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บทคัดย่อ  
 ระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม PHP, HTML5 และ JQuery เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 ทั้งนี้ระบบ
ดังกล่าวช่วยอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยสามารถ
ลงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ช่วยลดขั้นตอนการท างานจากเดิมที่ลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์ม
กระดาษ ซึ่งสามารถสูญหาย และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ทันที  ระบบดังกล่าวยังสามารถรายงานผลค่าใช้จ่าย
ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ศูนย์บรรณสารฯ ต้องเบิกจ่ายค่าให้แก่ร้านค้าเป็นประจ าทุกเดือนได้ 

           ผลการใช้งานระบบ พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วมากขึ้น  ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลการลงทะเบียน และงบประมาณค่าใช้จ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ของแต่ละร้านค้า เป็นรายวัน รายเดือน 
และรายปีงบประมาณ รวมถึงการน าข้อมูลแสดงผลในรูปแบบ Excel ได้   

 
ค าส าคัญ: ระบบลงทะเบียนนติยสารออนไลน์, ระบบลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ออนไลน ์

 
ABSTRACT  
 Online Magazine and Newspaper registration system was developed to facilitate 
the periodical staff in recording the receipt of magazines and newspapers online through any 
computers conveniently and promptly. The computer system analyst developed the system using 
PHP, HTML5 and JQuery programs linked to the MySQL database to store data.  It runs on the 
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Windows Server 2008 R2 operating system.  It helps reduce the process and also accelerate the 
budget report generation. and save paper resources. 
 Deploying this online magazine and newspaper registration system showed that 
the work of registering newspapers and daily magazines can be done using any computer quickly, 
efficiently.  The system can also produce summary reports of registered items and budget in daily, 
monthly and yearly basis.  Moreover, the data can be exported to Excel format. 

 
Keyword: Magazine Online registration system, Newspaper Online registration system  

 
บทน า 
 การลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจ าวัน  เป็นหน้าที่ประจ าของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
บริการวารสารและเอกสาร ทั้งนี้ในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ในช่วงนอกเวลาท าการ  (วันเสาร์  
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรห้องสมุด ที่มาจากฝ่ายงานอื่น ๆ ส่งผลให้การ
ลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์มีความหลากหลาย  มีข้อมูลไม่ตรงกับรายการและจ านวนท่ีจัดซื้อ ประกอบ
กับเป็นการลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ ท าให้เกิดการสูญหาย ฉีกขาด และมีปัญหาล่าช้าในการสรุปผล
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ และรายงานค่าใช้จ่ายในการบอกรับ 
 จากเหตุผล และข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายงานบริการวารสารฯ จึงได้พัฒนาระบบลงทะเบียน
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์มาใช้งาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปผลค่าใช้จ่ายในการบอกรับของแต่ละร้านค้าได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน (Updated information) 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน ์
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

         การพัฒนาระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 1.การออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม 
PHP, HTML5, JQuery และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยผู้พัฒนาระบบมีความเช่ียวชาญและ
สามารถน ามาพัฒนาระบบได้ตามความต้องการ ซึ่งระบบที่พัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2008 R2 โดยผู้พัฒนาได้ศึกษารูปแบบของการลงทะเบียนจากแบบฟอร์มกระดาษเดิม รวมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่
งานวารสารและหนังสือพิมพ์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นประจ า ถึงความต้องการเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานจริง ส าหรับการ
ออกแบบดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ส่ง
ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากการทดลองใช้งาน เพื่อแจ้งให้ผู้พัฒนาระบบได้ทราบ และปรับปรุงระบบให้
เหมาะสมในล าดับต่อไป โดยเริ่มใช้งานระบบเมื่อเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา 
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2. การลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
ในระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องกรอกข้อมูลของช่ือ ราคา จ านวนฉบับที่บอกรับของนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์เนื่องจากระบบได้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ 

  2.1 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน คัดแยกใบส่งของประจ าวันจากร้านค้า ออกเป็น  2 ประเภท คือ                   
         2.1.1) นิตยสาร 
         2.1.2) หนังสือพิมพ ์

   2.2 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ปีที่ ฉบับที่ เดือน ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ที่ได้รับ  
ตามใบส่งของจากร้านค้าแต่ละวัน 
  2.3 เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อท าการบันทึกข้อมูล
แยกตามใบส่งของจากร้านค้า ดังภาพที่ 1 เลือกเมนูการลงทะเบียนให้ถูกต้อง โดยมี 2 เมนู คือ นิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ ์ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงช่องทางการเข้าระบบปฏิบัติการ การลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ ์
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ภาพที่ 2 แสดงเมนูการลงทะเบียน 
 
  2.4 ตรวจสอบช่ือของสิ่งพิมพ์ ราคา จ านวนฉบับที่ได้รับอนุมัติ กับใบส่งของจากร้านค้าว่า
ถูกต้องหรือไม่ ดังภาพที่ 3 และบันทึกข้อมูลของนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่ได้รับ ลงในระบบให้ครบถ้วน ได้แก่     
ปีท่ี ฉบับท่ี วันท่ี/เดือน/ปี ตามที่ปรากฎที่ตัวเล่ม ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงใบส่งของจากร้านค้า 
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ภาพที่ 4 แสดงการบันทึกข้อมูลรายละเอยีดของนิตยสาร หรือหนังสอืพิมพ์ที่ลงทะเบียน 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายงานประจ าวันของหนังสือพิมพ์ท่ีลงทะเบียน 

 
  2.5 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย สามารถตรวจสอบการท ารายการได้ว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ โดยคลิกเลือกเครื่องหมายแว่นขยาย ท่ีเมนู View  ดังภาพท่ี 6 

 

จ ำนวนรำคำ  และจ ำนวนฉบับที่ได้รับอนมัุติจำกมหำวิทยำลยั 
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ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดการบนัทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 
  2.6 หากมีรายการที่ลงทะเบียนที่ผิด สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกเลือกเมนูแก้ไข
ตรวจรับ โดยคลิกเลือกให้ตรงกับวันท่ี ท่ีต้องการท าการแก้ไข ดังภาพที่ 7 

 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงเมนูการแกไ้ขข้อมลู กรณตี้องการแก้ไขข้อมลูลงทะเบียนท่ีผิดพลาด 
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  2.7 ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวารสารฯ จะท าการสรุปและน าออกข้อมูลการ
ลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ประจ าดือน
แก่ร้านค้าต่อไป ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน 
 
  2.8 ทุกสิ้นปี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานวารสารฯ จะท าการสรุปและน าออกข้อมูลการลงทะเบียน 
นิตยสารแลหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณการจัดซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจ าป ี
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที่ฝ่ายงานบริการวารสารฯ ได้น าระบบลงทะเบียนนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
มาใช้เพื่อลงทะเบียนรับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา พบว่า             การลง
ข้อมูลของนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในระบบครบถ้วน ตามรายการที่ขออนุมัติประจ าปี สามารถจัดเก็บและแสดงผล
ของข้อมูลได้ทันที ช่วยลดปัญหาความไม่สะดวก ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอ่ืน ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในช่วงนอก
เวลาท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ทั้งนี้ยังสามารถลงทะเบียนรับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์
โดยไม่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่ห้องท างานของฝ่ายงานวารสารฯ นอกจากนี้การน าระบบดังกล่าวมาใช้ยังเป็นการ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากร วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้เป็นระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้   
                        1. เมื่อลงทะเบียนรับนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ รายการใดควรเน้นแถบสีเพื่อให้มีความแตกต่าง
จากรายการที่ไม่ได้ท ารายการ เพื่อป้องกันการลงรายการผิดพลาด 
  2. การกรอกข้อมูลวันที่ ในระบบลงทะเบียนควรจะเปลี่ยนเป็นระบบปฏิทินให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคลิกเลือกวัน เดือน ปี ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการกรอกข้อมูลวันที่ผิดพลาดได้
อีกทางด้วย 
 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอื่นที่สามารถปฏิบัติงานการ
ลงทะเบียนนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ได้ที่ฝ่ายงาน หรือห้องท างานของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่ห้อง
ท างานของฝ่ายงานวารสารฯ เท่านั้น 

2. ลดการใช้ทรัพยากร วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษ  
3. ลดขั้นตอนในส่วนของการสรุปรายงานประจ าวัน สรุปรายงานประจ าเดือน และสรุปรายงาน

ประจ าปี 
 4. สามารถเรียกดูงบประมาณการใช้จ่ายค่านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ได้ทันที 
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บทคัดย่อ  
 ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาระบบจัดการเอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ส าหรับใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง
และหลักฐานอ้างอิง รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่บุคลากร
ของห้องสมุดในด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง ท าให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
สามารถจัดท ารายงานได้ด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินการโดยผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ ระบบยังช่วยอ านวยความสะดวกต่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และการเข้าถึงหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงาน 
ช่วยลดระยะเวลาการตรวจรายงานการประเมินตนเองและตรวจหลักฐานอ้างอิงจ านวนมาก    

 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, รายงานการประเมินตนเอง, QA, SAR, โปรแกรม WordPress 

 
ABSTRACT  
 The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University  developed a Document Management System for library’s Quality Assurance (QA) .  The 
System stored and collected Self Assessment Reports (SAR) and document files for supporting the 
Internal Quality Assurance processes.   The system was benefit to library staff who prepared the 
Self Assessment Report to reducing time and mistakable by non- responsible personnel. 
Furthermore the system was benefit to Quality Assurance Inspector for checking the Self 
Assessment Report both reports and the document files. Resulting the system was helpful for them 
about reduce working hours  with the Self Assessment Report and reference documents. 
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บทน า 
 ส านักบรรณสารสนเทศในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบการจัดระบบและบริการห้องสมดุ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 และได้ด าเนินการมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ 

การจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักบรรณสารสนเทศทุกปี

การศึกษา ในระยะแรกบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศทุกฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ในระยะต่อมาได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยที่รายงานการประเมินตนเองยังคงจัดท าในรูปของสิ่งพิมพ์ ส่วนหลักฐานอ้างอิงจัดท าใน

รูปแบบของไฟล์ดิจิทัลและน าขึ้นไว้บนหน้าเว็บเพจการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักบรรณสารสนเทศ ภายใต้

เว็บไซต์ของห้องสมุด แต่ยังคงจัดท าเตรียมหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบและอ้างอิงใน 

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวยังไม่อ านวยประโยชน์ต่อส านัก

บรรณสารสนเทศที่ยังต้องใช้บุคลากรและระยะเวลามากในด้านการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเองและ

หลักฐานอ้างอิง เนื่องจากเป็นการด าเนินการด้วยบุคลากรที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนั้น  ๆ โดยตรง อีกทั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายังคงต้องใช้เวลามากส าหรับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง

และหลักฐานอ้างอิงเนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้อหาและจ านวนหลักฐานอ้างอิงจ านวนมาก 

  เพื่อเป็นการลดภาระและลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศในด้านการ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนลดภาระในการตรวจเอกสารหลักฐานจ านวนมากให้กับคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักบรรณสารสนเทศจึงได้แตง่ตั้งคณะท างานพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักบรรณสารสนเทศข้ึน ท าหน้าที่ศึกษาและพัฒนา

ระบบที่จะอ านวยประโยชน์ในด้านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงส าหรับการรายงานผลการประเมินตนเอง ในการพัฒนาระบบดังกล่าว

คณะท างานได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา

บนอินเทอร์เน็ต (Contents Management System – CMS) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากคุณสมบัติ

เด่นหลายประการของโปรแกรม เช่น การใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ที่ความยืดหยุ่นสูง สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลาย มีโครงสร้างที่รองรับการจัดท าเว็บไซต์ให้แสดงผลเป็นอันดับต้นๆ (Search Engine Optimization – 

SEO)  ของการค้นหาด้วยโปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  (Search Engine) และสนับสนุน 

การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้  (Responsive website) (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, 2560, น. 2) 

มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาและเรียกระบบที่พัฒนาขึ้นว่าระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักบรรณสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของห้องสมุดส าหรับรองรับ

การประเมินคณุภาพการศึกษาขอส านักบรรณสารสนเทศ  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด  

 ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล

รายงานการประเมินตนเองของส านักบรรณสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงใน 

การรายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พัฒนาและเริ่ม

ใช้งานครั้งแรกในปีการศึกษา 2559 เพื่อลดภาระและลดขั้นตอนของการท างานให้แก่บุคลากรของส านัก 

บรรณสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกิดจากด าเนินการโดย

บุคคลที่ไม่ใช้เจ้าของงานโดยตรง ตลอดจนอ านวยความสะดวกและลดภาระในการตรวจเอกสารหลักฐานที่มีจ านวน

มากให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมดุ 
 

  ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด ออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก

โปรแกรม WordPress ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ ช่วยสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป (Content 

Management System - CMS)  ส าหรับการสร้างเว็บบล็อก (Webblog) ที่มลีักษณะเด่นหลายประการที่เหมาะสม

กรอบแนวคดิระบบการจดัการเอกสารการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของห้องสมุด 

   รายงานการประเมินตนเองใน

รูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ 

ประกอบด้วย 1) รายงาน 

การประเมินตนเอง และ 

 2) เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ  

ระบบการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของห้องสมุด ในรูปแบบ

ออนไลน์ ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน 

การจัดการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง

และหลักฐานอ้างอิง และส าหรับกรรมการ 

ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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กับการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  เช่น มี

ระบบบริหารจัดการหรือระบบหลังบ้านที่ช่วยในการจัดการข้อมูล มีโปรแกรมเสริม (Plugin) ที่ช่วยในการพัฒนา

จ านวนมาก มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย มีระบบจัดเก็บสถิติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีประสิทธิภาพในการท าให้

เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของการค้นด้วย Search Engine (Search Engine Optimization – SEO) และสนับสนุน

การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Website) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรบัการสร้างเว็บไซตใ์น

ปัจจุบัน (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, กรมทรัพยากรน้ า, 2560, น. 2) 
 

 ระบบจัดการเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาของห้องสมุดให้บริการอยู่บนระบบ

อินทราเน็ตของส านักบรรณสารสนเทศ (http://172.20.6.99/intra/qa/)  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

  1. ส่วนการจัดการข้อมูล เป็นส่วนเข้าใช้งานระบบส าหรับบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องในด้านจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง ประกอบด้วย ส่วนลงทะเบียน ส่วน

เข้าระบบ การใช้ฐานข้อมูล และส่วนเช่ือมโยงไปยังรายงานการประเมินตนเองย้อนหลัง 
 

  2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่ให้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหา

ภายในของระบบรายงานการประเมินตนเอง และรายการตัวบ่งช้ีของปีที่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เรียงตามล าดับ โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าค าอธิบายตัวบ่งช้ี และหน้าผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีมีการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 2  

 3. ส่วนท้าย เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดวันเปิดและปิดระบบ และไฟล์เอกสารเต็มรูป 

(PDF) ของรายงานการประเมินตนเองของปีท่ีของรับการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และไฟล์เอกสารเตม็

รูปของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 ภาพที่ 2 หน้าแรกรายงานการประเมินตนเอง 
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ภาพที่ 3 (บน) หน้าแสดงค าอธิบายตัวบ่งช้ี และผลการด าเนินการ และ 
           (ล่าง) หน้าแสดงเกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอกสารอา้งอิง  
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            ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  
  ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด 
ประกอบด้วย การก าหนดโครงสร้าง การพัฒนา การทดสอบระบบ การปรับปรุงระบบ การเผยแพร่และการใช้งาน 
การประเมินผลการใช้งาน ตามล าดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. การก าหนดโครงสร้าง เป็นการก าหนดโครงสร้างเนื้อหาและการแสดงผลเนื้อหา การ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องของระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ได้แก่  
   ส่วนการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดส่วนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 
2) ผู้รายงานผลการด าเนินงาน และ 3) ผู้ใช้ข้อมูลในระบบ  
  ส่วนการแสดงผล  เป็นการก าหนดข้อมูลที่ต้องการแสดงในหน้าส่วนการแสดงผล แต่ละหน้า 
และการก าหนดส่วนเช่ือมโยง (Link) ไปยังหน้าต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของระบบ ตัวบ่งช้ีที่ขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน และเอกสารการด าเนินงาน เป็นต้น 
   ส่วนหลักฐานอ้างอิง เป็นการก าหนดประเภทของเอกสารอ้างอิงและการจัดเตรียมเอกสารอ้างองิ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมส าหรับแนบประกอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารอ้างอิง
ประกอบด้วยไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ เช่น Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF 
หรือ URL ของเว็บเพจ  
 2. การพัฒนาระบบ เป็นการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของห้องสมุดตามโครงสร้างที่ก าหนดด้วยโปรแกรม WordPress  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ระบบ และการพัฒนาหน้าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ  
   การบริหารจัดการระบบ หรือระบบหลังบ้าน เป็นก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานและสิทธ์ิการท างาน
ในระบบ และการออกแบบและสร้างเทมเพลต (Template) ส าหรับการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  การพัฒนาส่วนการแสดงผล เป็นการออกแบบส่วนการแสดงผลข้อมูลตามที่ก าหนด ท้ังในด้าน
การจัดองค์ประกอบการแสดงเนื้อหา ตัวอักษร สี และภาพประกอบ 
 3. การทดสอบระบบ เป็นการประเมินผลการใช้งานระบบหลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการใช้
แบบสอบถามและการสอบถามด้วยวาจา จากผู้ปฏิบัติงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้และให้ทดลองใช้งานระบบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านน าเข้าข้อมูล ด้านการประมวลผล และ
ด้านการรายงานผล 
   4. การปรับปรุงระบบ เป็นการน าข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมมาปรับปรุง
ระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
  5. การเผยแพร่และการใช้งาน ระบบจัดการเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของห้องสมุด เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการอยู่บนระบบอินทราเน็ตของส านัก
บรรณสารสนเทศ (http://172.20.6.99/intra/qa/)  
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 6. การประเมินผลการใช้งาน ส านักบรรณสารสนเทศได้ท าการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลกลาง จากบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรของห้องสมุด บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการ
ตรวจประเมิน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบอย่างสม่ าเสมอ 
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงระดับความคดิเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด   
           ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
  จากภาพที่ 4 แสดงถึงระดับความคิดเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 โดยผลจากการสอบถามคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบ 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากร
ของห้องสมุด บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการตรวจประเมิน ใน 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึง

พอใจระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43) โดยความพึงพอใจด้านระบบฐานข้อมูลท าให้การด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ สะดวกและง่ายขึ้น ( x̄ = 4.62) และด้านระบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์  ส าหรับการท างาน และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งช้ี ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เกณฑ์

การประเมิน และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง) (x̄ = 4.54) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =  

4.54) และมีความพึงพอใจด้านระบบฐานข้อมูลเข้าถึงและใช้งานง่าย (x̄ = 4.38) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 ด้านท่ี 4 ด้านท่ี 5

ระดับความคิดเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุดค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 5 ดา้น  
1 ระบบฐานข้อมูลเข้าถึงและใช้งานง่าย  

2) ระบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ส าหรับ 

    การท างาน และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ภายใน (ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน  

    และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 

    เอกสารอ้างอิง) 

3) ระบบฐานข้อมูลท าให้การด าเนินการประกันคุณภาพ  

    การศึกษาภายในของส านักฯ สะดวก และง่ายข้ึน  

4) การออกแบบระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมทั้งรูปแบบ 

    การน าเสนอ ตัวอักษร สี และภาพประกอบ   

5) ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้งานฐานข้อมูลกลาง 

    เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักบรรณ 

    สารสนเทศ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลการพัฒนาระบบ  
 ส านักบรรณสารสนเทศได้ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ห้องสมุด จ านวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในเป็นแหล่งรวบรวมรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานอ้างอิง  ส าหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ที่อ านวยประโยชน์ให้กับบุคลากรของส านักบรรณ
สารสนเทศในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง  โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานตัวช้ีวัดใด สามารถด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงลดข้อผิดพลาดของ
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกิดจากด าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ใช้เจ้าของงานโดยตรง นอกจากนี้ ระบบยังช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในการตรวจหลักฐานอ้างอิง ช่วยลดเวลาในการ
ตรวจรายงานและลดจ านวนเอกสารหลักฐานในรูปแบบของสิ่งพิมพ์จ านวนมาก  
  ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด สรุปได้ ดังนี้    
  การน าเข้าข้อมูล ระบบน าเข้าข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงรวดเร็วและใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน สามารถน าเข้าเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้หลากหลายประเภท การเพิ่มเติม แก้ไช และการปรับปรุงข้อมูล
สามารถท าได้ง่าย การบันทึกข้อมูลด าเนินงานได้ง่ายและรวดเร็ว และมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน จึงท าเกิด
ความปลอดภัยกับข้อมูลและข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
 การประมวลผล ระบบสามารถน าเข้าเอกสารหลักฐานอ้างอิงและสามารถแสดงผลได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  
  การแสดงผล  ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลตามโครงสร้างที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถพิมพ์ผลในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ได้ และน าเสนอผลการด าเนินงานถูกต้องตรงกับความต้องการใช้งาน  
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ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ 

ขั้นตอนการใช้งานระบบการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด 



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

 
 

 อภิปรายผล 
 ผลจากการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด พบว่า  
 1. ด้านการใช้งาน ระบบเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้กับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ภายในต่อบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานและต่อกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน จากระบบเดิมที่
เป็นการด าเนินการกับเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ท้ังหมดเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยบริการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

 2. ด้านระบบ ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากพัฒนาด้วยโปรแกรม 
WordPress ที่มีคุณสมบัติใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง มีประสิทธิภาพในการท าให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของ
การค้นด้วย Search Engine และสนับสนุนการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะ  
 ส านักบรรณสารสนเทศควรพัฒนาช่องทางส าหรับคณะกรรมการตรวจประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีนั้น ๆ ที่
สามารถแสดงผลและพิมพ์ผลรายงานฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าเสนอศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได้ทันที   
 การน าไปใช้ประโยชน ์
 ระบบเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้ด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์ส าหรับกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการตรวจรายงานการประเมินตนเองและตรวจหลักฐานอ้างอิงที่สะดวกและรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ  
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนา VoD Service 
System เพื่อตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่องรับชม Video on Demand เป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะของเครื่องว่ายังว่าง (Available) หรืออยู่ระหว่างการใช้งาน (In Use) หรืองดบริการ  
(No Service) นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถจองเครื่องรับชม Video on Demand ได้ด้วยตนเอง โดยระบบ 
จะเปิดให้จองเมื่อเครื่องรับชมถูกใช้งานครบทุกเครื่องแล้วเท่านั้น และส่งข้อความแจ้งทาง SMS เมื่อถึงคิว  
ทั้งนี้ในระหว่างการรับชม ที่หน้าจอเครื่องรับชมจะแสดงเวลาคงเหลือส าหรับรับชม (Time remain) และข้อความ
แจ้งเตือนเมื่อเหลือเวลา 15 นาทีก่อนหมดเวลา รวมทั้งระบบจะตัดสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อรับชมครบ 3 ช่ัวโมง
ตามข้อตกลงการใช้บริการ Video on Demand 

