วย 

ซอฟต์แวร์เพนทาโฮสคีมมาเวิร์ค เบ้นช์ (Pentaho Schema Workbench) 

  7. สร้างระบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานสรุปข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์เพน  

ทาโฮรีพอรท์ดีไซเนอร์ (Pentaho Report Designer) 

 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงการแสดงผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่

มีความถูกต้องมากที่ส ุด  

    ข ั้นตอนที่ 4 น าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบแก่ผ ู้บริหารห้องสมุดและ 

บรรณารักษ ์ โดยแสดงผลข้อมูล ที่สามารถระบุช ่วงปี ภาคการศึกษา ภาษา หรือระบุสถานที่จัดเก็บได้ สามารถ

จ าแนกตามคณะ หรือประเภทของวัสดุที่มีให้บริการ รวมถึงจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ  
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ภาพที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลภาพรวมรายการหนังสือที่มีการใช้งาน  

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิภาพแสดงแนวโน้มการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดทั้งหมด  
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ภาพที่ 3  การแสดงผลรายชื่อหนังส ือ 10 รายการที่ถ ูกย ืมมากที่ส ุด 

 

ขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อมูล : ระบบย่อย หมวด 370 (การศ ึกษา) มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการของบรรณารักษ ์ 

 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 

บรรณารักษ ์มีความต้องการวิเคราะห์หนังส ือหมวด 370  (การศึกษา) โดยใช้ข ้อมูลจ านวนหนังสือของหมวด 370 

ทั้งหมด แยกเป็นหนังส ือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จ านวนหนังสือแยกตามหมวดย่อยของหมวด 370  

จ านวนหนังสือที่มีการใช้งานและไม่มีการใช้งาน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. ต้องการให้ระบบแสดงผลภาพรวมของหมวด 370 และหมวดย่อยของหนังสือหมวด 

370 ซึ่งแบ่งออกเป็น  9 หมวดย่อย ดังนี้      

          เลขหมู่  เนื้อหาวิชา  

370 – 370.9 การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทความเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย

ทางการศึกษา ประวัติการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา  

371 - 371.8974 โรงเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน  

371.9 - 371.99 การศึกษาพิเศษ  

372 – 372.99 การประถมศึกษา 

373 – 373.99 การมัธยมศึกษา 

374 – 374.99 การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ 

375 – 375.99 หลักสูตร 

378 – 378.99 การอุดมศึกษา 

379 – 379.99 นโยบายทางการศึกษา 

              2. ต้องการให้ระบบแสดงผลปีพ ิมพ์ของหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

    2.1 หนังส ือใหม่ มีปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป 
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 2.2 หนังส ือเก่าปานกลาง มีปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ  

ค.ศ. 1997-2007 

                              2.3 หนังส ือ เก่า  มีปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ . 2539 หรือ  ค .ศ . 1996 ลงมาทั้งนี้ ข ้อมูลที่

น  าเสนอเป็นข้อมูลถ ึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบย่อยหมวด 370 ภายใต้ระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด  

(CLDW : Central Library Data Warehouse) มีข ั้นตอนดังนี้ 

  1. น าเข ้าข ้อมูลทรัพยากรและการใช้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล สร้างคลังทรัพยากรหมวดย่อย 370 ให้ตรงตามที่ได้ก  าหนดไว้ ด้วยซอฟต์แวร์เพนทาโฮดาต้า

อินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) 

                 2. สร้างระบบการน าเสนอในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ข ้อมูล (Cube) ด้วยซอฟต์แวร์ 

เพนทาโฮสคีมมาเวิร์ค เบ้นช์  (Pentaho Schema Workbench) โดย เลือกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขตามเงื่อน ไ ข ที่

ก  าหนดไว้ และเผยแพร่ข ้อมูลบนซอฟต์แวร์เพนทาโฮเซิร์ฟเวอร์  (Pentaho Server) 

    3. สร้างระบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานสรุปข้อมูล ด้วย ซอฟต์แวร์เพนทาโฮ

รี-พอทดีไซ เนอร์ (Pentaho Report Designer) และเผยแพร่ข ้อมูลบนซอฟต์แวร์เพนทาโฮ เซิร์ฟเวอร์ (Pentaho 

Server)  

                     ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล ความสมบูรณ ์ของระบบ และปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้การแสดงผลมีความถูกต้องมากที่ส ุด  

                    ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอระบบแก่บรรณารักษ ์เพ ื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรหมวดย่อย 370  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

     สรุปผล 

 1. รายงานผลเกี่ยวกับหนังสือหมวด 370 (การศ ึกษา) และหมวดย่อย สามารถจ าแนกได้ว่า  

ห้องสมุดมีหนังส ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหมวดดังกล่าว และในหมวดย่อยเป็นจ านวนเท่าใด และเมื่อ จ าแนก

ตามปีพ ิมพ์ที่ก  าหนด ท าให้ทราบถึงสถานะของหนังสือในหมวดนี้ว่า มีหนังส ือเก่า เก่าปานกลางหรือใหม่เป็นจ าน วน

เท่าใด รวมถึงแสดงผลที่เก ี่ยวกับหนังส ือที่มีการใช้และไม่มีการใช้ จึงขอน าเสนอเป็นตัวอย ่าง ดังนี้ 

  1.1 จ านวนและการใช้หนังสือหมวด 370  

 1.1.1 หนังสือในหมวด  370 ทั้งหมด  มีจ านวนทั้งส ิ้น  20,132 ชื่อ เรื่อง 31,443 เล ่ม 

จ าแนกเป็นหนังส ือภาษาไทย จ านวน 13,511 ชื่อเรื่อง 23,425 เล ่ม และหนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 6,621 

ชื่อเรื่อง 8,018 เล ่ม  

 ผลการใช้หนังส ือหมวด 370 พบว่า มีการใช้จ านวน 8,766 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

44  ของหนังสือทั้งหมด และมีการใช้ทั้งหมด 100,775 ครั้ง  และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน  11,366  ชื่อเรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 56  ของหนังสือทั้งหมด  



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

                                 เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทย พบว่า มีการใช้ จ านวน 6,369 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

32 ของหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน 7,142 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของหนังสือทั้งหมด  

                                 ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศมีการใช้ จ านวน  2,397 ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 

12 ของหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน 4,224 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 ของหนังสือทั้งหมด 

  

 
 

ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือหมวด 370 แยกตามภาษาและการใช  ้

 

 1.1.2 หนังสือหมวด 370 จ าแนกตามปีพ ิมพ์ของหนังสือ 

 1) หนังสือใหม่ (ปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป) มีจ านวน 4,268 

ชื่อเรื่อง 6,706 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 3,532 ชื่อเรื่อง  5,862 เล ่มและเป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 736 

ชื่อเรื่อง 844 เล ่ม                                                                       

                                      ผลการใช้หนังส ือพบว่า มีการใช้จ านวน  3,013  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71  ของ

จ านวนหนังสือใหม่ และไม่มีการใช้จ านวน 1,255 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ29 ของจ านวนหนังสือใหม่ 

                                      เ มื่ อ แ ย ก เ ป็ น ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น   2,488 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ 58 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 1,044 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวน

หนังสือใหม่  

                                      ส า ห รับหนัง ส ือ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น วน  525 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 211 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ5 ของจ านวนหนังสือ

ใหม่                  

จ านวนการใช้ (ครั้ง)

หนังสือภาษาไทย  

จ านวนการใช้ (ครั้ง)

หนังสือภาษาต ่างประเทศ 
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 2) หนังสือเก่าปานกลาง (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ ค.ศ.  1997-2007) 

มีจ า น วน  5,931 ชื่อ เรื่ อง  9,666 เล ่ม  แ ย ก เป็น หนัง ส ือ ภ า ษ า ไ ทย  4,366 ชื่อ เ รื่ อ ง  7,901 เล ่ม  เป็น หนัง ส ือ

ภาษาต่างประเทศ 1,565 ชื่อเรื่อง 1,765 เล ่ม 

                                   ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  3,119  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 53 ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  2,812  ชื่อเรื่องคิดเป็นร้อยละ 47  ของจ านวนหนังสือเก่าปาน

กลาง 

                                 เ มื่ อ แ ย ก เ ป็ น ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น   2,341 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ 39  ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน 2,025 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34 ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง 

                                     ส า ห รั บ ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น  778 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ  13 ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  787 ชื่อเรื่องคิดเป็นร้อยละ  13  ของ

จ านวนหนังสือ    

                 

                                       3) หนังสือเก่า  (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ . 2539 หรือ  ค .ศ . 1996 ลงมา ) มีจ าน วน  

9,933 ชื่อเรื่อง  15,071 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  5,613 ชื่อเรื่อง 9,662 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ  

4,320 ชื่อเรื่อง 5,409 เล ่ม 

                                        ผลการใช้หนังส ือพบว่า มีการใช้จ านวน 2,634 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 27 ของ

จ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 7,299  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 73 ของจ านวนหนังสือเก่า 

                                        เมื่ อ แ ย ก เป็น หนั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น ว น  1,540 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 16  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 4,073 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41  ของจ านวน

หนังสือเก่า 

                                        ส า ห รับหนัง ส ือ ภ า ษ า ต่า งป ร ะ เทศ  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น วน  1,094 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ านวนหนังสือ เก่า   และไม่มีการใช้จ านวน 3226 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 32 ของจ านวน

หนังสือเก่า                                      

 1.2 จ านวนและการใช้หนังสือในหมวดย่อย 370 ตามที่ได้ก  าหนดหมวดย่อยของ  

370  ออกเป็น 9 หมวดย่อยนั้น แต่เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดมาก จึงขอน าเสนอตัวอย ่างที่น ่าสนใจ เฉพาะหมวด 

370 – 370.9  (การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทความเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา ประวัติการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษา) ดังนี้คือ 

 หนังสือในหมวด 370 – 370.9  มีจ านวนทั้งส ิ้น 3,495  ชื่อเรื่อง 6,097 เล ่ม คิดเป็นร้อย

ละ 19 ของหนังสือหมวด 370 ทั้งหมด แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  จ านวน  2,154  ชื่อ เรื่อง 4,409 เล ่ม  และเป็น

หนังส ือภาษาต่างประเทศ จ านวน 1,341 ชื่อเรื่อง 1,688 เล ่ม  

                                ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน 1,762   ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวน

หนังสือในหมวด  และไม่มีการใช้จ านวน 1,733  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 50  ของจ านวนหนังสือในหมวด 

                         เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทย พบว่า  มีการใช้จ านวน  1,221 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ  

35  ของหนังสือในหมวด และไม่มีการใช้งานจ านวน  933  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27  
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                        ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศมีการใช้งาน จ านวน  541 ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 15 

ของหนังสือในหมวด  และไม่มีการใช้งานจ านวน  800  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23 

                       เมื่อจ าแนกตามปีพ ิมพ์ของหนังสือในหมวดย่อย 370-370.9 จะพบว่า 

                                1.2.1 หนังสือใหม่ (ปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป) มีจ านวน  720  ชื่อ

เรื่อง 1,239 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 575 ชื่อเรื่อง  1,068 เล ่มและเป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 145 ชื่อ

เรื่อง 171 เล ่ม                                                                       

 ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  562  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 78  ของ

จ านวนหนังสือใหม่ และไม่มีการใช้จ านวน 158 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ านวนหนังสือใหม่ 

                                     เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทยพบว่า มีการใช้จ านวน  448 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

62  ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน  127  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  18  ของจ านวนหนังสือใหม่  

                                     ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศพบว่า มีการใช้จ านวน 114 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

16 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 31 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4  ของจ านวนหนังสือใหม่  

                               1.2.2 หนังสือเก่าปานกลาง (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ ค.ศ.  1997-2007) 

มีจ านวน 875 ชื่อเรื่อง 1,595 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 601 ชื่อเรื่อง 1,282 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 

274 ชื่อเรื่อง 313 เล ่ม 

                                     ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  592  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 68  ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  283  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 32  ของจ านวนหนังสือเก่าปาน

กลาง 

                                     เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทยพบว่า มีการใช้จ านวน  429 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

49  ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน 172  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนหนังสือ

เก่าปานกลาง 

                                     ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศ พบว่า มีการใช้จ านวน 163 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  

19 ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  111 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  13  ของจ านวนหนังสือ     

                                1.2.3 หนังสือเก่า (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2539 หรือ ค.ศ. 1996 ลงมา) มีจ านวน  1,900  

ชื่อเรื่อง  3,263  เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  978  ชื่อเรื่อง 2,059 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ  922  ชื่อ

เรื่อง 1,204  เล ่ม 

                                     ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  608  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 32  ของ

จ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 1,292  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 68 ของจ านวนหนังสือเก่า 