  
ค าส าคัญ: วิดีโอออนดีมานด์, วิดีทัศน์การเรียนการสอน 

 
ABSTRACT  
 VoD Service System@SUT Library, Suranaree University of Technology (SUT) was 
developed for patrons to check whether the machines for Video on Demand are available, in use 
or out of service. The patrons can make a reservation for a machine through this system. The 
system will only be available for reservation when all machines are in use. A SMS will be sent to 
the patrons when the machine they have reserved are ready to be used. While the patrons are 
watching the contents at the machines for Video on Demand, the remaining time will be displayed 
on the machine screen. Fifteen minutes before the end of the watching time, a warning message 
will be displayed on the screen. After 3 hours of watching, the video signal will be cut off 
automatically. 
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บทน า 
 Video on Demand คือระบบวิดิโอดิจิตอลที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเรื่องเดียวกันในเวลา
เดียวกันได้พร้อมกันหลายคนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่มีศูนย์กลางการเก็บข้อมูลวีดิทัศน์  
ไว้จ านวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกชมรายการใดก็เลือกได้
จากฐานข้อมูลที่ต้องการ (ทัศนีย์ กันภัย, 2557) อีกทั้งผู้ชมเองก็สามารถควบคุมการเล่นหรือศึกษาได้ด้วยตนเอง 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่ต่อเช่ือมระบบเครือข่าย (ธงชัย หอนอก , 2560) ส่วนประกอบของระบบ VDO on 
Demand ประกอบด้วย 1) เครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นที่เก็บข้อมูลวีดิทัศน์ มีความสามารถส่งภาพและเสียง 
ได้อย่างต่อเนื่องให้กับเครื่องลูกข่าย 2) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เป็นเส้นทางที่ใช้เช่ือมต่อ
สัญญาณระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 3) เครื่องลูกข่าย (Client) เป็นเครื่องปลายทางที่รับสัญญาณ 
จากเครื่องแม่ข่ายโดยมี Software ที่สามารถเรียกและควบคุม และ 4) Software เป็นโปรแกรมค าสั่งที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร การท างานของ Video on Demand มีหลักการง่าย ๆ คือ มีศูนย์กลาง (Server) ซึ่งท าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลวีดิทัศน์ และมีความเร็วในการส่งข้อมูลภาพ และเสียงจ านวนมหึมา ศูนย์นี้จะต้องจัดเก็บข้อมูล วีดิทัศน์  
จากแหล่งต่าง ๆ ที่ต้องการในแบบดิจิตอล แล้วส่งข้อมูลวีดิทัศน์ไปยังผู้ชมเมื่อร้องขอมาผ่านระบบเครือข่าย 
(Network) (อ านาจ สุคนเขตร์, 2549) 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการ Video on demand เพื่อให้ผู้ใช้บริการ 
ได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจากบันทึกการเรียนการสอนในช้ันเรียน รวมทั้งรับชมสารคดี บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต 
ละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด ท าให้ได้รับความเพลิดเพลินใจ 
และเกิดแรงบันดาลใจ โดยในช่วงแรกที่เริ่มให้บริการ Video on demand นั้น ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขอยืม 
ม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี หรือแผ่นดีวีดี จากเจ้าหน้าที่ เพื่อน ากลับไปรับชม ณ ท่ีพักหรือน าไปรับชมในพ้ืนท่ีที่ห้องสมุด
จัดไว้ให้บริการโดยเฉพาะ หากมีการใช้บริการ Video on demand ครบทุกเครื่องแล้ว ผู้ใช้บริการคนต่อไป 
ต้องลงช่ือในแบบฟอร์มจองเพื่อรอคิวใช้บริการตามล าดับ ต่อมาได้ยกเลิกการให้ยืมม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี 
ออกจากห้องสมุด และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดท าระบบ Video on demand  
ในรูปแบบดิจิทัล (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) จึงได้ด าเนินการ upload ไฟล์บันทึกการเรียน
การสอน สารคดี บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต ละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่าง ๆ จากม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี 
จัดเก็บไว้ใน Server แทน ผู้ใช้บริการ Video on Demand จึงสามารถรับชมเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ 
พร้อมกันหลายคนอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเลือกเรื่องที่ต้องการรับชมได้จาก Server แต่วิธีการจองเครื่องรับชม
ยังคงใช้วิธีการลงช่ือในแบบฟอร์มจองเช่นเดิม   
 ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้ปรับปรุงบริการ Video on Demand โดยพัฒนา 
VoD Service System เพื่อตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่องรับชม Video on Demand เป็นการอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะของเครื่องว่ายังว่าง (Available) หรืออยู่ระหว่างการใช้งาน (In Use) หรือ
งดบริการ (No Service) รวมทั้งการจองเครื่องรับชม Video on Demand ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบจะเปิดให้จอง 
เมื่อเครื่องรับชมถูกใช้งานครบทุกเครื่องแล้ว และส่งข้อความแจ้งทาง SMS เมื่อถึงคิว ตลอดจนการควบคุมเวลา 
ใช้บริการโดยระบบจะตัดสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการครบ 3 ช่ัวโมงตามที่ก าหนด และแสดงข้อความแจ้งเตือน 
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เมื่อเหลือเวลา 15 นาทีก่อนหมดเวลา นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังได้บอกรับบริการภาพยนตร์
ออนไลน์จากบริษัท Netflix โดยผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้จากเครื่องรับชมที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการโดยเฉพาะ 
และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจึงได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Netflix ไว้บน Tablet ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถ 
ยืม Tablet เพื่อน าไปรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในบริเวณใดก็ได้ภายในพื้นที่ห้องสมุด เป็นการเพิ่มช่องทาง 
การใหบ้ริการ Video on Demand อีกรูปแบบหนึ่ง  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาระบบแสดงสถานะเครื่องรับชม Video on Demand 
 2.  เพื่อพัฒนาระบบจอง Video on Demand 
 3.  เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับชมบริการ Video on Demand 
 4.  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ประชุมบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ Video 
on Demand 
 2.  สรุปประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องจากการให้บริการและจากข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
 3.  บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศร่วมกันก าหนดข้อตกลงในการใช้บริการและการจอง Video 
on Demand 
 ข้อตกลงการใช้บริการ Video on Demand 
  1) ผู้ใช้บริการ Login ที่เครื่องรับชม ภายใน 15 นาที หลังจากติดต่อขอใช้บริการ 
  2) รับชมได้ครั้งละ 3 ช่ัวโมง  
 ข้อตกลงการจอง  
  1) ผู้ใช้บริการจองได้วันละ 1 ครั้ง 
  2) ระบบเปิดจองให้จองไม่เกิน 5 ล าดับ 
  3) หากผู้ใช้บริการไม่ติดต่อขอใช้บริการภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 4.  ฝ่ายบริการสารสนเทศประชุมร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาข้อก าหนด 
ของระบบ 
 4.1 ตรวจสอบสถานะและจองเครื่องรับชมได้จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 4.2 ผู้ใช้บริการ Login เฉพาะเครื่องรับชมตามที่เจ้าหน้าท่ีเปิดสิทธ์ิให้ใช้งานเท่านั้น 
 4.3 ยึดเวลาตาม Server Time  
 4.4 ระบบแสดงเวลาในการรับชม (Time remain) ที่หน้าจอเครื่องรับชมและแสดง
ข้อความแจ้งเตือนก่อนหมดเวลารับชม  
 4.5 ระบบตัดสัญญาณเมื่อรับชมครบ 3 ช่ัวโมง 
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 5.  การออกแบบและพัฒนาระบบ VoD Service System 
  5.1 โมดูลตรวจสอบสถานะเครื่อง Video on Demand เพื่อแสดงสถานะของเครื่อง
รับชม Video on Demand ทั้ง 15 เครื่อง  
 5.2 โมดูลจอง Video on Demand  
 - ระบบจอง Video on Demand เปิดให้จอง เมื่อไม่มีเครื่องรับชมที่สถานะเป็น 
เครื่องว่าง (Available) 
 - แสดงล าดับคิวจองและรหัสประจ าตัวนักศึกษา/รหัสประจ าตัวพนักงานของ 
ผู้จอง  
 - การแจ้งผลเมื่อถึงคิวจอง ระบบจะแสดงหมายเลขเครื่องรับชม และแสดงเวลา 
ที่ต้องติดต่อขอใช้บริการ (ก าหนดช่วงเวลาให้มาติดต่อภายใน 15 นาที) พร้อมส่งข้อความแจ้งทาง SMS 
 
 ทั้ง 2 โมดูลข้างต้นนี้เป็นส่วนที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา โดยมีหน้าที่
บันทึกข้อมูลสถานะเครื่อง ข้อมูลเวลาการใช้งานเครื่องไปยังฐานข้อมูลระบบ Video on Demand (MySQL) รวมถึง
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Oracle) โดยน าข้อมูลที่ได้มาแสดงผลเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องรับชมและจองเครื่องรับชมได้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องว่าง รวมถึงการ 
ออกรายงานส าหรับผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ ในส่วนของระบบ Access Control ทีแ่สดงผลกับผู้ใช้บริการนั้น พัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษา VB.NET และน าไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mini PC ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง Login  
เฉพาะเครื่องรับชมที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และระบบจะแสดงเวลาคงเหลือ (Time remain) ที่บริเวณมุมบนขวา 
ของหน้าจอ 
 6.  ทดสอบระบบ ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริการสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมทดสอบ 
การใช้ระบบ ซึ่งพบข้อบกพร่องจึงได้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 

6.1 เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อรับชม Video on Demand 
ภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix จึงตั้งค่าบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้อง  
   6.2 กรณีเลือกรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ระบบไม่ตัดสัญญาณเมื่อครบเวลา 3 
ช่ัวโมง จึงปรับแก้โปรแกรมให้ตัดสัญญาณเมื่อรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ครบเวลา 3 ช่ัวโมง ตามข้อก าหนด
ของระบบ 

6.3 กรณี logoff ออกจากเครื่องรับชมก่อนครบ 3 ช่ัวโมง แต่ระบบไม่ตัดสัญญาณ  
จึงด าเนินการแก้ไขในส่วน Video on Demand Access Control  
   6.4 ปรับเมนู ค าสั่งและข้อความตา่ง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6.5 ก าหนดใหแ้สดงเวลา Server Time ในหน้าจอแสดงสถานะเครือ่งรับชมและจอง 
Video on Demand เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของ VoD Service System 

ผู้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าท่ี 

ฐานข้อมูล  
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

ฐานข้อมูล  
ระบบ Video on Demand 

Status & Reservation 

ระบบ  
Video on Demand 

Access Control 

ระบบ  
Video on Demand 

Status & Reservation 

- ลงชื่อเข้าใช้งานเครื่อง 
- สิ้นสุดการใช้งานเครื่อง ขอใช้บริการ 

- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
   - ข้อมูลสถานะการจองเครื่อง 

    ข้อมูล 
ผู้ใช้บริการ 

ข้อมูลเวลาคงเหลือ 

- บันทึกข้อมูลสถานะเครื่อง 
- บันทึกข้อมูลสถานะการจอง 
  เครื่อง 

ตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ใช้บริการ 

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
- ข้อมูลเวลาคงเหลือ 

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
- ข้อมูลเวลาคงเหลือ 
- ข้อมูลสถานะการจองเครื่อง 
- รายงานสถิติการใช้งาน 

- ตรวจสอบสถานะเครื่อง 
- จองเครื่อง 

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
- ข้อมูลเวลาคงเหลือ 
- ข้อมูลสถานะการจองเครื่อง 
- ข้อมูล SMS แจ้งเตือนเมื่อถึงคิวจอง 

- อนุญาตเข้าใช้งานเครื่อง 
- เร่ิมการใช้งานเครื่อง 
- สิ้นสุดการใช้งานเครื่อง 
- งดการให้บริการเครื่อง 

- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ตรวจสอบสถานะเครื่อง 
- ตรวจสอบอนุญาตเขา้ใช้งานเครื่อง 
- ตรวจสอบสิ้นสุดการใช้งานเครื่อง 
- ตรวจสอบเวลาคงเหลือ 
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ภาพที่ 2 Work Flow การใช้บริการ VoD Service System 

ยังไม่ครบ 3 ชั่วโมง 

ครบ 3 ชั่วโมง 

ไม่มีการขอใช้ 

ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ 

ไม่มีสิทธิ์ใชบ้ริการ 
มีสิทธิ์ใช้บริการ 

มีสิทธิ์ใชบ้ริการ มีเครื่องว่าง 

ไม่มีเครื่องว่าง 

มีการขอใช ้

 เร่ิมต้น 

ตรวจสอบสถานะเครื่อง 

ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะเครื่อง
จากระบบ Video on Demand 

Status & Reservation 
 

ผู้ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที ่ณ 
เคาน์เตอร์ เพื่อขอเข้าใช้บริการ 

 

เจ้าหน้าที่กรอก 
รหัสประจ าตัวผู้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขเครื่องรับชม 
 

ผู้ใช้บริการ Login  
ตามหมายเลขเครื่องที่ได้รับ 

 

ตรวจสอบ 
การขออนุญาตเข้าใช้เครื่อง 

 

ผู้ใช้บริการรับชม Video on Demand 
 

ระบบแจ้งก่อนหมดเวลา 15 นาท ี
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ 

ตรวจสอบเวลาคงเหลือ 

 

ผู้ใช้บริการคลิกปุ่ม Video on 
Demand Reservation 

เพื่อกรอกขอ้มูลจองเครื่อง 
 

ตรวจสอบ 
ข้อมูลผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการยืนยัน 
การจอง 

ระบบส่ง SMS แจ้งเตือน 
เมื่อถึงคิวรับเครื่อง 

เจ้าหน้าทีย่ืนยันการขอใช้บริการ 

 สิ้นสุด 

ฐานข้อมูลระบบหอ้งสมุด 
อัตโนมัติ ALIST 

ฐานข้อมูลระบบ Video on 
Demand Status &  

Reservation 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา VoD Service System 
เพื่อปรับปรุงบริการ Video on Demand และน าบริการภาพยนตร์ออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
โดยผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (http://library.sut.ac.th) ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ 
ใช้บริการ ตลอดทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ รายละเอียด ดังน้ี 
 1.  โมดูลตรวจสอบสถานะเครื่อง Video on Demand ระบบจะแสดงสถานะของเครื่องรับชมทั้ง 
15 เครื่อง จ าแนกเป็น 
  - เครื่องว่าง (Available) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีเขียว  เป็นสัญลักษณ์  
  - เครื่องก าลังใช้งาน (In Use) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีแดง  เป็นสัญลักษณ์ พร้อมแสดงเวลา
ที่คงเหลือส าหรับการรับชม (Time remain) 
  - เครื่องที่รอ Login (Waiting for login) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีเหลือง  เป็นสัญลักษณ์ 
  - เครื่องที่งดบริการ (No Service) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สเีทา  เปน็สัญลักษณ ์
  - เครื่องที่ถูกจอง (Reserved Client) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีน้ าเงนิ  เป็นสัญลักษณ ์

 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอแสดงสถานะเครื่องรับชม Video on Demand 

http://library.sut.ac.th/
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 2.  โมดูลจอง Video on Demand  
 ปุ่ม จอง Video on Demand จะปรากฎเมื่อเครื่องรับชมอยู่ระหว่างการใช้งานทั้งหมดทุกเครื่อง 
หรือไม่มีเครื่องว่าง (Available) นั่นเอง ผู้ใช้บริการสามารถจองโดยคลิกท่ีปุ่ม จอง Video on Demand และพิมพ ์
รหัสประจ าตัว เมื่อมีเครื่องว่างระบบจะแสดงหมายเลขเครื่องรับชมให้ตามล าดับการจอง พร้อมส่งข้อความแจ้งไปทาง  
SMS โดยก าหนดช่วงเวลาให้มาติดต่อภายใน 15 นาที หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยกเลิกสิทธิ์โดยอัตโนมัติ  

 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอแสดงข้อมลูการจองเครื่องรับชม Video on Demand 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพข้อความแจ้งเตือนทาง SMS 

 
 3.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ Video on Demand ประกอบด้วยบันทึกการเรียนการ
สอน สารคดี บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต ละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ upload ไว้ใน Server เลือกรับชมได้
จาก Icon: Video on Demand และภาพยนตร์ออนไลน์ เลือกรับชมได้จาก Icon: Netflix 
 4.  อุปกรณ์ส าหรับรับชม Video on Demand    
 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโซฟาที่นั่งที่จัดไว้ให้บริการโดยเฉพาะ รายละเอียด ดังน้ี 
 4.1.1 ผู้ใช้บริการ Login ที่เครื่องรับชม ภายใน 15 นาที  

 4.1.2 เลือก Icon: Video on Demand หรือ Icon: Netflix เพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการ 
รับชม 
 4.1.3 รับชมได้ครั้งละ 3 ช่ัวโมง 
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 4.1.4 ระบบแสดงเวลาในการรับชม (Time remain) ที่หน้าจอเครื่องรับชมและแสดง
ข้อความแจ้งเตือนเมื่อเหลือเวลารับชม 15 นาที และตัดสัญญาณเมื่อครบ 3 ช่ัวโมง 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอ Login เพื่อใช้บริการ Video on Demand 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอแสดง Icon ส าหรับเลือกรับชม Video on Demand หรือ Netflix 
            และระยะเวลาคงเหลือในการรับชม 
 

4.2 Tablet  
  มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Netflix ไว้บน Tablet ของห้องสมุด จ านวน 20 เครื่อง 
ผู้ใช้บริการสามารถยืม Tablet เพื่อน าไปรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ตลอดทั้งวันและน าไปรับชมในพื้นที่ใดก็ได้
ภายในห้องสมุดตามความสะดวก จึงลดข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาการรับชมและพื้นท่ีให้บริการได้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ของบริการ Video on Demand ที่ทันสมัย ตรงใจผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 8 ภาพหน้าจอการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ด้วย Tablet 
 
ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงการใหบ้ริการ Video on Demand 

ผู้ปฏิบัติงาน 

1.  ยกเลิกขั้นตอนการหยิบม้วนวดิีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดีจากช้ันเพื่อให้ผู้ใช้บริการน าไปรับชม 
และการน ากลับคืนที่ช้ัน 
2.  ยกเลิกขั้นตอนการท ารายการยืม-คืน ม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซดีี แผน่ดีวีดี ในระบบห้องสมุด 
3.  ยกเลิกการใช้กระดาษส าหรับท าแบบฟอร์มจองเครื่องรับชม 

4.  ม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี ไม่ช ารดุเสียหายจากการใช้งาน และไม่สญูหาย 

ผู้ใช้บริการ 

1.  ผู้ใช้ทราบระยะเวลาที่ต้องรอโดยประมาณ จึงสามารถตัดสินใจเพื่อรอคิวใช้บริการได ้

2.  ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเรื่องเดียวกันได้พร้อมกันหลายคนในเวลาเดยีวกัน 
3.  ผู้ใช้บริการสามารถรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในพ้ืนท่ีใดก็ไดภ้ายในห้องสมุด 

 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Video on Demand พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจต่อทุกประเด็นในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 1) ความสะดวกในการ 
Login ใช้งานเครื่องรับชม Video on Demand 2) ความสะดวกในการใช้งานระบบจองเครื่องรับชม 3) หน้าจอ
แสดงสถานะเครื่องรับชม Video on Demand ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามล าดับ 

ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรปรับปรุงคุณภาพหูฟัง 
รองลงมา คือ การปรับปรุงพื้นที่นั่งรับชมโดยควรมีที่กั้นระหว่างเครื่องรับชมแต่ละชุด และควรเพิ่มจ านวนเครื่องรับชม  
ตามล าดับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการโดยก าหนดให้มีการท าความสะอาด  
ซ่อมบ ารุงหูฟังทุกสัปดาห์เพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งติดตั้งฉากกั้นระหว่างเครื่องรับชม และจัดหาเครื่องรับชม 
Video on Demand เพิ่ม จ านวน 2 ชุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทคัดย่อ  
           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดให้มีตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ 
(Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 8 จุด ส าหรับให้ผู้ใช้บริการน าหนังสือที่ยืม
จากห้องสมุดมาส่งคืนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และได้พัฒนา SUT Smart Book Return System ส าหรับ
ตรวจสอบและแสดงสถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) พร้อมกับได้น า 
Google Maps มาประยุกต์ใช้ในการแสดงต าแหน่งที่ตั้งและเส้นทางไปยังจุดที่ให้บริการ ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่า 
จุดใดพร้อมใช้งานหรือขัดข้อง เป็นข้อมูลส าหรับพิจารณาเลือกใช้บริการจุดที่อยู่ใกล้หรือเดินทางสะดวก ในการใช้งาน 
SUT Smart Book Return System นั้น ผู้ใช้บริการสามารถสแกน QR Code ณ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return Machine) หรือจากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาก็จะทราบสถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return Machine) ได้ทันที นอกจากนี ้ในการพัฒนาระบบยังได้ก าหนดให้มีการแจ้งเตือน 
เมื่อตู้ขัดข้อง โดยส่ง SMS และ e-mail ไปยังเจ้าหน้าท่ี ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีทราบสถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return Machine) โดยตลอด และสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  

 
ค าส าคัญ: ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง, ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ 

 
ABSTRACT  
 The Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of 
Technology (SUT) has provided book return machines at eight different buildings all around  
the campus for patrons to return books by themselves for 24 hours. Later, the SUT Smart Book 
Return system was developed to check the status of the machines and Google Maps was also 
implemented in the system to identify the location and route to each machine. The patrons can 
check whether the machines are ready to be used or not and they can choose the machine that 
is the most convenient for them to assess. The patrons can scan a QR code at the Book Return 
Machine or the library website if they want to use the system. The system also informs the library 
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staff via sms and email if the machine is out of order. Therefore, the library staff are notified and 
can solve the problem immediately. 
 

Keyword: Book return, Book drop 

 
บทน า 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น าระบบยืม -คืนด้วยตนเอง   
มาให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นบริการพื้นฐานของศูนย์บรรณสาร     
และสื่อการศึกษาที่มีผู้ใช้บริการใช้บริการมากที่สุด (สุภารักษ์ เมินกระโทก, 2559) โดยในระยะแรก มีตู้ยืมหนังสือ
ด้วยตนเอง (Shelf Checkout Machine) จ านวน 2 ตู้ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) จ านวน 1 ตู้ 
ให้บริการ ณ อาคารบรรณสารเท่านั้น และได้จัดหาเพิ่มกระทั่งปัจจุบันมีตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Shelf Checkout) 
รวมจ านวน 4 ตู้ ให้บริการภายในห้องสมุด จึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลและสามารถให้ค าแนะน าได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุด   
เปิดบริการ หากมีข้อขัดข้องก็สามารถตรวจสอบ แก้ไขได้ทันที ส่วนตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ที่ให้บริการในปัจจุบันนั้น มีจ านวน 8 ตู้ ติดตั้ง ณ อาคารบรรณสารและอาคารที่มีนักศึกษาใช้พื้นที่
เป็นจ านวนมาก คือ กลุ่มอาคารเรียน กลุ่มอาคารหอพัก กลุ่มอาคาปฏิบัติการ และกลุ่มอาคารวิชาการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 จุดให้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
 

กลุ่มอาคาร/อาคาร จุดให้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
1.  ห้องสมุด อาคารบรรณสาร 
2.  กลุ่มอาคารเรียน อาคารเรยีนรวม 1,  อาคารเรียนรวม 2 
3.  กลุ่มอาคารวิชาการ อาคารวิชาการ 1,  อาคารวิชาการ 2 
4.  กลุ่มอาคารศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร ์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์9 

5.  กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา หอพักสุรนิเวศ 4,  หอพักสุรนเิวศ 8 
 