                                      เมื่ อ แ ย ก เป็น หนัง ส ือ ภ าษาไทย  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ าน วน  344 ชื่อ เ รื่ อ ง  คิด เป็น 

ร้อยละ 18  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 634  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33  ของจ านวนหนังสือเก่า  

                                      ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศ พบว่า มีการใช้จ านวน 264 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 14  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 658  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ านวนหนังสือเก่า 

 2. การด  าเนินงานขั้นต ่อไป  จากรายงานผลที่ได้รับจากระบบน าไปสู่การจัดการดังนี้   

 2.1 กรณีที่เป็นหนังส ือใหม่ (พ ิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข ึ้นไป)  ควรน าเสนอให้บรรณา รักษ ์

งานพัฒนาทรัพยากรพิจารณาจัดหาเพิ่มเติมส าหรับรายการที่มีการใช้มาก   
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  2.2 กรณีที่เป็นหนังส ือ เก่าปานกลาง (พ ิมพ์ระหว่างปี พ .ศ . 2540-2550) หรือหนังส ือ เก่า 

(พ ิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ลงมา) ห้องสมุดควรติดต่อกับคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาให้พ ิจารณารายชื่อหนังส ือที่ไม่มี

การใช้งานหรือใช้งานน้อย เพ ื่อจ าหน่ายออกจากห้องสมุด หรือพิจารณาจัดเก็บ ในรูปแบบอื่น 

  2.3 รายงานผลจากระบบจะพบว่า ห้องสมุดมีหนังส ือให้บริการในบางสาขาวิชาน้อย  เช ่น 

สาขาหลักสูตร จึงควรแจ้งให้บรรณารักษ ์งานพัฒนาทรัพยากรให้จัดหาหนังสือในสาขานี้เพ ิ่มเติม หรือติดต่อให้

อาจารย ์ในสาขาดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข ้าห้องสมุดเพ ิ่มเติม  

                         2.4 หนังส ือที่มีการใช้น้อยไม่ว่าจะเป็นหนังส ือใหม่ หนังส ือเก่าปานกลา งหรือหนังส ือเก่า ควร

มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ  เพ ื่อส ่งเสริมให้มีการใช้เพ ิ่มข ึ้น  ได้แก่ การแนะน าหนังส ือและเผยแพร่ในหน้า

เว็บไซต์ห้องสมุด เฟซบุ๊ก หรือรูปแบบอื่น ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงรายชื่อหนังส ือที่ถ ูกใช ้งาน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านทรัพยากรของระบบ เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก จึงท าให้การ  

ประมวลผลของระบบใช้เวลานาน ดังนั้น  ควรมีการเพิ่มทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายที่ใช ้ในงานนี้ ซ ึ่ง

ทรัพยากรของระบบในปัจจุบันที่ใช ้ คือ  หน่วยประมวลผล (CPU) 8 Core หน่วยความจ าหลัก  (Hard Disk) 1 TB 

หน่วยความจ า เข ้าถ ึงโดยสุ่ม  (Ram) 16 GB  ดังนั้น  เพ ื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ  ควรเพิ่ม

ทรัพยากรดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล (CPU) 16 Core หน่วยความจ าหลัก (Hard Disk) 2 TB และหน่วยความจ า

เข ้าถ ึงโดยสุ่ม (Ram) 32 GB 

2. ด้านการพัฒนาระบบการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล โดยผู้พ ัฒนาควรเพิ่มข ้อมูลรวมถึงปรับปรุง 

ข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง เช ่น ช ื่อเรื่องหนังส ือ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น เพ ื่อเพ ิ่มความสามารถในการแส ดง

ข้อมูลของระบบให้ดีข ึ้น 

3. เนื่องจากระบบมีการใช้งานที่ซ ับซ้อน ดังนั้นผู้พ ัฒนาควรจัดท าคู่มือการใช้ เพ ื่อให้ผ ู้ใช ้งาน 

สามารถใช้งานได้อย ่างถ ูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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4. ควรมีการพัฒนาให้ระบบมีความสามารถในการแปลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช ่น มี 

ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินหนังส ือที่ควรน าออกจากชั้นหนังส ือ หรือหนังส ือที่ควรจัดหาเพิ่มเติม เพ ื่อ

ช ่วยให้บรรณารักษ ์สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในห้องสมุดได้อย ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากบทความนี้ น าเสนอผลการวิเคราะห์เฉพาะหนังสือหมวด 370 (การศึกษา)  เท่านั้น  

หากต้องการวิเคราะห์หนังส ือหมวดหมู่อ ื่นเพ ิ่ม จะต้อง  เพ ิ่มข ้อมูลหนังส ือในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ เลขหมวดหนังสือหลัก  

เลขหมวดหนังสือย ่อย และข้อมูลอื่นตามระบบการวิเคราะห์เฉพาะหนังสือหมวด 370 หรือข ้อมูลที่ต ้องเพ ิ่มเติม จาก

ระบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้น ั้น บรรณารักษ ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน ดังนี้ 

                       1. บรรณารักษ ์ฝ ่ายจัดหา สามารถใช้เป็นข ้อมูลในการตัดสินใจซื้อหนังส ือที่ถ ูกใช ้มากเข ้าห้องสมุด

เพ ิ่มเติม เพ ื่อให้บริการแก่ผ ู้ใช ้ 

         2. บรรณารักษ ์อาจน าหนังส ือที่ไม่มีการใช้หรือมีการใช้น้อย ควรน ามาจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมให้

มีการใช้เพ ิ่มมากขึ้น 

 3. บรรณารักษ ์สามารถใช้เป็นแหล่งข ้อมูลในการพิจารณาจัดเก็บตัวเล ่มหนังส ือที่ไม่มีการใช้ หรือ

มีการใช้น้อยไว้ในคลังหนังส ือ หรือพิจารณาจ าหน่ายออกจากห้องสมุด  

 

 



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  
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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  



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

 

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
สร้า

งใบ
แจ้

งห
นี้

 
ส่วน

แจ้
งก

ารช
 าระ

เงิน
 

ส่วน
ตร

วจส
อบ

กา
รช า

ระเ
งิน

 

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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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อวิเคราะห์ควา มสอดคล้องขอ งทรัพยากรสารสนเทศ ทุกป ระ เภ ทที่

ห้องสมุดมีให้บริการต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ และท าการเปรียบเทียบ

กับรายการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3 หรือ มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  จ านวน 615 กระบวนวิชา โดยท าการวิเคราะห์รายการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 และท าการเปรียบเทียบกับรายชื่อทรัพยากรสารสน เทศที่

ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 

ผลการวิจัยพบว่า จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทั้ งหมด 3,470 รายการ มีรายการหนังสือ

อิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรจ านวน 1,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 เมื่อน ารายชื่อมาเปรียบเทียบกับ

รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อตรงกัน

จ านวน 400 รายชื่อ  คิด เป็นร้อยละ 27.10 วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ 2 ,900 รายการ มีจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่

สอดคล้องกับหลักสูตร จ านวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 เมื่อท าการเปรียบเทียบรายชื่อกับรายการวารสา รที่

ปรากฎใน มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อที่ตรงกัน 21 ชื่ อ คิดเป็นร้อยละ 1.74 

และ ฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ 13 ฐานข้อมูล มีความสอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิด

เป็นร้อยละ 100.00 มีรายชื่อฐานข้อมูลที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23  

 จากผลการวิจัย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคอลเล็กชั่นทรัพยากร

สารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563  
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ค าส าคัญ : ทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์, หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ,  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to analyze the relevance of electronic resources in the 

library to Graduated program of Faculty of Medicine, Chiang Mai University and compare library 

resources with titles of 615 Courses in Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course 

Specification) Class 5 : Teaching Resources  by analyzing the list of information resources purchased by 

the library in the budget year 2018 and comparing it with the list of inform ation resources that appear 

in Course Specification Class 5 : Teaching Resources  

 The research found that from the total of 3,470 electronic books, th ere are 1,457 

items are support curriculum equal to 41.99 percent. When comparing names to Thai Qualificat ions 

Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources section found that 

there are 400 names matching list, amounts to 27.10 percent. For electronic journals, from the total 

of 2,900 of electronic journals, there are 288 titles are support curriculum equal to 8.30 percent. When 

comparing to Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in 

Teaching Resources Section found that there are 21 Journals matching list, amounts to 1.74 percent. 

And 13 electronic databases are support curriculum equal to 100.00 percent. When comparing to Thai 

Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources 

Section found that there are 9 Databases matching list, amounts to 69.23 percent. 

  From research results, the Faculty of Medicine library is used as a guideline in 

developing the information resource collection to cover all Courses and all levels of education in the 

budget year 2020 

 

Keyword: Electronic Resources, Graduate Study Programs, Information Resources Development 

 

บทน า 

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นภารกิจส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ไปสู่

ความเป็นเลิศที่ย ั่งย ืน โดยเฉพาะพันธกิจด้านการวิจัย เพ ื่อความเป็น เลิศและนวัตกรรม ที่มีเป้าหมายเชิงย ุทธศาสตร์ เป็น

การผลิตผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง จนสามารถน ามาพัฒ นาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จาก

ความส าคัญของงานที่กล ่าวมาข้างต้น ท าให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ต้องปรับกลยุทธ์ในการ
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จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมอยู่ เสมอ เช ่น  เพ ิ่มการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังส ือ วารสาร และ

ฐานข้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ การด าเนินการยกเลิกการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ และการลดจ านวนเล่ม

หนังส ือรวมถึงการพิจารณาการบอกรับวารสารและการสั่งซ ื้อหนังส ือในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ห้องสมุดมี ทรัพยากร

สารสนเทศที่ให้บริการได้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนมากที่ส ุด แต่กระนั้นย ังพบว่าการจัดหาทรัพยากรยังไม่ตรงต่อ

ความต้องการของภาควิชาและหน่วยงาน มีค าขอให้ห้องสมุดท าการจัดซื้อทรัพยากรอิเล ็กทรอนิกส์ที่ต ้องใช ้สอนใน

หลักสูตรการศึกษาเป็นงบประมาณที่เพ ิ่มข ึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เช ีย งใหม่ ได้เปิด

หลักสูตรการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้ นสูง และ ดุษฎีบัณฑิต ทั้งหมด 41 หลักสูตร รวม 615  

กระบวนวิชา ซึ่งในแต่ละกระบวนวิชามีความจ า เป็นที่จะต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศ ที่

สนับสนุนการเรียนกา รสอ นแล ะกา รวิจัย  เพ ื่อ ให้ห้องสมุดไ ด้ทรา บแน วทา งในก ารพัฒ นาทรัพยา กรส ารส น เ ทศ

อิเล ็กทรอนิกส์ เพ ื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้นสูง และ ดุษฎีบัณฑิต และ

มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล ็กทรอนิกส์เพ ียงพอที่จะให้บริการในทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) เป็นข้อมูลการเตรียมสอนรายกระบวน

วิชา ในหมวดที่ 5 หัวข ้อ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ห้องสมุด

สามารถน ารายการเหล่านั้น มาวิเคราะห์เพ ื่อท าการพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการได้ตรงกับแ ต่ละ

กระบวนวิชาได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 

 2. เพ ื่อทราบจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์ที่ตรงกับรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้ใน

การเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ที่ห้องสมุดมีให้บริการ 

                

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน  

 1. ก าหนดกลุ่มประชากร และขอบเขตงานวิจัย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทอิเล ็กทรอนิกส์ ได้แก่ ที่ห้องสมุดจัดซื้อและบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาถึงความสอดคล้องของ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดยห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นสูง ที่

เปิดรับสมัครโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 2. การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช ้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือแบบบันทึกรายการ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 615 กระบวนวิชา ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือ

ในการวิจัยโดยเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ( Master of Science Program in 

Anatomy) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จ านวน 15 กระบวนวิชา มาบันทึกข ้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้
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ประกอบการเรียนการสอนจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) หมวดที่ 5 หัวข ้อ ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน พบว่าสามารถใช้รวบรวมข้อมูลได้ครบทุกประเด็นที่ใช ้ในการวิจัย จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวม มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

จากกระบวนวิชาจากที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

และ 2562 จากหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 161 กระบวนวิชา หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 177 กระบวนวิชา และ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 กระบวนวิชา รวมทั้งส ิ้นจ านวน 615 กระบวนวิชา จากนั้นได้ รวบรวม

รายชื่อหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ ได้จัดหา และ บอกรับในปี พ.ศ. 2561  จากนั้นท าการวิเคราะห์และ

จัดกลุ่มทรัพยาก รสา รส นเทศอิ เล ็กท รอ นิก ส์ที่ สนับส นุน การ เรียนก ารส อน ขอ งหลักสูตรแ ละกร ะบวน วิช า คณ ะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เช ียงใหม่ ตามค าอธิบายหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบัณฑิต

วิทยาลัย และ มคอ. 3 ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา และท าการเปรียบเทียบจ านวนรายชื่อทรัพยากรสารส นเทศ

อิเล ็กทรอนิกส์ ที่ตรงกับรายชื่อหนังส ือที่ปรากฏใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 4. การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิติที่ใช ้ในการวิจัย  จากแบบบันทึกข ้อมูล  ผ ู้วิจัย ได้น าข ้อมูลจากแบบ

บันทึกที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 สรุปผล และอภิปรายผล  

 1. ข ้อมูลทั่วไปข อ งหลัก สูต รแล ะก ระบวน วิชา ในปีการศึกษา พ .ศ.2561 และ 2562 คณะ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาบัณฑิต 

ระดับดุษฎีบัณฑิต และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง รวมทั้งส ิ้น  41 หลักสูตร (บัณฑิตวิทยาลัย  2562 ) แบ่ง

ออกเป็นระดับมหาบัณฑิต 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 26.32 ระดับดุษฎีบัณฑิต 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 34.15 

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.02  จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 41 

หลักสูตร มีจ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2561 และ 2562 จ านวน 615 กระบวนวิชา แบ่งออกเป็น

ระดับมหาบัณฑิต 161 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.18 ระดับดุษฎีบัณฑิต 177 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.78  

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 45.04 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของหลักสูตรและกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 -2562  

 

ระด ับการศ ึกษา  
จ านวน

หลักสูตร 
ร้อยละ  

จ านวนกระบวน

วิชา 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 11  26.83 161 26.18 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 14 34.15 177 28.78 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง  16 39.02 277 45.04 

รวม 41 100.00 615 100.00 

  

 2. จ านวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  จากการรวบรวมกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการส อน

ทั้งหมด 615 กระบวนวิชา มีกระบวนวิชาที่มีข ้อมูล 512 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 83.25 แบ่งออกเป็น ระดับมหาบัณฑิต

จ านวน 137 กระบวนวิชา จาก 161 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.09 ระดับดุษฎีบัณฑิต 119 กระบวนวิชา จาก 177  

กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 67.23 ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง 256 กระบวนวิชา จาก 277 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 

92.42 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากร  

              ประกอบการเรียนการสอนที่มีข ้อมูล  

 

ระด ับการศ ึกษา 
จ านวน  

มคอ.3 ท ั้งหมด 

จ านวน  มคอ.3 

ที่ม ีข ้อมูล 
ร้อยละ 

ระดับมหาบัณฑิต 161 137 85.09 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 177 119 67.23 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 256 92.42 

รวม 615 512 83.25 

 

 3. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์  

 3.1 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน วิชา

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ 3 ,470 ชื่อ เมื่อน ารายการทรัพยากรสารสนเทศ

วิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า มีหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการ

เรียนการสอนในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตจ านวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 

561 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.17 และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 1, 650 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
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47.55 เมื่อตัดรายการที่ซ ้ ากันออกจะมีหนังส ือจ านวน 1 ,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 ของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯบอกรับแยกตามระดับหลักสูตรที่เปิดสอน  

 

มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 288 8.30 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 561 16.17 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,650 47.55 

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทุกระดับ 1,457  41.99 

 

 3.2 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือที่ปรากฏในมคอ.3 

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ าน วน 

3,470 รายการ ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อตัดรายชื่อที่ซ ้ าออกแล้วมีจ านวน 1,4 57 รายการ มี

จ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 400 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.10 ในระดับมหาบัณฑิตมี

จ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 66 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 43.14 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มี

จ านวนหนังสือที่ต รงกับร ายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.74 และในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

16.12 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือที่ปรากฏใน มคอ.3  

                หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ระด ับการศ ึกษา  
จ านวนหนังสือท ี่ม ี

ให ้บริการ  

จ านวนหนังสือ  

ที่ม ีใน มคอ. 3 หมวด 5 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 288 66 43.14 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 561 127 17.74 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,650  207 16.12 

รวม (ตัดรายการที่ซ ้ าออก ) 1,476 400 27.10 

 

 3.2.1 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอ นิกส์ที่
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สอดคล้องกับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จ านวน 288 รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน มคอ.3 

หมวดที่ 5 จ านวน 66 รายการคิดเป็นร้อยละ 43.14 สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุดคือ หลักสูตรวิทยาศา สตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จ านวน 27 รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

61.36 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 21 รายการ จากรายการ

หนังสือที่เก ี่ย วข ้องทั้งหมด 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.60 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา จ านวน 8 รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.81  

 3.2.2 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่

สอดคล้องกับการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจ านวน 716 รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน 

มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 127 รายการคิดเป็นร้อยละ 17.74 สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุดคือ หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 30 

รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 74 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาได้แก่  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จ านวน 26 รายการ จากรายการหนังสือที่เ ก ี่ย วข ้องทั้งหมด 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

59.09 และ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 25 รายการ จากรายการหนังสือที่

เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.49  

 3.2.3 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  การเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทั้งหมด 16 หลักสูตร มีจ านวน 12 หลักสูตรที่มีข ้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ ใน 

มคอ. 3 หมวด 5 คิดเป็นร้อยละ 75 ของหลักสูตรทั้งหมด มีจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียนกา รสอน

ทั้งหมด 1,284 รายการ เป็นหนังส ือที่ตรงกับรายการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน  207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.12 

สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุด  คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จ านวน 

156 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.55 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ ื้นฟู จ านวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.50 ส่วนหลักสูตรที่ไ ม่มี

รายการหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน มคอ.3     หมวดที่ 5 มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพ ทย์คลินิกสาขา วิชาจิตเวชศา สตร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้น สู ง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาจักษ ุวิทยา  

 4. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 4.1 จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน วิชา

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ผลการรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดบอกรับมี จ านวนวารสาร

อิเล ็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ให้บริการจ านวน 2,900 ชื่อ  ปรากฏว่า เป็นวารสารที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน

ระดับบัณทิตศึกษาจ านวน 1,476 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของทั้งหมด แยกออกเป็นวารสารที่สนับสนุนการเรียนการ



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

 
 

สอนระดับมหาบัณฑิตจ านวน 599 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.28 วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 779 

รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.86 และวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 1,155 รายก าร คิด

เป็นร้อยละ 39.83 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หลักสูตร 
จ านวนวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 559 19.28 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 779 26.86 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,155 39.83 

จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมด  1,476  50.90  

 

 4.2 จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯบอกรับที่ตรงกับรายการวารสารใน มคอ.3 หมวด

ที่ 5 ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ านวน 2,900 รายการ ที่สอดคล้องกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อตัดรายชื่อที่ซ ้ าออกแล้วมีจ านวน 1, 204 ช ื่อ  คิดเป็นร้อยละ 41.51 เป็นวารสารที่

สนับสนุนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตจ านวน 559 ชื่อ  มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 

6 ชื่อ  คิดเป็นร้อยละ 1.07 จ านวนวา รสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 779 

รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ส่วนการศึกษาใน

ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงมีจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการศึกษาจ า นวน 1,155 ชื่อ มี

จ านวนวารสารที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.04  

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ก ับรายการ วารสารที่ปรากฏใน มคอ.3   

               หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หลักสูตร 

จ านวน  

วารสาร  

ที่ม ีให ้บริการ  

จ านวนวารสารใน มคอ . 

3 หมวด 5  ที่ม ีให ้บริการ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 559 6 1.07 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 779 3 0.39 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,155 12 1.04 

รวม (ตัดรายการท ี่ซ้ าออก) 1,204 21 1.74 
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 5. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์  

                       จากจ านวนฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่บอกรับ ทั้งหมดจ านวน 13 ฐานข้อมูล พบว่าเป็นฐานข้อมูลที่

สอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีฐานข้อมูลที่ตรงกับ

รายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 5 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 38.46 จ านวนฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 13 ฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ตรงกับใน มคอ .3 หมวด 5 จ านวน 6 รายการ คิดเป็น

ร้อยละ 46.15 ส่วนการศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงมีฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ

การศึกษา 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนวารสารที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23  

 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากับรายการ  

            หนังส ือที่ปรากฏใน  มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

หลักสูตร 
จ านวนฐานข้อมูล  

ที่ม ีให ้บริการ  

จ านวนฐานข้อมูลใน มคอ . 3 

หมวด 5  ที่ม ีให ้บริการ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 13  5 38.46  

ระดับดุษฎีบัณฑิต 13  6 46.15 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 13  9 69.23 

 

  ข้อเสนอแนะ  

 การวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและฐานข้อมูล อิเล ็กทรอกนิกส์ ควรศึกษา

ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ ประกอบ เนื่องจากใน มคอ. 3 ข ้อ 5 หมวดทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน มีข ้อมูลหลักที่ใช ้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศคือ รายการหนังสือและต ารา ซึ่งไม่

ครอบคลุมต่อการตัดสินใจบอกรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร หรือ  ฐานข้อมูล ทั้งนี้เน ื่ องจากในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษามีการใช้วารสารและฐานข้อมูลที่หลากหลายไปตามหัวข ้อที่น ักศึกษาสนใจท าวิทยานิพนธ์ หรือ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชาเข ้าด้วยกัน  

 การน าไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต ่อภาควิชา / หน่วยงาน  

 ภาควิชา / หน่วยงานมีทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรและ

กระบวนวิชาที่เปิดสอนครบทุกหลักสูตร โดยที่ไม่ต้องเสนอรายชื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ  

ประโยชน์ต ่อห ้องสมุด  

 1. จากผลการวิจัย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาคอลเล็กชั่น

ทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับก ารศึกษาใน ปีงบประมาณ   

2563  
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  2. ห้องสมุดสามารถพิจารณาจัดซื้อรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้ในหลายกระบวนวิชา ท าให้การ

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
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บทคัดย่อ  
           บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ที่เป็นโอเพนซอร์ส วิเคราะห์
ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ EZProxy ระยะเวลา 1 ปี     
ในปี 2561 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น ามาสร้างกราฟแสดงผลทางสถิติ ได้ 8 รูปแบบ ได้แก่ สถิติการเข้าใช้งาน
ตามช่ือวารสาร (Journal), สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อโดเมน (Domain), สถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร 
(Formats), สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อของฐานข้อมูล (Platform), สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (Month), สถิติการ
เข้าใช้งานตามประเภทของทรัพยากร (Types), สถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายชั่วโมง (Hour), แสดงสถิติการเข้าใช้
งานตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (Faculty)  

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) น ามาใช้ประกอบในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ และใช้ในการวางแผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับงบประมาณของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ค าส าคัญ: อีแซดพร็อกซี่, ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่, วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล  

                อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ABSTRACT  
 This article presents an analysis of logfile using open source software named 
ezPAARSE, managing last year's data to analyze users' electronic database usage through the 
EZProxy system.  The analysis results can be used to create graphs showing statistical results in 8 
forms:  Journal usage statistics, Domain usage statistics, Format usage statistics, Platforms usage 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

statistics, Monthly usage statistics, Types Usage statistics, Hourly usage statistics, and usage statistics 
of database names compared to users by faculty.  
 The results of the EZProxy logs support to analyze electronic databases that really 
satisfy the needs of users and also used in the plan about electronic database management 
following the budget of Mahidol University Library and Knowledge Center. 