 ผู้ใช้บริการสามารถน าหนังสือท่ียืมจากห้องสมุดมาส่งคืนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ถึงแม้ว่า
ห้องสมุดจะปิดท าการแล้วก็ตาม ระบบจะรับคืนและเปลี่ยนสถานะของหนังสือโดยอัตโนมัติทันที ช่วยลดปัญหาการคืน 
หนังสือไม่ทันเวลา ท าให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น (อดุลย์ จันทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นัทธร ศรีบุญเรือง, 
คมสัน ค าบันลือ, และสมคิด สุขสวัสดิ์. (ม.ป.ป.)) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหนังสือเพื่อน ามาตรวจสอบอีกครั้งก่อน
น าขึ้นช้ัน  
 เนื่องจากอาคารบรรณสาร อาคารเรียน อาคารวิชาการ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่
ในโซนพื้นที่เดียวกัน ระยะทางระหว่างอาคารเพียง 200 - 600 เมตร เท่านั้น แต่อยู่ห่างจากโซนอาคารหอพัก
นักศึกษาเป็นระยะทางประมาณ 1.5 - 2 กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตู้รับคืน
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้พัฒนา SUT Smart Book 
Return System เพื่อตรวจสอบการท างานและแสดงสถานะของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
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พร้อมแสดงข้อมูลว่าจุดให้บริการตั้งอยู่ที่อาคารใดบ้าง รวมทั้งแสดงระยะทางและเส้นทางการเดินทางไปอาคาร  
แต่ละแห่งดังกล่าว ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return Machine) ในจุดที่พร้อมใช้งาน จุดที่อยู่ใกล้หรือเดินทางสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
 2.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
 3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินการ 

ตารางที่ 2 แผนการด าเนินการ 
 

รายละเอียด 
พ.ศ. 2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  ประชุมหารือระหว่างฝ่ายบริการสารสนเทศ 
กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

2.  ศึกษาข้อมูลทั่วไปและออกแบบระบบ       

3.  พัฒนาระบบ       
4.  ทดสอบและปรับปรุงระบบ       

5.  ประชาสัมพันธ์       
6.  เปิดใช้ระบบ        
7.  ประเมินผล (ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ)       

 
 2.  ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 2.1 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา SUT Smart Book Return System ได้แก่ 
 1) ภาษา PHP ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อแสดงผลข้อมูล รวมถึงการประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล และใช้ในการเขียน JSON API เพื่อรับส่งข้อมูลจากตู้รับคืนหนังสืออัตโนมตัิ (Book Return 
Machine) 
 2) AngularJS ใช้เป็น JavaScript Framework ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้โต้ตอบ
กับผู้ใช้ได้ง่าย และลดการใช้งานของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 3) ภาษา C# ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return Machine) และส่งข้อมูลผ่าน API เพื่อบันทึกสถานการณ์ท างานของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ลงฐานข้อมูล 
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 4) Google Maps ใช้แสดงแผนที่เพื่อก าหนดเส้นทางการเดินทางไปจุดบริการตู้รับคืน
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ 
 2.2 ข้อก าหนดของ SUT Smart Book Return System แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 Back-End 

1) ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติส่งข้อมูลสถานะการท างานมายังระบบ SUT Smart Book 
Return System ทุก 1 นาท ี

2) ระบบ SUT Smart Book Return System บันทึกสถานะการท างานผ่าน JSON API 
ลงฐานข้อมูล SUT Smart Book Return System ทุก 1 นาท ี

3) กรณีที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ขัดข้องเกิน 30 นาที ระบบ
จะแจ้งเตือนผ่าน SMS และ e-mail ไปยังผู้ดูแลระบบ 
 Front-End 

1) ระบบ SUT Smart Book Return System จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SUT Smart 
Book Return System ผ่าน JSON API แบบ Real Time  

2) กรณีที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ขัดข้อง เกิน 90 วินาที 
ระบบจะแสดงสถานะเครื่องเป็น Offline  
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของ SUT Smart Book Return System 
 
 
 
 

- ดูสถานะตู้รับคืนหนังสือ 

- บันทึกข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- บันทึกข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืน 
หนังสือขัดข้อง 

- แผนที่ต าแหน่งอาคารที่ให้บรกิาร 
ตู้รับคืนหนังสือ 
- แผนที่เส้นทางไปอาคารที่ให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือ 

- ข้อมูลตูร้ับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการตูร้ับคืนหนังสือ 

- ดูสถานะตู้รับคืนหนังสือ 

- ข้อมูลสถานะตูร้ับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืน 
  หนังสือขัดข้อง 

- สถานะส่งข้อมูลส าเร็จ 
- สถานะส่งข้อมูลไม่ส าเร็จ 

- เช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล 

- ข้อมูลผลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

- ข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการตู้รับคืนหนังสือ 

- ข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการ 
ตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูล SMS และ e-mail แจ้งเตือน  
เมื่อตู้รับคืนหนังสือขัดข้อง 
 

- บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ตรวจสอบข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลต าแหน่งอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 
- ตรวจสอบข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืนหนงัสือ 
ขัดข้อง 

- ข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืนหนังสือขัดขอ้ง 

- ดูต าแหน่งอาคารที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 
- ดูเส้นทางไปอาคารที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 
 

ผู้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าที ่
ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ  

(Book Return Machine) 

ฐานข้อมูล SUT Smart  
Book Return System 

ฐานข้อมูลระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) 

Google Maps 

SUT Smart  
Book Return Website 
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ภาพที่ 2 Flowchart การใช้บริการ SUT Smart Book Return System (ส าหรับผู้ใช้บริการ) 
 

 

ตรวจสอบต าแหน่งอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ  

ตรวจสอบเส้นทางไปอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ  

มีตูร้ับคืนหนังสือ 
ที่สถานะ Online 

 

ไม่มีตูร้ับคืนหนังสือ 

ที่สถานะ Online 

 เร่ิมต้น 

ตรวจสอบสถานะ 
ตู้รับคืนหนังสือ  

ฐานข้อมูล  
SUT Smart Book Return System 

 

 สิ้นสุด 

เปิด SUT Smart Book Return 
Website 

กด icon Map ดูต าแหน่งอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 

ที่ต้องการ 

กดดูเส้นทางไปอาคารท่ีให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือใน Google Maps 

เดินทางไปอาคารที่ให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือที่เลือกไว้ใน  

Google Maps 

ไม่รูต้ าแหน่งอาคาร 

รูต้ าแหน่งอาคาร 

รู้เส้นทาง 

ไม่รู้เส้นทาง 
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ภาพที่ 3 Flowchart การแจ้งเตือนเมื่อตู้รับคืนหนังสืออัตโนมตัิขัดขอ้ง (ส าหรบัเจ้าหน้าที่) 
 
 

ครบ 1 ชั่วโมง 

ตรวจสอบข้อมูล 
เวลาที่แสดงสถานะตู้รับคืนหนังสือ 

ล่าสุด  

Station datetime  

หายไป > 30 นาที 

Station datetime  

หายไป <= 30 นาที 

Server On 

Server Off 

 เร่ิมต้น 

ตรวจสอบการท างาน 
ของ Server  

ฐานข้อมูล  
SUT Smart Book Return System 

Station 

 สิ้นสุด 

Windows Task Scheduler  
เร่ิมต้นท างานเม่ือเปิด Server  
SUT Smart Book Return 

Windows Task Scheduler ดึงข้อมูล
เวลาที่แสดงสถานะตู้รับคืนหนังสือล่าสดุ

จากฐานขอ้มูล 

แจ้งเตือนเมื่อตู้ขัดข้อง โดยส่ง SMS 
และ e-mail ไปยังเจ้าหน้าที ่

Windows Task Scheduler  
รอ 1 ชั่วโมง เพือ่เริ่มการท างานใหม ่
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาพัฒนา SUT Smart Book Return System เพื่อใช้ตรวจสอบ
การท างานและแสดงสถานะของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) พร้อมกับน า Google Maps  
มาประยุกต์ใช้งานร่วมด้วย ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ทีใ่ห้บริการ 
ทั้ง 8 ตู้ มีตู้ใดบ้างที่พร้อมใช้งาน ตู้ใดบ้างที่ขัดข้อง รวมทั้งแสดงระยะทางและเส้นทางการเดินทางไปอาคารที่มีตู้รับคืน 
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ให้บริการ  

 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอ SUT Smart Book Return Website 

 

 

  คลิก  
เพื่อแสดงเส้นทาง 

ไปอาคารที่ให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัต ิ(Book 

Return Machine) 
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ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างแสดงระยะทางและเส้นทางจากอาคารบรรณสารไปตูร้ับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) อาคารเรียนรวม 2 และอาคารวิชาการ 1 

 
 การพัฒนา SUT Smart Book Return System ถูกออกแบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน จึงใช้งาน 
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงสแกน QR Code ณ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) หรือตรวจสอบ 
จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ตลอด 24 ช่ัวโมง และทราบได้ทันทีว่ามีจุดบริการใดบ้างพร้อมใช้งานหรือขัดข้อง ช่วยให้ผู้ใช้บริการ 
มีข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ในจุด 
ที่พร้อมใช้งาน จุดที่อยู่ใกล้หรือเดินทางสะดวก เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางได้อีกด้วย กรณีที่ตู้รับคืนหนังสอื
อัตโนมัติ (Book Return Machine) ขัดข้อง ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน SMS และ e-mail ไปยังผู้ดูแลระบบให้ทราบ
สถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) โดยตลอด เป็นการช่วยลดภาระของ
ผู้ดูแลระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อยา่งรวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นย ายิ่งขึ้น (วัชพล พิลาสมบัติ, 2561) 
และสามารถน าสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขจุดที่บกพร่องและพัฒนาบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป และอาจพิจารณาน าแนวคิดของ SUT Smart Book Return System ไปประยุกต์ใช้ในงานหรือ 
บริการอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ์ให้บริการเป็นจ านวนมากหรือในหลายพื้นที่ อาทิ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น  
บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร บริการเครื่องสแกนเอกสาร บริการ Video On Demand บริการ IP Video Phone เป็นต้น 
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 จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ SUT Smart Book Return System พบว่า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86 ประเด็นที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 1) ความสะดวก 
ในการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 2) ความพึงพอใจต่อการน า 
Google maps มาใช้แสดงเส้นทางไปตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ และ 3) 
หน้าจอตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามล าดับ 
                   ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรเพิ่มจ านวนตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ รองลงมาคือให้ระบุต าแหน่งที่ตั้งตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ 
(Book Return Machine) ในอาคาร ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการต่อไป   
  
รายการอ้างอิง 
วัชพล พิลาสมบัติ.  (2561). การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
สุภารักษ์ เมินกระโทก.  (2559).  การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายงานผลการวิจัย). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