 
Keyword: EZProxy, EZProxy logfile, Analysis EZProxy logfile, electronic databases 

 
บทน า 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับจ านวนมากกว่า 100 ฐานข้อมูล ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ หน้า
เว็บเพจ e-Databases เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ อนุญาตให้เข้าใช้เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานท่ีหลากหลายเช่น ใช้
งานผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย (LAN) ,ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) หรือ 
ใช้งานผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)  
 ส าหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับจากภายนอก
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีช่องทางให้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (EZProxy) ซึ่งท าหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการเพียงแค่กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าใช้งานจาก
ภายนอกเครือข่ายได้ กิจกรรมการเข้าใช้งานอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างจากการบันทึกข้อมูลจราจรของเซิร์ฟเวอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy logs)  จะช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกของจ านวนการเช่ือมต่อไปยังทรัพยากรพร็อกซี่ และน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนจัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
งบประมาณในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 ซึ่งปัจจุบันบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) (OCLC 2019) ได้แนะน า 5 
ซอฟต์แวร์ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) ได้แก่ AWStats, EzPAARSE, 
Sawmill, The Webalizer, XpoLog จากการทดลองใช้งานพบว่าซอฟต์แวร์  EzPAARSE เป็นซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) บทความนี้น าเสนอวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ในการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) และน าข้อมูลมาน าเสนอในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย (Data 
Visualization) เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนและจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาข้อมูลทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis)  
  การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) คือ การค้นหาความรู้จาก
ไฟล์บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นโดยอัติโนมัติ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นแต่ละเรคคอร์ดแสดงเวลาและ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
เป็นการแยกประเภท จ าแนกรูปแบบและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และน าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
การจราจรคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ (Singh 2018) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ (Log Analysis) แสดงดังภาพท่ี 1 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) 
 

  1.2 ระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
 ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ใช้
ต้องการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยป้อนช่ือและรหัสผ่านเข้ามาที่ระบบ จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
และส่งค าขอไปยังผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยแนบ IP Address ของ อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แทน IP 
Address ของผู้ใช้รายนั้น ๆ จากนั้นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบ IP EZProxy ว่าถูกต้องตามที่
ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องผู้ให้บริการจะส่งเนื้อหากลับมาที่อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  และอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy) เซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งเนื้อหาให้ผู้ใช้ต่อไป (OCLC 2018) ภาพที่ 2 แสดงการท างานของระบบอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy) 
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ภาพที่ 2 แสดงการท างานของระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
 
 กิจกรรมการเข้าใช้งานอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกเป็นไฟล์ที่มี
ขนาดใหญ่มากกว่า 1 ล้านเรคคอร์ด ซอฟต์แวร์ทั่วไปเช่น excel ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy logs)  ได้ด้วยข้อจ ากัดของซอฟต์แวร์ (Brains, 2019) จ าเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์ฟรีโอเพนซอร์ส 
ezPAARSE ช่วยในการกรองและสกัดข้อมูลออกจากไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
รายงานแสดงจ านวนการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้หลายรูปแบบต่อไป 
  1.3 ซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 

 
 
ภาพที่ 3 ซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 
 ezPAARSE เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่สามารถวิเคราะห์และคัดกรองไฟล์บันทึก     
อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  ที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ เพื่อจ าแนกเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างรายงานสถิติการเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ซีเอสวี (CSV) ซอฟต์แวร์ 
ezPAARSE พัฒนามาจาก  Node.js Framework  เป็น Web Application ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถน าเข้าไฟล์
บันทึก EZProxy โดยการลากแล้ววาง (Drag-and-drop) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Magnuson 2014) โครงสร้างระบบ
การท างานท่ีส าคัญของซอฟตแ์วร์ ezpaarse แสดงในภาพที่ 4 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีท าหน้าที่วิเคราะห์
ยูอาร์เอล (URL) ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจ าแนกข้อมูลยูอาร์เอลออกเป็น
ข้อมูล JSON objects เรียกว่าโปรแกรม Parsers เอาท์พุทท่ีส่งออกมาจากโปรแกรม Parsers จะถูกจับคู่กับเมทาดา
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ทาที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานช่ือว่า  “KBART” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะของแต่ละส านักพิมพ์และสร้างรายงาน
กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) ของแต่ละแพลตฟอร์มต่อไป 
 

 
 
ภาพที่ 4 โครงสร้างระบบการท างานท่ีส าคัญของซอฟตแ์วร์ ezpaarse 
 

 

  การติดตั้ง ezPAARSE ผู้พัฒนาแนะน าให้ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux OS ซึ่งมี
ความต้องการของระบบดังนี้ พื้นที่ฮาร์ดไดร์ฟ 50 GB, ซีพียู 2 core, หน่วยความจ า 2-4 GB และต้องติดตั้งชุด
ซอฟต์แวร์เสริมดังนี้ เครื่องมือมาตรฐานของลินุกซ์ bash, make, grep, sed ,โปรแกรมภาษา python, gcc และ 
g++ คอมไพเลอร์, ซอฟต์แวร์ cURL(ผ่านแพคเกจ npm), เวอร์ชันคอนโทรล git>= 1.7.10 ,ฐานข้อมูล MongoDB 
>= 3.2 ค าสั่งในการเริ่มต้นใช้งาน ezPAARSE โดยพิมพ์ค าสั่ง  make start บน terminal และเปิด ezPAARSE บน
เว็บเบราว์เซอร์ที่ยูอาร์เอล http://localhost:59599/ (Ezpaarse, 2016) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  โดยใช้ซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยใช้ซอฟต์แวร์ ezPAARSE  
มี 4 ข้ันตอนดังนี ้
 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูบันทึก (Collection of Log Data) 
 ไฟล์บันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) จะถูกสร้างโดยอัติ
โนมัติเป็นรายเดือนและบันทึกไว้ในไฟล์ช่ือ EZProxy.log ถูกเก็บอยู่ในไดเรกทอรี่ที่ท าการติดตั้งโปรแกรมอีแซด    
พร็อกซี่ (EZProxy) ค าสั่งเริ่มต้นที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) คือค าสั่ง 
“LogFormat %h %l %u %t "%r" %s %b” ซึ่งสามารถก าหนดหรือเปลี่ยนรูปแบบค าสั่งได้ในไฟล์ config ของ
โปรแกรมอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ค าสั่งเริ่มต้นนี้จะสร้างข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ออกมาดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ และความหมายของตัวอย่างไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แต่ละฟิลด์สามารถอธิบายด้วย
ตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:59599/
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ตารางที่ 1 ความหมายของตัวอย่างไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แต่ละฟิลด์ 
 
 
 

ค าสั่ง ตัวอย่าง รายละเอียด 

%h 123.45.6.789 ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ 

%l - ชื่อผู้ใช้ 

%u - รหัสเซสชัน 

%t [09/Jan/2019:09:09:09 +0700] เวลาและวันที ่

“%r” "GET https://www.contentprovider.com:80/index.html HTTP/1.1" ค าขอ http 

%s 200 สถานะของค าขอ 

%b 1234 จ านวนไบต์ในการถา่ยโอน 

 
 

 2.2 การคัดกรองข้อมูล (Cleaning of data) 
 เมื่อจัดเก็บไฟล์บันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ EZProxy อย่างถูกต้องแล้ว ขั้นตอนใน
คัดกรองไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) หลังจากที่ลงช่ือเข้าใช้งาน ezPAARSE ต้องก าหนด Parameters ให้
ตรงกับชนิดของไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เพื่อฟิลเตอร์เรคคอร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องออก โดยเลือก Log type 
เป็นชนิดอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) และก าหนด Log format ให้เป็น %h %l %u %t "%r" %s %b จากนั้นคัดลอก
เรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 3 – 5 บรรทัด วางในส่วนของ Copy/paste your log lines here 
เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของ Parameters แสดงภาพรูปที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 5 การก าหนด Parameters บนซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 
 2.3. การแปลงข้อมูลไฟล์บันทึกอแีซดพร็อกซี่ (Convert into Stuctured from) 
 เมื่อไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ถูกคัดกรองให้เหลือแต่เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ในการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการแล้ว ข้ันตอนถัดไปคือการแปลง
ข้อมูลแต่ละเรคคอร์ดของไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  ให้อยู่ในรูปแบบตารางกิจกรรมการเข้าถึง (Access 

123.45.6.789 - - [09/Jan/2019:09:09:09 +0700] "GET https://www.contentprovider.com:80/index.html HTTP/1.1" 200 1234 
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Events) (Lechaudel and Jouneau 2018) กระบวนการแปลงข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) มี 3 ขั้นตอน
ดังนี ้
 2.3.1 แปลงเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยเลือกแปลงเฉพาะ     
เรคคอร์ดที่มียูอาร์เอล (URL) ตรงกับ 174 รายช่ือส านักพิมพ์ที่ก าหนดไว้ใน parsers เรคคอร์ดที่ตรงกับกฎที่ตั้งไว้
เท่านั้นจะถูกแปลงเป็นข้อมูล host, session, login, date และ geoip แสดงดังภาพที่ 6 
 

 
 

 
ภาพที่ 6 การแปลงเรคคอร์ดไฟลบ์ันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  

 

 2.3.2 การแปลงยูอาร์เอล (URL) ในเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เมื่อ 
ยูอาร์เอล (URL) ที่ถูก parsers แยกออกมา จะถูกแปลงให้เป็นข้อมูล platform, unitid, print_identifier, 
publication_title ด้วยการแลกเปลี่ยนเมทาดาทากับฐานข้อมูล KBART ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน middleware 
ในส่วนของข้อมูล rtype, mime และ doi ได้มาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ API จากภายนอก ส าหรับยูอาร์เอล 
(URL) ที่ไม่สมบูรณ์จะถูกฟังชันก์ใน middleware คัดแยกออกไป แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 

 
ภาพที่ 7 การแปลงยูอาร์เอล (URL) ในเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
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 2.3.3 ขั้นตอนสุดท้ายฟังก์ชันใน middleware จะเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับเช่น 
host และ login แล้วส่งออกมาเป็นเอาท์พุทไฟล์ในรูปแบบซีเอสวี (csv) ที่จัดเรียงกิจกรรมการเข้าถึง (Access 
Events) เป็นล าดับ แสดงดังภาพที่ 8  
 

 
 
ภาพที่ 8 เอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) 

 

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการเข้าถึง (Access Events  Analyses) 
 เนื่องจากจ านวนข้อมูลเอาท์พุทไฟล์ซีเอสวี (CSV) ของกิจกรรมการเข้าถึง (Access 
Events) มีจ านวนมากกว่าล้านเรคคอร์ด ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปลงข้อมูลของซอฟต์แวร์ ezPAARSE ท าให้ไม่
สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสัมพันธ์ได้ ต้องอาศัยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB Browser 
ร่วมกับภาษา SQL ในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     
โดยเปรียบเทียบกับแอททริบิวที่น่าสนใจดังนี้ แอททริบิวช่ือวารสาร (publication_title), แอททริบิวช่ือโดเมน 
(domain), แอททริบิวชนิดของทรัพยากร (mime / formats), แอททริบิวช่ือฐานข้อมูล (platform_name), แอท-
ทริบิวประเภทของทรัพยากร (rtype / types) , แอททริบิววันและเวลา (datetime) และแอททริบิวการเข้าสู่ระบบ 
(login) ค าอธิบายแอททริบิวของเอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ค าอธิบายแอททริบิวแต่ละประเภทของเอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) 
 

  
 3. สร้างกราฟแสดงผล Visualization 

 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) มาน าเสนอในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายด้วยการสร้างกราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้ใช้บริการในปี 2561 มีหน่วยวัดเป็นจ านวนครั้งท่ีเข้าถึง (Number of Access) สร้างกราฟด้วยโปรแกรม tableau 
เวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 14 วัน แสดงผล 8 รูปแบบ ได้แก่ สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อวารสาร (Journal), สถิติการ
เข้าใช้งานตามชื่อโดเมน (Domain), สถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร (Formats), สถิติการเข้าใช้งานตาม
ช่ือของฐานข้อมูล (Platform), สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (Month), สถิติการเข้าใช้งานตามประเภทของทรัพยากร 
(Types) แสดงดังรูปที่ 9 สถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายช่ัวโมง (Hour) แสดงดังภาพที่ 10 และสถิติการเข้าใช้งาน
ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) แสดงดังภาพที่ 11 

ชื่อแอททริบิว ค าอธิบาย ชื่อแอททริบิว ค าอธิบาย 

datetime วันและเวลา publication_title ชื่อหนังสือหรือวารสาร 

date วันที่เข้าถึง unitid รหัสกิจกรรม 

login การเข้าสู่ระบบ (เข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัส) domain ชื่อโดเมนที่พบใน URL ที่ร้องขอ 

platform ชื่อย่อของฐานข้อมูล geoip-country ตัวย่อของประเทศ ส าหรับที่อยู่ IP ของโฮสต ์

platform_name ชื่อเต็มของฐานข้อมูล geoip-latitude ละติจูด ส าหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์ 

publisher_name ชื่อเต็มของส านักพิมพ์ geoip-longitude ลองติจูด ส าหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์ 

rtype (types) ประเภทของทรัพยากร datetime เวลาของกิจกรรมการเข้าถึง 

mime (formats) ชนิดของทรัพยากร host ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ 

print_identifier ISSN (ฉบับพิมพ์) url URL ที่ผู้ใช้ร้องขอเพื่อเข้าถึงทรัพยากร 

online_identifier ISSN(อิเล็กทรอนิกส์) status สถานะของ HTTP 

title_id ระบุหัวข้อ size ขนาดของการร้องขอ 

doi รหัส doi log_id ID เฉพาะในบรรทัดบันทึกค านวณโดยใช้ SHA1  
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผล 6 รูปแบบ 

 
 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ในปี 2561 แสดงผลรายชั่วโมงแสดงดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลข้อมูลเชงิปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในป 
                 2561 แสดงผลรายช่ัวโมง 
 
 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ในปี 2561 ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับจ านวนผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 กราฟแสดงผลข้อมูลเชงิปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในปี  
             2561 ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับจ านวนผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) 

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ช่วย
ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
ของผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครอบคลุมแยกตามรายช่ือ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ  ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาสร้างกราฟแสดงผลในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในวางแผนและจัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงต่อความต้องการและ
งบประมาณในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
  ezPAARSE เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้งานได้ฟรีและถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยเฉพาะ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลเมทาดาทาระหว่างผู้ให้บริการ
ฐานข้อมูลท าให้ได้สถิติการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์อื่นๆ ยังไม่มีคุณสมบัติการ
เชื่อมโยงน้ี ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์ ezPAARSE ง่ายมีอินเตอร์เฟสการลากวางไม่จ าเป็นต้องพิมพ์
ค าสั่งให้โปรแกรมท างาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  ที่มีจ านวนเรคคอร์ดปริมาณ
มหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามชื่อวารสาร (journal), สถิติตามชื่อโดเมน (domain) และ 
สถิติตามช่ือฐานข้อมูล (platform) แสดงดังรูปท่ี 9 ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าเข้าใช้งานฐานข้อมูลใด
บ่อยครั้งที่สุด ฐานข้อมูลใดเป็นท่ีนิยม กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร (formats) และตาม
ประเภทของทรัพยากร (types) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าดาวน์โหลดไฟล์ชนิดไหนบ่อยครั้งที่สุด และ
เข้าใช้งานทรัพยากรประเภทใดมากที่สุด ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถทดสอบการเข้าถึงทรัพยากรแต่ละชนิดแต่ละ
ประเภทด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาในการเข้าใช้งานผู้ดูแลระบบ
สามารถให้ค าแนะน าได้ กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายช่ัวโมง (hour) แสดงดังรูปที่ 10 ช่วยให้ทราบว่า
ช่วงเวลาใดผู้ใช้บริการเข้าใช้งานน้อยท่ีสุด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบวางแผนปิดปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสมไม่กระทบ
กับผู้ใช้งาน กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามรายช่ือฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (access by faculty) แสดง
ดังรูปที่ 11 ช่วยให้ทราบว่าแต่ละฐานข้อมูล คณะหรือส่วนงานไหนในมหาวิทยาลัยมหิดลใช้งานมากที่สุด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลในปีต่อๆไป 
 กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามรายช่ือฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (access by 
faculty) แสดงดังรูปที่  11 ได้ถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผลของการประชุมสามารถเพิ่มจ านวนคณะหรือส่วนงานที่มีส่วนร่วมในการเข้าใช้
งานฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบอกรับฐานข้อมูลที่มีมูลค่าสูง นอกเหนือจากคณะใหญ่ๆที่ต้อง
สนับสนุนงบประมาณเป็นประจ าอยู่แล้วทุกป ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติการใช้บริการกึ่งเรียลไทม์ของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
Using Analytics Platform to Create Semi-Realtime Library Statistic 

Dashboard in Kasetsart University Library 
 

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์ 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
apiyos.r@ku.th 

 

บทคัดย่อ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหีน้าท่ีให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิตและบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ท าให้ส านักหอสมุด มีแนวคิดในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลของการใช้บริการต่าง ๆ และจัดท าแผงหน้าปัดธุรกิจ หรือ Dashboard ที่มีการปรับปรุงข้อมูลแบบ
กึ่งเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการให้บริการ ผู้บริหารสามารถใช้ในการก าหนดทิศ
ทางการตัดสินใจ และสนับสนุนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ซึ่งแผงหน้าปัดธุรกิจนี้เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เห็น
ภาพรวมของข้อมูล ด้วยการแสดงผลในรูปแบบจินตทัศน์ (Visualization) โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบภาพ ตัวเลข 
หรือแผนภูมิต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลได้
ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว 

 
ค าส าคัญ: การน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ, การวิเคราะห์ข้อมลู, แผงหน้าปัดธุรกิจ, Business Intelligence 

 
Abstract 
 Office of the University, Kasetsart University aim to provide academic excellence 
service for university’s students and staffs to improve teaching and learning. Continue to enhancing 
the quality and efficiency of services through technology by process and analyze the large amount 
of library service data from various sources which have different form and structure of data. And 
presenting data in the form of dashboard that has the semi-real time update data that can be 
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viewed the overall progress of business through visualization formats. Helping the executives gets 
the data more quickly and accuracy which assists making decisions. 
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บทน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการความรู้ 
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานบริการและสร้างสรรค์กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย รวมถึงพฤติกรรมการอ่านของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และ
เป็นพื้นที่กลางที่กระตุ้นให้ผู้รับบริการได้รับแรงบันดาลใจจากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, 2560) 
 โดยในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการเรียนการ
สอน รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส านักหอสมุดจึงต้องการปรับปรุง
นโยบายการให้บริการและตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีการเก็บข้อมูล
การให้บริการเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางและการตัดสนิใจการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทหรอื
กลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด ประเภทหรือกลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวนการสืบค้นข้อมูล ข้อมูลค าค้น ประเภท
ทรัพยากรที่ถูกยืม ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ ข้อมูลการบริการ
ด้านต่าง ๆ และน าข้อมูลเหล่านี้มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลจัดท าแผงหน้าปัดธุรกิจหรอื Dashboard ที่มีการ
ดึงข้อมูลการบริการต่างๆแบบกึ่งเรียลไทม์ โดยน าเสนอภาพรวมของการบริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดย
สามารถดูข้อมูลภาพรวมได้ทั้งหมด และข้อมูลสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน ท าให้ทราบถึงสภาวะของการ
บริการและเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการของส านักหอสมุด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยใช้เทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ 
 2. เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบแผงหน้าปัดทางธุรกิจแบบกึ่งเรียลไทม์ ที่มีการแสดงผลข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ทราบถึงสภาวะของการบริการและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 จัดท าคลังข้อมูลการให้บริการส าหรับการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในส านักหอสมุด ซึ่งจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน โดยจะดึงข้อมูลตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้
ทุกๆ 10-15 นาที  ท าการน าเข้าข้อมูลที่ได้เข้าคลังข้อมูล เพื่อท าการสกัดคัดแยกข้อมูลออกมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วท าการโหลดเข้าสู่คลังข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และประมวลผล และน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอในรูปแบบ
แผงหน้าปัดทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต้อการท าความเข้าใจและเหมาะสม ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ในมุมมองต่างๆ เช่น วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานประเภทตา่งๆ ทิศทางแนวโน้มการสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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ภาพที ่1 แสดงวงจรของการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมลู 
 
 1. รวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการต่างๆ ที่มีอยู่ภายในส านักหอสมุด ได้แก่ การเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบยืมคืนทรัพยากร ระบบเว็บไซต์ ระบบสืบค้นค้นข้อมูล OPAC ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างกัน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดจัดเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล MySQL ข้อมูล
ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์จัดเก็บในไฟล์บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ในรูปแบบ NCSA ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC 
จัดเก็บในไฟล์ข้อความแบบ TSV เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึกข้อมูลเหตกุารณใ์นรูปแบบ IISW3C หรือไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลก่อนเลย เช่น ข้อมูลระบบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลแต่ล่ะระบบจะจัดเก็บในรูปแบบต่างกัน 
เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์ฐานข้อมูล SQL หรือไม่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ แต่ใช้วิธีการดักจับข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ โดยวิธีการรวบรวมสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสร้างชุดค าสั่ง (Shell Script) รวบรวม
ไฟล์ข้อมูลผ่านทางช่องทางการสื่อวารในระบบเครือข่าย เช่น SSH, FTP มาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการใช้ค าสั่งใน
การก าหนดช่วงเวลาในการรวบรวมไฟล์ผ่านทางโปรแกรมชุดค าสั่งที่ก าหนดการท างานตามเวลา ( Crontab หรือ 
Task Schedule) โดยมีระยะเวลาในการดึงไฟล์ทุก ๆ 10-15 นาที จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาผ่านการคัดกรอง
ใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ ก่อนจะน าเข้ามายังส่วนท่ีพักข้อมูล 

ภาพที ่2 แสดงผังขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการ ETL 
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ภาพที ่3 ค าสั่งในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ตา่งกันโดยการสร้างเป็นชุดค าสั่ง (Shell Script) 
           และการก าหนดระยะเวลาในการดึงข้อมลู 

  
 2. จัดท าคลังข้อมูลการให้บริการส าหรับการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลแบบก่ึงเรียลไทม์ที่ได้มาผ่าน
กระบวนการรวบรวม แปลง และน าเข้าข้อมูล หรือ  ETL (Extract Transform Load)  โดยท าการการคัดเลือก
ข้อมูลเพื่อจัดเก็บลงในฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือภาษา SQL และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ได้แก่ 
การเข้าใช้บริการห้องสมุด ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบยืมคืนทรัพยากร ระบบเว็บไซต์ ระบบสืบค้นค้น
ข้อมูล OPAC ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลนิสิต, บุคลากรและสมาชิกห้องสมุด เพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วท าการโหลดเข้าสู่คลังข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ มีการอัพเดททุกครั้งตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นท าการแปลงข้อมูลให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ เช่น การแปลงข้อมูลเวลาและวันที่ การค านวณ การท าความ
สะอาดข้อมูล กรองข้อมูล การแยก-ผสานข้อมูล และท าการสร้างความสัมพันธ์ โดยก าหนดระดับช้ันมิติของข้อมูล 
(Dimension) ของแต่ล่ะประเภทการบริการ ได้แก่ มิติสมาชิก มิติฐานข้อมูลออนไลน์ มิติฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ มิติระบบยืมคืนหนังสือ เป็นต้น และสร้างตัววัดเชิงปริมาณ (Measure)  ได้แก่ ปริมาณการเข้าใช้บริการ 
ปริมาณการยืมคืน ปริมาณการดาวน์โหลด เป็นต้น และท าการโหลดเข้าข้อมูลโดยข้อมูลไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล  โดย
จะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017  
 
 
 

#getcirculationlog.sh 

#! /bin/sh 

username=”user” 

password=”password” 

server=”0.0.0.0” 

file=”/path/to/file” 

destination=”path/to/destination” 

ftp –n –I $server 

user $username $password 

pass 

lcd $dest 

cd $file 

mget “filename” 

quit 

@ECHO ON 

SET D=%DATE:~7,2% 

SET Month=%DATE:~4,2% 

SET Year=%DATE:~10,4% 

echo ezp%Year%%Month%%D%.log 

set filename=ezp%Year%%Month%%D%.log 

copy C:\path\to\log\%filename% current_ezp.log 

open ftp://user:password@0.0.0.0/ 

cd /iiidb/httpd/logs 

lcd C:\Users\Administrator\Documents\Import 

get access_log.%TIMESTAMP#yyyy-mm-dd% 

access 

exit root@server:~#/crontab -e 
*/15 * * * * /path/to/getcirculationlog.sh # 

JOB_ID_1 
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ภาพที ่4 แสดงผังขั้นตอนกระบวนการท า ETL ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน  
           รูปแบบที่ต้องการ และน าเข้าข้อมูลสู่คลังข้อมลู 