อดุลย์ จันทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นัทธร ศรีบุญเรือง, คมสัน ค าบันลือ, และสมคิด สุขสวัสดิ์.  (ม.ป.ป.).  ระบบ 
ตู้คืนหนังสือห้องสมุดอัตโนมัติ.  สืบค้น 1 สิงหาคม 2562, จาก https://research.kpru.ac.th/sac/ 
fileconference/2452018-05-07.pdf 
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บทคัดย่อ  
           งานนวัตกรรมทางการศึกษา ได้พัฒนาระบบสื่อดิจิทัลขึ้นมาเพื่อรวบรวมสื่อการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดท าเอกสารการเรียน
การสอนอีกด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยดิจิทัล และก้าวเข้าสู่ Green and Clean 
University ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการ
สอนดิจิทัล และสามารถเผยแพร่ในระบบสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า 
และกลับมาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา และ 3) เพื่อลดการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ จากผล
การด าเนินงานได้ท าการทดลองร่วมกับรายวิชา 8 รายวิชา 8 คณะ โดยร่วมกับอาจารย์ผู้สอนผลิตสื่อการสอนเป็น
ไฟล์ดิจิทัล และให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานเอกสารในระบบแทนการอ่านจากเอกสาร เริ่มด าเนินการตั้งแต่ มกราคม 
2562 เป็นต้นมา  
  ผลการด าเนินงาน พบว่ามีการเข้ามาใช้งานระบบสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ลดการใช้กระดาษในการ
ผลิตเอกสารการสอนทั้ง 8 รายวิชา คิดเป็นจ านวน 27,978 หน้า คิดเป็นงบประมาณ 13,989 บาท และมีการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสื่อดิจิทัลของนักศึกษา และอาจารย์ จ านวน 298 คน ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.57  (�̅�= 4.33, S.D. = 0.56)  
 จากผลการด าเนินงานพบว่าควรมีการวางแผนการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลให้ครบทุกรายวิชาที่ท า
การเปิดสอน เพื่อลดการใช้กระดาษให้มากท่ีสุด มีการพัฒนาระบบการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม มีการปรับปรุง
แนะน าการเข้าใช้งานระบบสื่อดิจิทัลที่เข้าใจง่าย ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้สะดวก และส่งเสริมให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

mailto:maturose.pra@mail.pbru.ac.th
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ค าส าคัญ: สื่อดิจิทัล, สื่อการสอน, มหาวิทยาลัยสีเขียว  

 
ABSTRACT 
 Educational innovation department is responsible for create digital media system 
in order to collect teaching materials in the form of electronic which aims to reduce paper. This 
mission is relates the university's policy “Digital University and Green and Clean University” the 
objectives of this study are 1) to encourage teachers to produce digital teaching materials and can 
be distributed on the university's digital media. 2) to be able to study and research online which 
can  review and search anytime and 3) to reduce the use of paper in teaching media of lecturers. 
The samples from eight courses from eight faculties that cooperate with lecturers and students 
can be allow to access the system instead of reading from the documents. It commences from 
January 2019. 
  The results found the increasingly use of digital media which help to reduce the 
use of paper in the production of teaching materials in all eight courses, totaling amount of papers 
are 27,978 pages, cost of paper of 13,989 baht. The satisfaction of the user from 298 students and 
teachers with a high level of satisfaction accounted for 86.57 percent (�̅�= 4.33, S.D. = 0.56) 
 It is recommended that the production of digital teaching media should expand 
or participate to every course offered in order to reduce the use of paper as much as possible, 
create or develop more other types of teaching, improve an easy access of digital media, promote 
learning to be more effective and continue to follow the university’s policy. 
  

Keyword: Instruction media, Digital media, green university 

 
บทน า 
 การผลิตสื่อการสอนดจิิทัลเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มีการน าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้
บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและมีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ใช้งานได้ทุกสถานทีท่ี่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอน
อย่างสิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณในการส าเนาเอกสารอีกด้วย  
 การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลนี้ยังเป็นการพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ของ
ห้องสมุดและเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล และพัฒนาการบริการโดยค านึงถึงนโยบายด้านห้องสมุดสีเขียว ในเรื่อง
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ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ แต่น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแทน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ส านักงานสีเขียว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ Green 
and Clean University โดยงานนวัตกรรมทางการศึกษาได้เริ่มด าเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้น
มา 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้อาจารยผ์ลิตสื่อการสอนดิจิทลั และสามารถเผยแพร่ในระบบสื่อดิจิทัลของ
มหาวิทยาลยัได ้

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และกลับมาทบทวนบทเรยีนไดต้ลอดเวลา 
 3. เพื่อลดการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนของอาจารย ์

 4. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สื่อการสอนดิจิทลัของอาจารย ์

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 งานนวัตกรรมทางการศึกษาได้พัฒนาระบบสื่อดิจิทัล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่สื่อการสอนของ
อาจารย์ในระบบออนไลน์ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558) 
 1. วางแผนการการด าเนินงานพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล โดยมีคณะท างานพัฒนาสื่อการสอน 
ดิจิทัลร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ส ารวจการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ โดยใช้แบบส ารวจการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการเก็บข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้  ช่ือ-นามสกุลอาจารย์ผู้สอน ช่ือรายวิชา 
สาขา คณะ ประเภทสื่อการสอน จ านวนหน้าของสื่อการสอน จ านวนนักศึกษาที่สอนในรายวิชาน้ันๆ 
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 3. แนะน าและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลแก่อาจารย์ โดยจัดท าคู่มือ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างไฟล์เอกสารการสอนให้ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 เอกสารประกอบการสอน ประเภทไฟล์ PowerPoint 
  3.1.1 เตรียมไฟล์ข้อมูล นามสกุล ptt หรือ pttx และแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ pdf 
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ท าไว้ 
  3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ประกอบนั้นต้องเป็นเนื้อหาที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเอง หรือถ้าน ามาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ท้ังที่เป็นข้อความ และรูปภาพ 
  3.1.3 เนื้อหาควรไม่มากเกินไป ควรเน้นรูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
  3.1.4 ข้อความควรใช้รูปแบบอักษรที่อ่านง่าย ขนาดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป 
  3.1.5 หน้าแรกของเอกสารประกอบไปด้วย ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ช่ือเรื่อง ช่ืออาจารย์ผู้สอน 
วันท่ีที่ใช้เอกสารนี้ในการสอน 

ภาพที่ 1 แบบส ารวจการผลิตสื่อการสอนของอาจารย ์
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 3.2 เอกสารประกอบการสอน ประเภท ต ารา 
  3.2.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประเภทต ารา ต้องมีอย่างน้อย 3 บท ตามเนื้อหา
ใน มคอ. 3 
  3.2.2 เนื้อหาท่ีใช้ประกอบต้องเป็นเนื้อหาท่ีอาจารย์พัฒนาขึ้นเอง 
  3.2.3 ถ้ามีการน าเนื้อหาจากต าราอื่นมา หรือแหล่งข้อมูลอื่น ให้มีการอ้างอิงตามวิธีการ
อ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องทุกครั้ง 
  3.2.4 ต้องมีสารบัญของทุกประเภทข้อมูล ได้แก่ สารบัญ (ข้อมูลทั่วไป) สารบัญภาพ 
สารบัญตาราง 
 4. ด าเนินการตามแผนการผลิตสื่อการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนน าส่งไฟล์เอกสารการสอนใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้แก่ไฟล์ประเภท PowerPoint, Word, pdf และไฟล์วิดีโอ (avi, mpeg, mp3, wav, swf, 
wmv, wma)  
 5. ค านวณการลดการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนที่เป็นเอกสารของกลุ่มตัวอย่าง 8 
รายวิชา 8 คณะ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการผลิตสื่อการสอนเป็นแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งต้องใช้กระดาษทั้งสิ้น 27,978 
หน้า คิดเป็น 13,989 แผ่น ถ้าต้องส าเนาเอกสารเพื่อให้นักศึกษาต้องเสียงบประมาณ 13,989 บาท (ค่าส าเนา
เอกสาร หน้าละ 50 สตางค์) ดังข้อมูลในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรายละเอียดหนา้แรกของไฟล์ประเภท PowerPoint 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้กระดาษของ 8 รายวิชา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวิชา สาขา คณะ 
จ านวน
หน้า 

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวน
กระดาษ
ที่ต้องใช้
ทั้งหมด 
(หน้า) 

1 เทคโนโลยขีนมอบ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร
อาหาร 

เทคโนโลยีการเก
ษตร 

150 8 1,200 

2 การนวดไทย 3 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร ์ 120 27 3,240 

3 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 

เคม ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

260 20 5,200 

4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

วิชาชีพครู ครุศาสตร ์ 70 77 5,390 

5 จิตส านึกและวินัยจราจร นวัตกรรม
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

24 47 1,128 

6 เตรียมฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพฯ 

การจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

วิทยาการจัดการ 20 15 300 

7 ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

360 27 9,720 

8 ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในโลก
พลวัต 

นวัตกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

40 45 1,800 

รวมการใช้กระดาษท้ังสิ้น 27,978 
 

 6. แนะน าการใช้งานระบบสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา และอาจารย์ เพื่อตอบสนองนโยบาย 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล และ Green and Clean University โดยมีการอบรมการใช้งานให้กับนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอน พร้อมทั้งมีคู่มือการใช้งานให้สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ 
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ภาพที่ 3 ระบบสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ภาพที่ 4 ระบบสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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 7. ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อดิจิทัลในการสอนผ่านช่องทางต่างๆ และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารของส านักวิทยบริการฯ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 สรุปผล 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อ คือ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนดิจิทัล 
และสามารถเผยแพร่ในระบบสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และกลับมา
ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา เพื่อลดการใช้กระดาษในการผลติสือ่การสอนของอาจารย ์และเพื่อประชาสมัพันธ์การ
ใช้สื่อการสอนดิจิทัลของอาจารย์ และได้ท าการวัดผลโดยวิธีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสื่อดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยแบบประเมินออนไลน์ จ านวน 298 คน สามารถแสดงผลได้ดังนี ้

ภาพที่ 5 การอบรมการใช้งานระบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
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ตารางที่ 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 273 91.61 

อาจารย ์ 25 8.39 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาจ านวน 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.61 และอาจารย์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 
 
ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 273 91.61 

สูงกว่าปริญญาตร ี 25 8.39 
  
 จากตารางที่ 3 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 91.61 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 
 
ตารางที่ 4 สังกัดสาขาวิชา/งาน/ฝ่าย 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 15 5.03 
การแพทย์แผนไทย 30 10.07 
เคม ี 22 7.38 
วิชาชีพครู 70 23.49 
นวัตกรรมอตุสาหกรรม 47 15.77 
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 20 6.71 
ภาษาไทย 32 10.74 

นวัตกรรมดิจิทัล 46 15.44 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 16 5.37 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 9 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 สาขาการแพทย์แผนไทย จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 สาขาเคมี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 สาขาวิชาชีพครู จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.49 สาขานวัตกรรมอุตสาหกรรม จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 สาขาการจัดการสารสนเทศทางธรุกจิ 
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จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 สาขาภาษาไทย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74 สาขานวัตกรรมดิจิทัล 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ15.44 และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 
 
ตารางที่ 5 สังกัดหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
คณะวิทยาการจัดการ 20 6.71 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 48 16.11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22 7.38 
คณะครุศาสตร ์ 70 23.49 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 15.44 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 5.03 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

47 15.77 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 30 10.07 

 
 จากตารางที่ 5 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 8 คณะ ดังนี้ คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 คณะครุศาสตร์ จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.49 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 
และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในการใช้สื่อการสอนดิจิทัล พบว่ามีความพึงพอใจต่อ
ระบบสื่อดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.48 แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการใช้
งานระบบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.04 ด้านระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 86.73 ด้านการค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.16 ด้านประสิทธิภาพ/ความ
รวดเร็วในการตอบสนองของระบบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.42 และเมื่อเทียบกับการใช้สื่อการสอนที่เป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการใช้สื่อการสอนในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.51  
 อภิปรายผล 
 จากผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบสื่อดิจิทัล เพื่อจัดท าสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทดแทนการใช้สื่อการสอนจากกระดาษ พบว่า 
 จากการส ารวจโดยการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ โดยคิดเป็นจ านวน
กระดาษที่ใช้ทั้ง 8 รายวิชา จ านวน 27,978 หน้า คิดเป็น 13,989 แผ่น ถ้าต้องส าเนาเอกสารเพื่อให้นักศึกษาต้อง
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เสียงบประมาณ 13,989 บาท (ค่าส าเนาเอกสาร หน้าละ 50 สตางค์) จึงเห็นได้ว่า การใช้สื่อการสอนดิจิทัลสามารถ
ลดการใช้กระดาษได้จริง อีกท้ังยังลดงบประมาณที่จะต้องส าเนาเอกสารอีกด้วย  
 นอกจากน้ีได้มีการแนะน าการใช้งานระบบสื่อดิจิทัลแก่นักศึกษา และอาจารย์ พบว่า การใช้งาน
ระบบมีสถิติการใช้งานเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาให้ความสนใจในการอ่านเอกสารการสอนแบบออนไลน์มากข้ึน และยัง
สามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กลับอุปกรณ์ Smart Phone ทั้งระบบ Android และ 
iOS และระบบที่เป็น Windows ซึ่งใช้งานได้ในทุกสถานท่ี เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประหยัดงบประมาณในการ
ใช้ส าเนาเอกสาร ช่วยลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง เพื่อก้าวเข้าสู่ Green and Clean University  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแผนการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลให้ครบทุกรายวิชาท่ีท าการเปิดสอน เพื่อลดการใช้ 
กระดาษให้มากท่ีสุด 

2. ควรพัฒนาระบบการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีการปรับปรุงแนะน าการเข้าใช้งานระบบสื่อดิจิทลัที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. การน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสื่อการสอนดิจิทลัของอาจารย์ในรปูแบบการจัดการเรยีนการสอน 
ออนไลน์ ในระบบ MOOC (Massive Open Online Course) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรองรับ
ผู้เรยีนได้ในจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นการเรยีนรู้แบบเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
อาทิ สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์  
 1. เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนในยุคดิจิทัลอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 2. เป็นการพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอนอีกด้วย 

 3. สามารถน าวิธีการลดการใช้กระดาษนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริการในงานอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ 

กระดาษในการจัดการได้ อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานท่ีก าลังมีความสนใจที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้า
สู่ส านักงานสีเขียว หรือห้องสมุดสีเขียว 
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        สอนส าหรับอาจารย์.  เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อพ ัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผย

รหัสอย่างถ ูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎ หมายก าหนด  มีการตรวจสอบและยืนย ันสิทธิ์ในการใช้งานเครือข ่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพ ื่อเป็นการลดค่าใช ้จ่ายให้กับหน่วยงานในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล

จราจรคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย ่างที่ประเมินความพึงพอใจต่อระบบที่พ ัฒนาขึ้นเป็นผู้ใช ้งานระบบในระหว่างวันที่     

8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 167 คน  เครื่องมือที่ใช ้เก ็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า  

5 ระดับ สถิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ตรวจสอบและยืนย ัน

สิทธิ์การใช้งานเครือข ่ายผ่านระบบพิส ูจน์ตัวตน แสดงข้อมูลของผู้ใช ้งานย้อนหลังได้ ส  ารองข้อมูลไว้ 90 วัน ผู้ใช ้งาน

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้

งาน แล ะด้าน กา รใช้ส อ ย  ค วามพึงใจอ ยู่ใน ระดับ มา ก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้าน ประสิทธิภา พ        

( x = 4.24, SD = 0.76) และด้านความน่าเช ื่อถ ือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : ข ้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์,  ระบบพิส ูจน์ตัวตน,  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ  

               คอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2560 

 

 

 



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

 

ABSTRACT 

  The purpose of this research was to develop computer traffic data storage 

systems with code disclosure software that is accurate and complete as required by law. There is 

a check and confirmation of the right to use computer networks and internet in the Office of 

Academic Resources and Information Technology. In addition to assess the satisfaction with the 

computer traffic data storage system . This is to reduce the expenses for the organization in 

purchasing the computer traffic data storage system. In which the sample evaluating the 

satisfaction with the system developed as a system user between 8 - 31 July 2019, a total of 167 

people. The data collection tools were a 5 level estimation questionnaire. The statistics used for 

data analysis were percentage, mean and standard deviation. The study found that the computer 

traffic data storage system computer traffic data can be stored in accordance with the Computer - 

related Crime Act B.E 2560 (version 2), stored in a MySQL database , verify and confirm network 

usage rights through an authentication system , display past user information backup for 90 days. 

The overall users’ satisfaction is at a high level ( x = 4.18, SD = 0.73). When considering in each 

aspect, found that usage and usage satisfaction was at a high level ( x = 4.26, SD = 0.70), followed 

by efficiency ( x = 4.24, SD = 0.76) and reliability ( x = 4.06, SD = 0.75), respectively. 

 

Keyword: Computer traffic data , Authentication system , Computer-related Crime Act B.E 2560 

 

บทน า 

  ตามที่พ ระราช บัญ ญัติว่ าด้วย การก ระท าผิด เกี่ ย วกับคอมพิวเตอ ร์ พ .ศ. 25 60 (ฉ บับที่ 2 ) 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560  นั้น มีผลท า ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้อง

เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ไว้อย ่างน้อย 90 วัน   

  ด้วย เหตุนี้ส  านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีหน้าที่ต ้องจัดเก็บข้อมูลการจราจร

ของคอมพิวเตอร์อย ่างน้อย 90 วัน ตาม พ.ร .บ. ดังกล่าว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการ

จัดท าระเบียนผู้ใช ้ และติดตั้งระบบ Authentication Server ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อบันทึกข ้อมูลการใช้งานระบบเครือข ่ายทั้งหมด มีผลท า ให้สมาชิกผู้ใช ้งานระบบเครือข ่ายทุกท่านจะต้องท าการ

ตรวจสอบสิทธิ์ ว่าผ ู้ใช ้บริการอิน เทอร์เน็ตผ่านเครือข ่ายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น

อาจารย ์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือมาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้

ใช ้งานเครือข ่ายคอมพิวเตอร์ หรือไม่ โดยผู้ใช ้งานต้องมี ชื่อบัญชีผ ู้ใช ้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) จึง

จะสามารถใช้งานเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และห้าม

ผู้ใช ้งานน า ช ื่อบัญชีผ ู้ใช ้งาน  และ รหัสผ่าน เผยแพร่ให้ผ ู้อ ื่นทราบ 

 โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย เพ ื่อพ ัฒ นา ปรับปรุงระบบเครือข ่ายสารสนเทศของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักศึกษา อาจารย ์ และ
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บุคลากร ตลอดจนรองรับต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2560 (ฉบับที่ 2 ) 

รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้ใช ้บริการในด้านต่าง ๆ  

 

วัตถุประสงค ์  

1. เพ ื่อตรวจสอบและยืนย ันสิทธิ์การใช้งานเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ต ของส านัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ ื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์โอ เพนซอรส์ อย ่างถ ูกต้องและครบถ้วน

ตามที่กฎหมายก าหนด 

3. เพ ื่อให้หน่วยงานลดค่าใช ้จ่ายในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

4. เพ ื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเพ ื่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช ้ภายใน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อบรรลุวัตถ ุประสงค์ของการ

วิจัย ผ ู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย ่างในงานวิจัยนี้ 

 1.1  กลุ่มประชากร คือ  ผู้ใช ้บริการเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ตภายในส านัก       

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 1.2 กลุ่มตัวอย ่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช ้บริการเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่  8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลา 08.30 – 19.30 น . 

จ านวน 167 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย    

 2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ผ ู้วิจัยได้พ ัฒนาขึ้น 

  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยมีข ั้นตอนดังนี้ 

 2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินระบบ  

                                 2.2.2 สร้างแบบประเมินระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

         แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ) 

โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่ส ุด มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่ส ุด โดยมีเกณฑ์

การแปลความหมายดังนี้ 

          คะแนน 5 ระดับความคิดเห็นคือ มากที่ส ุด 

          คะแนน 4 ระดับความคิดเห็นคือ มาก 

          คะแนน 3 ระดับความคิดเห็นคือ ปานกลาง 

          คะแนน 2 ระดับความคิดเห็นคือ น้อย  

          คะแนน 1 ระดับความคิดเห็นคือ น้อยที่ส ุด 
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        เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 

          ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่ส ุด 

          ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มาก 

          ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 

          ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 = น้อย 

          ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50 = น้อยที่ส ุด 

 2.3 ขอความอนุเคราะห์ผ ู้เช ี่ย วชาญพิจารณ าแบบประเมินแ ละให้ค าแนะน า  แก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้เช ี่ย วชาญ พร้อมทั้งหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข ้อค าถามและวัตถ ุประสงค์  (IOC; Index of 

Item - Objective ) โดยข้อค าถามที่น  ามาใช้ต้องมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5 

3. ข ั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 3.1 ขอบเขตการท างาน 

         ในขอบเขตการท างานจะติดตั้งระบบให้เรียบร้อยและท าการติดตั้งอุปกรณ์ จัดวางต าแหน่ง

ของอุปกรณ์ต่าง ๆ บน Linux และติดตั้ง Packages ที่ใช ้ในระบบยืนย ันตัวตนดังกล่าวให้เรียบร้อย  

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการเชื่อมต่อของระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

 

    3.2 ข ั้นตอนการท างาน 

          3.3.1 ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังส ือต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก ี่ย วข ้องกับการ

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

             3.3.2 จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งระบบปฏิบัติการ Centos 5.11  

(Linux) 

             3.3.3 ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

          3.3.4 ออกแบบระบบฐานข้อมูล  

          3.3.5 ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน  (Web Application) ในการบริหารจัดการเครือข ่ายระบบ

อินเทอร์เน็ต 

      3.3 การติดตั้งและพัฒนาระบบ ในการวิจัยนี้ใช ้เซ ิร์ฟเวอร์จริงเป็นตัวทดสอบ โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้ 

   3.3.1 หน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk) จ านวน 1 TB 

 3.3.2 หน่วยความจ าหลัก (RAM) จ านวน 512 MB 

 3.3.3 เน็ตเวิร ์คการ์ด (Network Adapter Card) จ านวน 2 ใบ (Slot) 
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   3.3.4 ระบบปฏิบัติการ CentOS เวอร์ช ัน 5.11  

         3.3.5 แอปพลิเคชัน Freeradius Rsyslog 

          3.3.6 แอปพลิเคชัน Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin 

 3.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล  

              แบ่งออกเป็น  2 ส ่วนหลัก  คือ ส ่วนของผู้ใช ้งาน  และส่วนของผู้ด ูแลระบบ จัดการบริหาร

เครือข ่าย ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

   3.4.1 ส ่วนของผู้ด ูแลระบบมีหน้าที่สร้าง ลบ แก้ไข และก าหนดค่าต่าง ๆ ได้แก่ 

                 1) สร้างกลุ่มการใช้งาน เป็นตัวก าหนดจ านวนเวลาที่ใช ้งานอินเทอร์เน็ต  

                 2) ก าหนดแบนด์วิธ และระบุจ านวนวันที่ใช ้งาน  

     3) ก าหนดค่าต่าง ๆ เช ่น ความยาวของตัวอักษรในการสุ่มสร้าง Username และ 

Password 

                 4) สร้างหรือลบบัญชีผ ู้ใช ้งานอินเทอร์เน็ต  

                 5) ตรวจสอบทราฟิกการใช้งาน  

                 6) เคลียร์ผ ู้ใช ้งานที่ค้างในระบบ 

  3.4.2 ส ่วนของผู้ใช ้งาน  ใช ้บัญชีผ ู้ใช ้งาน (Account) ที่สร้างจากระบบ น ามาล็อกอินเข ้า

ใช ้งานอินเทอร์เน็ต 

       3.4.3 รายละเอียดของฐานข้อมูล ที่ใช ้จัดเก็บข้อมูล เป็นตารางที่สร้างข ึ้นจากซอฟต์แวร์ 

FreeRadius โดยชื่อฐานข้อมูลว่า Radius มีทั้งหมด 7 ตาราง ได้ดังนี้ 

    1) ตาราง account เก็บข ้อมูลของผู้ใช ้บริการซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  