ภาพที ่5 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแตล่ะมติิของข้อมูล 
 

 
ภาพที ่6 เปรียบเทียบข้อมลูการยมื ก่อน(รูปซ้าย)และหลัง(รูปขวา)การท า ETL  
   3. น าข้อมูลจากคลังข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและออกแบบแผง
หน้าปัดทางธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบน
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คลาวด์ สามารถน าเข้าข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อกับฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server 2017 ผ่าน Cloud service ของ Microsoft ด้วยการสร้างช่องทางพิเศษเช่ือมต่อข้อมูล
ระหว่าง Cloud Service กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า (On-premises Data Gateway) ซึ่งท าหน้าที่ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล โดยเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง (DirectQuery) โดยการเช่ือมต่อแบบนี้ จะแตกต่างจากการเช่ือมต่อ
ข้อมูลแบบดึงข้อมูล (Import) คือจะไม่มีการดึงข้อมูลมาเก็บไว้ใน Microsoft Power BI แต่จะเป็นการดึงผลลัพธ์
ของข้อมูลที่ประมวลผลโดย Microsoft SQL Server 2017 ท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ และไม่มีการจ ากัด
ขนาดของข้อมูล จัดท ารายงานหน้าปัดทางธุรกิจในรูปแบบ Interactive โดยแสดงผลเป็นกราฟเส้น กราฟแท่ง 
แผนภูมิวงกลม ตารางข้อมูล โดยเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับรู้
ข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพข้อมูลในปัจจุบันที่เกิดขึ้น เช่น  การ
เปรียบเทียบสัดส่วนและร้อยละของข้อมูล การจัดอันดับรายการต่าง ๆ เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลสรุป
ภาพรวมที่ผู้บริหารต้องการ แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน มีการใช้เทคนิคการแสดงผลข้อมูล เช่น การดู
ข้อมูลลึกลงไป (Drill Down) ซึ่งเป็นการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะรายละเอียดย่อยของข้อมูลลงไป เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ละเอียดยิ่งข้ึน การใช้สีหรือรูปแบบอักษร ที่ช่วยให้สามารถอ่านข้อความได้ง่าย เป็นต้น 
โดยมีเง่ือนไขในการสร้างแผงหน้าปัดให้พอดีใน 3 หน้าจอ ซึ่งตัวแผงหน้าปัดสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบทั้งใน
เว็บไซต์หรือ Application ซึ่งแสดงผลได้ทั้งบนอุปกรณ์ Tablet, Smartphone และ PC เพื่อน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ขึ้นบนคลาวด์ได้ 
 

 
ภาพที ่7 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผงหน้าปัดทางธุรกิจแบบกึ่งเรียลไทม์ด้วย Microsoft Power BI 
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ภาพที ่8 การเปรียบเทียบระหว่างการเช่ือต่อข้อมูลแบบ Import และ Direct Query 

 

 

ภาพที ่9 การใช้แผนภูมิรูปภาพ สแีละขนาดของตัวอักษร เพื่อใช้เปรยีบเทียบจ านวนข้อมลูในแต่ละ่รายการ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการจัดท าแผงหน้าปัดทางธุรกิจ โดยได้ด าเนินการเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการต่าง ๆ ส่วนที่สองพัฒนากระบวนการ ETL และส่วนที่สามวิเคราะห์ข้อมูลจัดท า
แผงหน้าปัดทางธุรกิจ โดยหน้าจอแผงหน้าปัดทางธุรกิจ จะเป็นส่วนแสดงผลภาพรวมการด าเนินการของบริการ
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย  

รายการเปรียบเทยีบ Import DirectQuery 
ขนาดของข้อมูล สูงสุด 1GB ต่อ dataset ไม่มีการจ ากัด 
ความสามารถในการประมวลผล ใช้ Query engine ของ Power BI ใช้การประมวลผลจากแหล่งข้อมูล 
ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูล สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน โดยผ่านการตั้งค่า

ช่วงเวลาในการดึงข้อมูล Schedule 
Refresh 

ปรับปรุงข้อมูลได้เร็วสุดทุก 15 นาทีผ่าน
ทาง On-premise Gateway 

ความสามารถในการแปลงข้อมูล (Data 
Transformations) 

สนับสนุนการแปลงข้อมูล (Data 
Transformations) 

ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล 

ความสามารถในการท าแบบจ าลองข้อมลู 
(Data Modeling) 

สนับสนุนการท าแบบจ าลองข้อมูล (Data 
Modeling) 

ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล 

ความสามารถในการใช้ชุดค าสั่งส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล (DAX) 

สนับสนุนการใช้ชุดค าสั่งส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูล (DAX) 

ไม่สนับสนุนชุดค าสั่งทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ
แหล่งข้อมูล 
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 1. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ แสดงจ านวน Hits ในการเข้าใช้
เว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ และจ านวนผู้ใช้บริการ โดยน าผลรวมของจ านวนผู้ใช้บริการแต่ล่ะประเภทสมาชิกในแต่
ละคณะ มาจ าแนกตามฐานข้อมูลออนไลน์ โดยแสดงผลในรูปแบบตัวเลข ตารางข้อมูล แผนภูมิ เพื่อให้ทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการในแต่ล่ะคณะและฐานข้อมูล ใช้ในการสนับสนุนแผนการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล และ
ใช้ในการปรับปรุงการบอกรับฐานข้อมูลในอนาคต 
 

ภาพที ่10 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 
 

 2. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้ส านักหอสมุดและจ านวนการยืมทรัพยากร แสดง
จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดแต่ละประเภทสมาชิกในแต่ละคณะ และจ านวนครั้งการยืมทรัพยากรของสมาชิกในแต่ละ
คณะ มีจ าแนกตามหมวดหมู่ LC โดยแสดงผลในรูปแบบตัวเลข และแผนภูมิ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของ
กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกที่ใช้บริการห้องสมุด และภาพรวมในการยืมทรัพยากรในแต่ละประเภทและในแต่ละคณะ 
ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง 
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ภาพที ่11 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้ส านักหอสมุดและจ านวนการยืมทรัพยากร 

 

 3. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์และการสืบค้น OPAC แสดงจ านวน Hits 
ในการเข้าเว็บไซต์และการสืบค้น OPAC จ านวนการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ และ Keyword ที่ถูกค้นหามาก โดย
แสดงผลในรูปแบบตัวเลขและกลุม่ค าที่มีล าดบัทางสถิติ (Word Cloud) ดังภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทยีบ
การเข้าใช้บริการเว็บไซต์และการสืบค้น OPAC แนวโน้ม Keyword ของแต่ล่ะวัน   

ภาพที ่12 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์และการสืบค้น OPAC 

 

           และได้มีการแสดงแผงหน้าปัดรายงานบนอุปกรณ์ IOT โดยเช่ือมต่อกับโทรทัศน์ จัดแสดง ณ 
ทางเข้าห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของห้องสมุด และมีการแสดงผล ในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ทั้งอุปกรณ์ PC และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแผง
หน้าปัดได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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ภาพที ่13 การแสดงแผงหน้าปัดผ่านทางเว็บไซต์และด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด       
    

 ทั้งนี้ได้มีการน าเสนอผลงานในกิจกรรม “วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด (Library KM 
Day)” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และ
นวัตกรรมจากการจัดการความรู้  และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในแต่ล่ะหน่วยงานที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่น ในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์อย่างมี
ประสิทธิภาพมาขับเคลื่อนองค์กร ประกอบการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ จนน าไปสู่การขอเข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอ่ืนภายหลังจากการจัดกิจกรรม 
 

ภาพที ่14 การน าเสนอผลงานในกิจกรรม และการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก  
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 ข้อมูลที่น ามาใช้ไม่ครอบคุลมการบรกิารทั้งหมดในส านักหอสมดุ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของการ
ให้บริการบางบริการ ท าให้การจัดท ารายงานไม่ครบทุกงานบริการ ควรน าข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการจอง
ห้องศึกษา บริการคอมพิวเตอร์  Notebook, Tablet เป็นต้น เพิ่มเติมเข้ามา และเช่ือมโยงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงการน าข้อมูลย้อนหลังจากช่วงระยะเวลาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป และควรมีรูปแบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ข้อมูล เช่น 
ส าหรับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ และพัฒนาให้รองรับการน าข้อมูลออกในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในงานด้านอื่นได้ 
 จากการท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลงานบริการมาจดัท าเป็นคลังข้อมูล และ
จัดท าแผงหน้าปัดรายงาน เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นผลให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบมาก
ขึ้น ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถน าไปวิเคราะห์และบริหารจัดการการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงข้อมูลการด าเนินงาน แนวโน้มการใช้บริการในแต่ละวันท่ี
มีการอัพเดตข้อมูลตลอดเวลาผ่านทางการแสดงผลด้วยภาพหรือแผนภูมิ ท าให้ดูทันสมัย มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
           วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงค าที่ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนด
หัวเรื่องและค าส าคัญให้สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้ รวมถึงให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ โดยการวิเคราะห์ Log file search 
ของฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha และสถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นผ่านระบบ One Search ในช่วงเวลา 1 
ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
 ผลการศึกษาพบว่า ประเภททรัพยากรที่ถูกใช้งานผ่านระบบ One Search มากที่ส ุด คือ 
บทคัดย่อ จ านวน 313,371 ครั้ง (ร้อยละ 80.92) รองลงมาคือ เอกสารฉบับเต็ม จ านวน 70,002 ครั้ง (ร้อยละ 
18.08)  e-Book จ านวน 2,056 ครั้ง (ร้อยละ 0.53) และสื่อมัลติมีเดีย จ านวน 1,790 ครั้ง (ร้อยละ 0.46) ตามล าดับ 
ส่วนทรัพยากรที่ถูกใช้งานน้อยที่สุด คือ หนังสือเสียง จ านวน 31 ครั้ง (ร้อยละ 0.01) โดยผู้ใช้ใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทผ่านระบบ One Search มากกว่าเข้าใช้จากฐานข้อมูลโดยตรง ส่วนฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha ผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่น ๆ โดยใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic 
search มากที่สุด ร้อยละ 92.09 และเลือกใช้เขตข้อมูลค าส าคัญมากที่สุด ร้อยละ 84.14 อีกทั้งผู้ใช้เพียงส่วนน้อย
ร้อยละ 11.30 ท่ีจะใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น และพบผลการสืบค้นท่ีเป็นศูนย์จ านวนท้ังสิ้น 13,164 transactions 
(ร้อยละ 18.32) ของการสืบค้นทั้งหมด โดยเขตข้อมูลค าส าคัญได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์มากที่สุด ร้อยละ 78.33  
สาเหตุหลักท่ีท าให้สืบค้นไม่พบ ได้แก่ (1) ค าค้นไม่มีเนื้อหาอยู่ในฐานข้อมูล OPAC (2) ผู้ใช้พิมพ์ผิด (3) ค าค้นไม่ตรง
กับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรมในฐานข้อมูล 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการสืบค้น, ค าค้นของผู้ใช้, การวิเคราะห์ Log file 
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ABSTRACT  
 The study examines the information searching behavior of Thammasat University 
Library users by log file search analysis from Koha (Open-Source Integrated Library System) and 
usage statistics via One Search (EBSCO discovery service) during August 2017-July 2018. The findings 
will be adapted for subject heading assignment improvement for the library service. 
 The study found that the abstract was the most downloaded of source types 
from One Search 313,371 times (80.92%), full text downloaded 70,002 times (18.08%), e-Book  
2,056 times (0.53%), and multimedia 1,790 times (0.46%) meanwhile the audio books were slightly 
downloaded 31 times (0.01%). Most users searched information via One Search more than direct 
databases. 
 For Koha, most users retrieved Thai information resources by basic search method 
most (92.09%) and keywords searching was the most popular technique (84.14%). 11.30 % of the 
users had accessed their information by using other techniques like searching with limit search and 
collection limit was the most popular. There were 13,164 transactions (18.32%) for zero hits result 
and keywords searching was the most popular technique (78.33%). The main caused for zero hits 
searching were 1. The keyword does not exist in the OPAC 2. Wrong spelling 3. Keywords do not 
match with the subject headings or bibliographic records in databases.              
                              

Keyword: Information Retrieval Behavior, Search Terms, Transactional Log Analysis 

 
บทน า 
 การให ้บร ิการทร ัพยากรสารสนเทศถ ือ เป ็นหน ึ ่ งในบร ิการหล ักของหอสม ุดแห ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มผู้ใช้ของหอสมุดฯ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย 
และศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่
เปลี่ยนแปลง  หอสมุดฯ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้จึงต้องพัฒนาบริการที่ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สุด  
 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่หอสมุดฯ
จัดท าและจัดหา เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (Koha-TUDB) และฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 
อีกทั้งผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรทุกประเภทที่หอสมุดฯเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเพื่อให้บริการ ได้จากจุดเดียวผ่าน
ระบบ One Search ได้แก่ ทรัพยากรภายในห้องสมุดทั้งแบบตัวเล่มและออนไลน์ ทรัพยากรห้องสมุดที่อยู ่ใน
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เครือข่ายความร่วมมือ TU THAIPUL และทรัพยากรรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่หอสมุดฯจัดซื้อหรือได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) e-Book และหนังสือ
เสียงที่หอสมุดฯจัดซื้อ และวารสารที่ให้บริการแบบ Open access ซึ่งผู้ใช้จะได้รับทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ
ถ้าค าที ่ใช้สืบค้นสอดคล้องกับข้อมูลทรัพยากรที่อยู ่ในฐานข้อมูล เช่น ชื ่อเรื ่อง ชื ่อผู ้แต่ง หัวเรื ่อง ( Subject 
Headings) และค าส าคัญ (Keywords)  แต่จากผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ยังพบ
ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าค้นของผู้ใช้กับหัวเรื่องหรือค าส าคัญที่บรรณารักษ์เป็นผู้ก าหนด เป็นสาเหตุให้
ผู้ใช้หาทรัพยากรที่ต้องการไม่พบ ทั้งที่ห้องสมุดมีทรัพยากรพร้อมให้บริการ 
 ส าหรับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแม้จะเปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบัน อาทิ วิธีการ
สืบค้นทรัพยากร เทคนิคและกลวิธีที่ช่วยในการสืบค้น ค าที่ใช้ในการสืบค้น และปัญหาในการสืบค้น เป็นต้น ดังนั้น
บรรณารักษ์จึงไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหัวเรื่องและค าส าคัญ หรือการออกแบบบริการสารสนเทศ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างสะดวก ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ใช้พลาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่
ต้องการ และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ของหอสมุดฯ ไม่ถูกน าไปใช้ 
 ดังนั้นเพื่อให้บรรณารักษ์มีข้อมูลส าหรับก าหนดหัวเรื่องและค าส าคัญที่สอดคล้องกับค าค้นของ
ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงหอสมุดมีแนวทางในการพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม น ามาซึ่งความสามารถ
ในการเข้าถึงและได้รับทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการสืบค้น
และค าค้นของผู้ใช้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อให้ทราบถึงค าที ่ผ ู ้ใช้ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนดหัวเรื ่อง ( Subject 
Headings) และค าส าคัญ (Keywords) ให้สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้ 
 2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้เพื ่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการให้ผู ้ใช้
สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเรื่องพฤติกรรมการสืบคน้และการวเิคราะห์ Log 
file search 
 2. ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha และสถิติที ่เกี่ยวกับการสืบค้นในระบบ One Search ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 แต่
เนื่องจากข้อมูล Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มีเป็นจ านวนมาก จึงได้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง Log file search ตามเดือน เป็นจ านวนท้ังสิ้น 4 เดือน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling) ได้แก่ 1) เดือนสิงหาคม 2560  2) เดือนมกราคม 2561  3) เดือนมีนาคม 2561  และ 4) เดือน
พฤษภาคม 2561 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 71,871 Transactions  
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 3. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้วิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น ประกอบด้วยข้อมูลตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น 
 

ระบบ One Search  

 สถิติการเข้าใช้ทรัพยากร จ าแนกตาม ระบบปฏิบัติการ (Operation system) เว็บเบราว์เซอร์ (Web 
browser) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) 

 สถิติการสืบค้น  

 สถิติการใช้ทรัพยากร จ าแนกตามประเภท ได้แก่ บทคัดย่อ เอกสารฉบับเตม็ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
           หนังสือเสียง และ สื่อมลัติมีเดยี  

 สถิติการใช้ทรัพยากรผ่านระบบ One Search กับ Interface อื่น ๆ 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha  

 วันที่สืบค้น (Date) 

 ช่วงเวลาการสืบค้น (Period time) 

 ค าค้น (Query) 

 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ และ ตัวเลข เช่น เลขเรียกหนังสือ, เลข ISBN, เลข 
Bib number เป็นต้น 

 กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น (Tactic) ได้แก่ วิธีการสืบค้น เขตข้อมูล (Search field) การสืบค้น    
ด้วยตรรกบูลีน (Boolean logic) กลยุทธ์สืบค้นด้วยผู้แต่งและช่ือเรือ่งหรือค าส าคญั การตดัปลายค าและ
การแทนค า (Truncation) การใช้เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotation marks) และการจ ากดัการ
สืบค้น (Limit search) 

 จ านวนผลการสืบค้น (Bib found) 

 จ านวนผลการสืบค้นที่เป็นศนูย์ (Zero hits) 

 สาเหตุผลการสืบค้นเป็นศูนย ์
 
 4. เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Koha และ สถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นในระบบ One Search ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ (รตานา ยามาเจริญ, 2561) 
 4.1 รวบรวมข้อมูล (Data collection) จากรายงานสถิติฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha ในส่วน OPAC จ าแนกตามเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และเลือกรายงานสถิติจากระบบ One Search 
หัวข้อ “Reports & Statistics: EBSCOhost / EDS” และเลือกหัวข้อรายงาน “Standard Usage Reports” 
จากนั้นจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
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    4.2 คัดเลือกข้อมูล (Data selection) ที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ ส าหรับ Log file search 
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนท้ังสิ้น 4 เดือน ตามที่ได้กล่าวในข้อ 
2). ในส่วนรายงานสถิติระบบ One Search คัดเลือกข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 โดยเลือก
แสดงผลรายงานดังนี้  
 - Interface Usage Report    รายงานภาพรวมสถิติการสืบค้น สถิติการคลิกผลการ
สืบค้น สถิติการใช้เอกสารฉบับเต็ม สถิติการใช้บทคัดย่อ สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติการใช้หนังสือเสียง 
และสถิติการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
  - Database Usage Report    รายงานสถิติการใช้ทรัพยากรฯ ผ่านระบบ One Search 
ได้แก่ สถิติการสืบค้นฐานข้อมูล สถิติการใช้เอกสารฉบับเต็ม สถิติการใช้บทคัดย่อ สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถิติการใช้หนังสือเสียง และสถิติการใช้สื่อมัลติมีเดีย  
  - Login Usage Report  รายงานสถิติการเข้าใช้ทรัพยากรฯ จ าแนกตาม วิธีการLogin 
IP Address ผู้ใช้ ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
   4.3 ก าจัดข้อมูล (Data cleansing) ที่มีความซ ้าซ้อน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ใน Log file search (Koha) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ไม่ใช่ค าค้นของผู้ใช้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้
ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลได้ 
    4.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ตามตารางที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ และ
การหาค่าเฉลี่ย 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 ผลการศึกษาที่ได้สามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการให้หัวเรื ่องและค าส าคัญ 
ระบบการสืบค้นและพัฒนาบริการได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการเข้าใช้ทรัพยากร 
 ผู้ใช้ที่สืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ ส่วนใหญ่เข้าใช้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง
เป็นการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการใช้ EZProxy คิดเป็นร้อยละ 60.02 รองลงมา
เข้าใช้โดยบุคคลภายนอก (Guest access) ร้อยละ 39.88 แต่สถิติการใช้ EZProxy ซึ่งเป็นบริการเข้าถึงทรัพยากร
ของหอสมุดฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก มีสถิติการใช้อยู่ที่ร้อยละ 21 ของการสืบค้น
จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดฯ อาจเพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีใช้ EZProxy ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องมือสืบค้นของนักศึกษา (Boger, Dybvik, Eng, & 
Norheim, 2016) และการสร้างจุดเข้าถึงวิธีใช้ EZProxy ด้วย QR Code ตามโรงอาหารหรือตึกคณะ เป็นต้น 

2. อุปกรณ์การสืบค้น 
อุปกรณ์ในการสืบค้นท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก แต่การ

ใช้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตเริ่มได้รับความนิยมเช่นกัน โดยมีสถิติการใช้เป็นอันดับสองรองจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ การออกแบบแอพพลิเคชันหรือ Interface หน้า
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สืบค้นไม่ควรซับซ้อน ควรท าหน้าต่างใหม่เพื่อไปยังหน้าสืบค้นใหม่และคงหน้าต่างสืบค้นเดิมไว้เพื่อความสะดวก ควร
ท าทางลัดการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การสืบค้นเฉพาะเจาะจง การแนะน าค าค้น (Word suggestion) เพื่อ
เป็นแนวทางการสืบค้นและลดปัญหาการพิมพ์ผิด (Wu & Bi, 2017, pp. 663-665) อีกทั้งผลจากสถิติพบว่า ผู้ใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ IOS เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของการใช้ผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด ดังนั้นห้องสมุดสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการพัฒนาแอพลิเคชันโทรศัพท์มือถือมา
ปร ับใช ้ ในการให ้บร ิการห ้องสม ุดได ้  เช ่น Voice search, Visual image search, Virtual reality, Cloud 
computing, Virtual map เป ็นต ้น แต ่ในส ่วนการใช ้  e-Book Collection (EBSCOhost)  ผ ่านแอพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 0.53 

3. เว็บบราวเซอร์ 
  ผู้ใช้เข้าใช้ทรัพยากรผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome มากที่สุด ร้อยละ 55.59 รองลงมา
เข้าใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ร้อยละ 17.75 และเว็บเบราว์เซอร์ Mobile Safari ร้อยละ 8.62 ตามล าดับ 
บริการบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของห้องสมุดจึงควรเน้นให้ใช้งานได้อย่างเสถียรบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, 
Firefox และ Mobile Safari เนื่องจากเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ของหอสมุดฯ นิยมใช้มากที่สุด  

4. ประเภททรัพยากรท่ีใช้ 
  ประเภททรัพยากรที ่ได้ร ับความนิยมมากที ่สุดจากการสืบค้นผ่านระบบ One Search คือ 
บทคัดย่อ/ข้อมูลบรรณานุกรม ร้อยละ 80.92 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้ที่ท าการพิจารณาคัดสรร
เนื้อหาทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการก่อนเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนั้นการที่บรรณารักษ์แค็ตตาล็อกให้เนื้อหา
โดยสังเขปของทรัพยากรทั้งการจัดท าบทคัดย่องานวิจัย/รายงาน/บทความวารสาร หรือจัดท าสารบัญหนังสือ/
วารสาร และท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลบทคัดย่อหรือสารบัญได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สืบค้นสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวก (ธิติวัฒน์ ตาค า, มาลี กาบมาลา และ ล าปาง แม่นมาตย์, 2559, น. 72-73; 
Groote, Shultz, & Blecic, 2014, p. 172) อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและเป็นการเพิ่มสถิติการ
ใช้ทรัพยากรให้สูงขึ้น  นอกจากนี้หอสมุดฯควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หนังสือเสียง (Audiobook Collection 
(EBSCOhost)) ซึ่งมีสถิติการใช้ทั้งปีเพียง 31 ครั้ง (ร้อยละ 0.01) ให้มากข้ึน  

5. การใช้ e-Book 
  ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ e-Book Collection (EBSCOhost) ผ่านการสืบค้นจากระบบ One Search สูง
ถึงร้อยละ 78.41 ในขณะที่เข้าใช้ยังฐานข้อมูลที่ให้บริการ e-Book โดยตรงเพียงร้อยละ 21.05 ซึ่งนโยบายของ
หอสมุดฯต้องการเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อ e-Book ให้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มสถิติการใช้ e-Book ของหอสมุด 
ควรท าช่องทางเข้าถึง e-Book Collection ซึ่งเป็นการรวบรวม e-Book ที่หอสมุดฯจัดซื้อและผลิตขึ้นเอง ไว้ในหน้า
แรกของเว็บไซต์หอสมุดฯ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง รวมถึงการน าเสนอ e-Book ชื่อใหม่หรือเล่มที่ก าลังได้รับ
ความนิยม เพื่อดึงดูดการเข้าใช้ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหอสมุดฯ  ในส่วนวิธีการใช้ e-Book 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่นิยมดาวน์โหลด แต่จะใช้การอ่านออนไลน์ ร้อยละ 88.38 อาจเนื่องจากข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่าน (Groote, Shultz, & Blecic, 2014) และ e-Book Collection (EBSCOhost) ที่มีข้อจ ากัดเรื่อง 
Digital Rights Management (DRM) จะถูกก าหนดเงื่อนไขจ านวนหน้าการดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์PDF 
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6. เคร่ืองมือสืบค้น 
 6.1 Interface การสืบค้น  เมื ่อเทียบสถิติการสืบค้นระหว่างระบบ One Search กับ 
Interface การสืบค้นอื่น ๆ พบว่า ผู้ใช้เริ่มการสืบค้นทรัพยากรในฐานข้อมูลของหอสมุดฯ ด้วยการสืบค้นที่หน้า 
One Search ก่อน มากกว่าเข้าสืบค้นเฉพาะฐานข้อมูล ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการตั้งค่า Default เป็นเครื่องมือ
สืบค้นแรกในหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ค่า Default ที่เครื่องมือสืบค้นตั้งให้ (Dougan, 2018, 
pp. 93-94) แต่ในส่วนการแสดงผลควรน าเสนอทรัพยากรของหอสมุดฯให้อยู่ในล าดับแรก เนื่องจากผลการศึกษา
จ านวนการคลิกผลการสืบค้นของผู้ใช้ในระบบ One Search พบว่า ผู้ใช้คลิกเข้าดูผลการสืบค้นอยู่ที่ประมาณ 2 ครั้ง 
ต่อการสืบค้น 1 ครั้ง สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า พฤติกรรมผู้ใช้ไม่นิยมคลิกดูผลการสืบค้นในหน้าหลัง (Georgas, 
2014; Trapido, 2016) ซึ่งการแสดงผลสืบค้นในระบบ One Search เรียงล าดับตามความเกี่ยวข้องของทรัพยากร
กับค าค้นของผู้ใช้ โดยให้ค่าน ้าหนักความเกี่ยวข้องระหว่างค าค้นที่สอดคล้องกับหัวเรื่องเป็นหลัก ดังนั้นบรรณารักษ์ 
แค็ตตาล็อกควรให้ความส าคัญต่อความสอดคล้องของหัวเรื่องกับค าค้นที่ผู้ใช้นิยมสืบค้น และเพิ่มการให้ค าส าคัญที่
ตรงกับค าค้น เนื่องจากการให้หัวเรื่องบางค ายังมีข้อจ ากัดเรื่องการเป็นค าศัพท์ควบคุม รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์ 
Full text ให้ชัดเจนในหน้าผลการสืบค้น ไม่ควรให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปด้านในหลายครั้ง เนื่องจากความซับซ้อนท าให้ผู้ใช้
คิดว่าสืบค้นข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ (Hanrath & Kottman, 2015, pp. 9-10) รวมถึงหมั่น
ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรของหอสมุดฯ ว่าถูกแสดงในหน้าผลการสืบค้นของระบบ One Search ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ เพราะถ้าทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการมีในหอสมุดฯ แต่ไม่ปรากฏในหน้าผลการสืบค้น ความคุ้มค่าในการ
จัดหาทรัพยากรย่อมลดลง 
 6.2 สถิติการสืบค้นแต่ละเดือน จากสถิติการสืบค้น พบว่า โดยส่วนใหญ่ช่วงใกล้สอบจะมี
จ านวนการสืบค้นสูง และในช่วงปิดภาคการศึกษาจ านวนการสืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ จะลดลงกว่าช่วงเปิด
เรียน โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับสถิติการยืมหนังสือของหอสมุดฯระหว่างช่วงเวลาที่ศึกษา 
พบว่า เดือนที่มีสถิติการยืมหนังสือน้อยที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของหอสมุดฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
อาจต้องเน้นไปท่ีทรัพยากรในรูปแบบออนไลน์มากกว่าสิ่งพิมพ์ 
 6.3 ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น จากสถิติการสืบค้นในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่สืบค้นด้วยภาษาไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 69.50 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 24.93 แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการใช้ทรัพยากรภาษาไทยในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เป็นหลัก ดังนั้นควรให้ความส าคัญ
กับการลงรายการบรรณานุกรม การก าหนดหัวเรื่อง/ค าส าคัญ การให้ข้อมูลสารบัญ หรือช่องทางในการเข้าถึงอื่น ๆ 
ของทรัพยากรภาษาไทย อาทิ การพัฒนาคลังค าหัวเรื ่องภาษาไทย การให้ค าส าคัญที ่สอดคล้องกับค าค้น 
ความสามารถในการสืบค้นไฟล์สแกนสารบัญในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เป็นต้น ในส่วนการสืบค้นภาษาที่ 3 
เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น แม้จะมีจ านวนการสืบค้นน้อยเพียงร้อยละ 0.34 แต่เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรภาษาที่ 3 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศอาจต้องเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งที่เป็น
ตัวอักษรตามต้นฉบับ (ถ้าสามารถหาได้) เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรได้ง่ายยิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง  

100 Zhang, Bojiang. 

245 Han yu gong neng yu fa yan jiu / ǂc Zhang Bojiang, Fang Mei zhu. 

700 张伯江. 
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740 汉语功能语法研究. 
7. กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น 

 7.1 เขตข้อมูลการสืบค้น  จากสถิติผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมสืบค้นด้วยเขตข้อมูลค าส าคัญ มากที่สุด 
ร้อยละ 84.14 รองลงมาคือ เขตข้อมูลช่ือผู้แต่ง ร้อยละ 5.30 และเขตข้อมูลช่ือเรื่อง ร้อยละ 4.45 ตามล าดับ ในส่วน
หัวเรื่องมีการใช้เพียงร้อยละ 2.33 สาเหตุที่การสืบค้นด้วยค าส าคัญได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นการค้นที่ง่าย 
สะดวก และลักษณะยังคล้ายกับการสืบค้นใน Google ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว (นภัสกร กรวย
สวัสดิ์, ล าปาง แม่นมาตย์, และมาลี กาบมาลา, 2559, น. 90)  ดังนั้นในหน้าการสืบค้นหน้าแรกเขตข้อมูลที่มีให้ผู้ใช้
เลือกควรมีแค่ 3 ประเภท ได้แก่ ค าส าคัญ ช่ือผู้แต่ง และชื่อเรื่อง ตามล าดับ แต่ผลเสียจากการสืบค้นด้วยค าส าคัญ
คือ ผลลัพธ์การสืบค้นมีจ านวนมาก ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการคัดกรองเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นการจ ากัด
การสืบค้นด้วยเครื่องมือ Facet ในหน้าผลการสืบค้นจะช่วยลดจ านวนผลการสืบค้นให้ตรงกับความต้องการมาก
ยิ่งข้ึน 
 7.2 กลยุทธ์การสืบค้น  จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ผู้ใช้ใช้ประกอบการสืบค้นมีการใช้น้อย
เพียงร้อยละ 11.30 ของการสืบค้นทั้งหมด กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุด คือ การจ ากัดการสืบค้น รองลงมาเป็นการสืบค้น
ด้วยตรรกบูลีน และการสืบค้นด้วยช่ือผู้แต่งประกอบกับช่ือเรื่อง/ค าส าคัญ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น หรือได้รับการอบรมแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปทักษะในการจดจ าวิธีการสืบค้น
น้อยลง ดังนั้นหน้าสืบค้นควรมีกล่องตัวอย่างการใช้เครื่องมือติดกับช่องสืบค้น หรือลิงก์แนะน าการสอนสืบค้น เพื่อ
แนะแนวการค้นให้ผู้ที่ไม่เคยอบรมหรือได้รับการอบรมแล้วสามารถสืบค้นทรัพยากรได้ดียิ่งข้ึน (Khatun & Ahmed, 
2018, pp. 499-500) 
 7.3 การจ ากัดการสืบค้น  เมื่อพิจารณาเฉพาะกลยุทธ์การจ ากัดการสืบค้น ผู้ใช้เลือกจ ากัด
การสืบค้นด้วยหมวดหมู่ทรัพยากร (Collection) มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการประเภททรัพยากรที่
เฉพาะเจาะจง เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งถ้าผู้ใช้รู้จักการจ ากัดผลการสืบค้นด้วย Facet ซึ่งมีทั้งในระบบ 
One Search และ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จะท าให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและ
เป็นการประหยัดเวลาในการคัดกรองผลการค้น ดังนั้นเรื่องการใช้ Facet ควรประกอบในเนื้อหาการแนะน าการใช้
ห้องสมุดและการสืบค้นของหอสมุดฯ  

8. จ านวนผลการสืบค้น 
  ค่าเฉลี่ยจ านวนผลการสืบค้นที่ผู้ใช้ได้รับอยู่ที่ 14 หน้า/ครั้งการสืบค้น สาเหตุที่ได้ผลการสืบค้น
จ านวนมากเพราะผู้ใช้นิยมสืบค้นด้วยค าส าคัญ อีกท้ังใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic search ร้อยละ 92.09 และมีเพียง
ส่วนน้อยที่ใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น โดยฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ถูกตั้งค่าให้เรียงล าดับผลการ
สืบค้นตามชื่อเรื่อง โดยระบบจะจับค าค้นที่ตรงกับข้อมูลในฐานและแสดงผลชื่อเรื่องตามล าดับอักษร ไล่จากตัวเลข 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันท่ีให้ความสนใจกับ
ผลการสืบค้นในล าดับแรก ๆ เท่านั้น อีกทั้งไม่สนใจผลการสืบค้นด้านล่างหรือหน้าถัดไป ถ้าไม่พบผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้ใช้จะสืบค้นใหม่หรือย้ายแหล่งสืบค้นไปที่อื่น เช่น Google รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้ไม่นิยมขอความช่วยเหลือจาก
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย, 2559; Du & Evans, 2011; Georgas, 2014; Trapido, 
2016) ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อเครื่องมือสืบค้นของหอสมุดฯ คือ ใช้งานยากและไม่ได้รับทรัพยากรที่ต้องการ ดังนั้น
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เครื่องมือสืบค้นของหอสมุดฯ ควรเรียงผลการสืบค้นตามความเกี่ยวข้องและเรียงปีพิมพ์จากใหม่ไปหาเก่า เนื่องจาก
ผู้ใช้นิยมใช้ทรัพยากรที่มีเนื้อหาใหม่ (ธิติวัฒน์ ตาค า, มาลี กาบมาลา และ ล าปาง แม่นมาตย์, 2559, น. 73-74) 

9. ผลการสืบค้นที่เป็นศูนย์ 
  โดยรวมผลการสืบค้นเป็นศูนย์อยู่ที่ ร้อยละ 18.32 ของการสืบค้นทั้งหมด โดยเขตข้อมูลค า
ส าคัญได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์มากที่สุด ร้อยละ 78.33 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้ใช้สืบค้นแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ ส่วนใหญ่
เกิดจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ไม่มีทรัพยากรที่มีเนื้อหาตรงกับค าที่ผู้ใช้สืบค้น อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น สารสนเทศที่สืบค้นเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีข้อมูลในฐาน ถ้าเปรียบเรื่องเนื้อหาที่ทันสมัย ฐานข้อมูลวารสาร
หรือฐานข้อมูลออนไลน์มีสารสนเทศที่เนื้อหาทันสมัยมากกว่า (กุลวรางขค์ ฤทธิเดช , เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, และ 
พวา พันธุ ์เมฆา, 2557) ซึ ่งในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จัดเก็บทรัพยากรประเภทหนังสือและ
โสตทัศนวัสดเุท่านั้น หรือการที่ผู้ใช้สืบค้นด้วยค าค้นภาษาธรรมชาติ (Natural language/Free text terms)  ไม่ใช้
ค าส าคัญสั้น ๆ ลักษณะของค าอาจไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไม่ตรงกับดรรชนีค าค้นท่ีอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึง
ค าค้นที่เฉพาะเจาะจงเกินไป ข้อมูลบรรณานุกรมอาจให้รายละเอียดไม่พอ ตัวอย่างค าส าคัญที่ผู้ใช้สืบค้น เช่น 
บทบาทหน้าที่ae พ.ร.บ.สัตว์2558 การส่งตัวนักการเมือง ความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาผี แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นต้น ผู้ใช้ต้องดูเนื้อหาในตัวเล่มหรือสารบัญประกอบ 
โดยหนังสือภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้การสแกนหน้าสารบัญซึ่งไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาในหน้าสารบัญได้ ดังนั้นถ้ามี
เทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นไฟล์สแกนจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้สืบค้นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสารบัญมี
การใช้ค าที่สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่ม และเป็นค าศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง สาเหตุล าดับที่สองที่ผู้ใช้สืบค้นแล้วไม่
พบ คือ ปัญหาผู้ใช้พิมพ์ผิดหรือสะกดผิด การน าเทคโนโลยี Word Suggestions เช่นเดียวกับระบบ One Search 
และ Feature “Did You Mean” เหมือนเครื่องมือสืบค้น Google จะช่วยลดปัญหาการพิมพ์ค าค้นผิด การเว้น
วรรคค าไม่ถูกต้อง การใช้ค าค้นไม่ตรงกับในฐานข้อมูล หรือปัญหาที่ผู ้ใช้คิดค าสืบค้นไม่ออกได้ (Hanrath & 
Kottman, 2015; Khatun & Ahmed, 2018) ในส่วนปัญหาการใช้ค าค้นไม่ตรงกับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรม
ในฐานข้อมูลมีจ านวนท้ังสิ้น 346 transactions งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ควรน าค าค้นของผู้ใช้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ไปปรับหัวเรื่องในฐานข้อมูล หรือข้อตกลงการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ ให้สอดคล้องกับค าค้น
ของผู้ใช้ต่อไป 

แนวทางส าหรับการศึกษาในอนาคต 
ศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้โดยการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกถึงเหตุผล ทัศนคติ และความคิดเห็นท่ีผู้ใช้มีต่อการสืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ 
 
รายการอ้างอิง 
กุลวรางขค์ ฤทธิเดช, เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, และ พวา พันธุ์เมฆา.  (2557).  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
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