ส าคัญเช่น  username  password  เป็นต้น 

    2) ตาราง administrator เก็บข ้อมูลของผู้ด ูแลระบบซึ่งประกอบไป  

ด้วยข้อมูลส าคัญเช่น  username  password  เป็นต้น 

    3) ตาราง configuration เก็บข ้อมูลการตั้งค่าของระบบ  

    4) ตาราง radacct เก็บข ้อมูลการใช้งานของผู้ใช ้บริการเครือข ่ายอินเทอร์เน็ต  

    5) ตาราง radcheck เก็บข ้อมูล username password เพ ื่อใช ้ตรวจสอบกับ 

อุปกรณ์ Mikrotik ในการ Login เข ้าใช ้งานอินเทอร์เน็ต 

    6) ตาราง radgroupcheck เก็บข ้อมูลกลุ่มผ ู้ใช ้งานอินเทอร์เน็ต 

    7) ตาราง radgroupcheck เก็บข ้อมูลกลุ่มผ ู้ใช ้งานและก าหนดความเร็วใน  

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

  3.5 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการบริหารจัดการเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบอินเทอร์เน็ต การเข ้าส ู่ระบบส าหรับผู้ด ูแลระบบมีหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการระบบผู้ใช ้งาน   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

   4.1 ข ้อมูลสถิติผ ู้ใช ้ 

   4.2 ข ้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูล

จราจรคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

       4.2.1 ตอนที่ 1 ข ้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       4.2.2 ประเด็นความพึงพอใจ 

       4.2.3 ข ้อเสนอแนะ 

5. สถิติที่ใช ้ในการวิจัย  

    เป็นสถิติเช ิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศ ึกษา 

 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช ้ภายในส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น  2 ส่วน คือ 1) การ

พัฒ นา ระบบจัด เก็บ ข้อ มูล จร าจรคอ มพิว เต อร์ขอ งผู้ ใช ้ภ าย ใน ส านัก วิท ยบ ริก ารแ ละ เทค โน โล ยีสาร สน เทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ซอฟต์แวร์เปิด เผยรหัส  และ 2) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บ

ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช ้ภาย ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์และออกผลรายงาน  

 ในส่วนของการวิเคราะห์และออกรายงานข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นี้ได้เล ือกใช้ซอฟต์แวร์

เปิด เผยรหัส   Loganalyzer เป็น เว็บอิน เทอร์เฟสซึ่งสามารถติดตั้งและปรับแต่งใช ้งานได้ง่ายมาใช้ในการแสดงผล  

โดยมีความสามารถหลักคือการแสดงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากไฟล์โดยตรงหรือจากฐานข้อมูล  การค้นหาหรือ

กรองข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การก าหนดผู้ใช ้เพ ื่อจ ากัดสิทธิ์ในการเข ้าถ ึงข ้อมูลได้ 

1.1 login เข ้าส ู่ระบบฐานข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่มีส ิทธิส ูงส ุดคือ admin 

  

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการ login เข ้าใช ้งานระบบฐานข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบ  

 

  ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบ ผู้ด ูแ ลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลจราจร

คอมพิวเตอร์การใช้งานโดยแสดงข้อมูลล่าส ุดหน้าละ 10 0 บรรทัด โดยแสดงวัน/เดือน/ปี ประเภทของข้อมูล  ข ้อมูล



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

 

มาจากเครื่องใดพร้อมกับรายละเอียดของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยข้อมู ลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถ 

export ออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV และ XML ได้เพ ื่อง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช ้ร่วมกับโปรแกรมอื่น  ผู้ด ูแลระบบ

สามารถ เข ้าถ ึงและตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช ้งานได้  ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) วันเวลาที่ใช ้งาน  ทราบถึง IP Address ต้นทาง IP Address 

ปลายทาง ชื่อผ ู้ใช ้งาน  port และโปรโตคอลที่ใช ้งาน 

  2.2 การค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  ผ ู้ด ูแลระบบสามารถก าหนดเงื่อนไขในการ

ค้นหาได้ ดังนี้ 

         2.2.1 Datatime Range ค้นหาตามช่วงระยะเวลาที่ต ้องการ  

       2.2.2 Syslog Message ค้นหาข้อมูลโดยใช้ keyword  

       2.2.3 ผู้ด ูแลระบบสามารถก าหนดการคัดกรองข้อมูลเพ ิ่มได้โดยแบ่งตาม  

     1) ค้นหาตามค่า Syslog Facility  

     2) ค้นหาตามค่า Syslog Severity  

     3) Message Type ค้นหาตามประเภทของข้อมูล  

     4) Syslog tag ค้นหาข้อมูลโดยระบุช ื่อเครื่องหรือ IPAddress ของเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไข  

 

ผู้วิจัย ก าหนด ให้ระบบส ามารถค้น หา ข้อมูลแล ะน ามาแ สดงได้ทั้งห มดตามเงื่อ นไขคือข ้อมู ล จราจร

คอมพิวเตอร์ช ่วงวันที่ 4 ส ิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถ ึง 16 .00 น. ของ IP Address 10.10.10.37 พ บ

ทั้งหมด 106 records  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดการค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไข  

 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านัก       

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านัก                

              วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

ประเด ็นค  าถาม  ค่าฉลี่ย SD. แปลผล  

ด้านการใช้สอย    

1. ระบบเอื้ออ านวยให้ผ ู้ใช ้ ใช ้งานได้อย ่างสะดวก  4.26  0.73  มาก 

2. ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช ้งานได้จริง 4.26  0.69  มาก 

ภาพรวม  4.26 0.71 มาก  

ประเด ็นค  าถาม  ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล  

ด้านความน่าเชื่อถือ    

1. ระบบมีความเสถียรภาพอยู่ในระดับใด  4.06  0.71  มาก 

2. ระบบไม่มีปัญหาขณะใช้งาน 3.88  0.77  มาก 

3. ผู้ใช ้สามารถแก้ปัญหาที่เก ิดข ึ้นได้โดยง่าย  3.92  0.73  มาก 

4. ระบบเอื้ออ านวยให้ผ ู้ใช ้งาน ใช้งานได้อย ่างถ ูกต้อง  4.13  0.76  มาก 

5. ระบบป้องกันการใช้ Username Login ซ้ า 4.23  0.75  มาก 

6. ระบบสามารถเคลียร์ Login ที่ค้างในระบบได้ 4.11  0.79  มาก 

ภาพรวม  4.06 0.75 มาก  

ด้านการใช้งาน    

1. หน้าจอของระบบสามารถเข ้าใจได้โดยง่าย  4.28  0.71  มาก 

2. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซ ับซ้อน  4.31  0.63  มาก 

5. รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายและสวยงาม  4.26  0.70  มาก 

6. การจัดวางอ งค์ประกอ บเช่น  ต าแหน่ง Login ภ าพมีควา ม

เหมาะสม 

4.22  0.73  มาก 

ภาพรวม  4.26 0.69 มาก  

ด้านประสิทธิภาพ     

1. ความรวดเร็วในการเข ้าส ู่ระบบ 4.15  0.82  มาก 

2. ความรวดเร็วในการตรวจสอบรหัสย ืนย ันตัวตน  4.27  0.72  มาก 

3. ความถูกต้องในการตรวจสอบรหัสย ืนย ันตัวตน  4.31  0.74  มาก 

ภาพรวม  4.24 0.76 มาก  

  

 จากตารางที่ 1 มีผ ู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 167 คน พบว่า  ความพึงพอใจต่อ

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ผู้ใช ้บริการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า  ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย  ความพึงใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้าน

ประสิทธิภาพ  ( x = 4.24, SD = 0.76) และด้านความน่าเช ื่อถ ือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เพ ื่อพ ัฒ น าระบบจัด เก็บข้อมูลจราจรคอ มพิวเตอ ร์ภา ย ใน ส านัก วิทย บริการ แล ะ

เทค โน โล ยีส า ร ส น เทศ   มห า วิท ย า ลัย รา ช ภัฏ พิบู ล ส งค ร า ม  นี้ เป็น ก า ร วิจัย แ ล ะพัฒ น า  ( Research and 

Development) มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บ

ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  กลุ่มตัวอย ่างที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายใน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน  167 คน ท าการเก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แบบประเมินที่ได้น  ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเช ิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย สามารถสรุปผลได ้ด ังนี้ 

 1. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภาย ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มห าวิท ย าลัย ร าช ภัฏ พิบูล ส งค ร าม ที่ผ ู้ วิ จัย ได้พ ัฒ น าขึ้น ส า มารถ จัด เก็บ ข้อ มูล จร าจรคอ มพิ วเต อ ร์ ได้ต า ม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)  โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล 

MySQL ระบบสามารถตรวจสอบและยืนย ันสิทธิ์การใช้งานเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบพิส ูจน์ตัวตน  แสดงข้อมูล

จราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช ้บริการ โดยสามารถ  ค้นได้ จากวันที่ ระบบที่ใช ้งาน เว็บไซต์ หรือ ชนิดข ้อมูล  Log File 

การใช้งานเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่ได้ส  ารองไว้ สามารถนามาใช้แสดงย ้อนหลังได้ ตรงตาม พ.ร.บ. ที่ให้เก็บ

ข ้อมูลจราจรไว้อย ่างน้อย 90 วันและเรียกดูย ้อนหลังได้ 

 2. ความพึงพ อใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูล จราจรคอมพิวเตอ ร์ ภ าย ใน ส านักวิท ยบริการแล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากผู้ใช ้บริการ พบว่า  มีความพึงพอใจภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย 

ควา มพึ งใจอ ยู่ ใน ร ะดับ มาก  ( x = 4.26, SD = 0.70) รอ งล งมา ด้า น ป ระสิท ธิภ า พ  ( x = 4.24, SD = 0.76)       

ด้านความน่าเช ื่อถ ือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามล าดับ 

 3. โปรแ กรมที่พ ัฒ นาขึ้น สามารถ ตอบส นองความต้องการข องผู้ใช ้งาน เนื่องจากมีบุคคล ที่

ร ับผิดชอบคอยพัฒนาระบบงานตามที่ต ้องการไม่ต้องกังวลกับการปรับเปลี่ยนที่ต ้องเส ียค่าใช ้จ่ายและเวลา ประหยัด

ค่าใช ้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน เพราะไม่ต้องจ่ายค่าล ิขสิทธิ์ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัย ได้พ ัฒ นาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภาย ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพ ัฒนาขึ้นจากซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส รว่มกับอุปกรณ์ Mikrotik  

ท า ให้สามารถพัฒ นาระบบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิโรจน์ อภินันท์ธนากร (2553) ที่ได้สร้างระบบที่ช ่วยท า ให้ผ ู้ให้บริการอิน เทอร์เน็ตสามารถจัดเก็บ

ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยพัฒ นาซอฟต์แวร์เพ ื่อใช ้ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและ

ขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามข้อก าหนดที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2550  อย่างครบถ้วน  โดยใช้ซ อฟ ต์แ วร์รหัส เปิด (Open Source) สามารถ ใช้ เป็น
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เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ ผ ู้ใช ้งานอินเทอร์เน็ตได้ต้องมีการย ืนย ันตัวตนให้ถ ูกต้องก่อนจึงใช ้

งานได้ เมื่อเข ้าดูรายงานจากเครื่องแม่ข ่ายจะพบร่องรอยการใช้งานของผู้ใช ้ครบทุกคน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พรคิด อั้นขาว (2556) ที่ได้พ ัฒ นาระบบยืน ย ันตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีฟรีแวร์ เพ ื่อ เพ ิ่มประสิท ธิภาพขอ ง

กระบวนการท างานระบบการยืนย ันตัวตนโดยได้เล ือกเครื่องมือที่ใช ้พ ัฒ นาคือ  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux 

น าไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมาย  คือ บุคลากรของหน่วยงาน  พบว่าผู้ใช ้งานมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับ

ดี 

 แนวโน้มการเข ้า ใช ้งานเว็บใช้ที่เข ้าข ่ายผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ของผู้ใช ้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  ย ังไม่พบการกระท าผิดดังกล่าว เพราะผู้ใช ้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามีการใช้งาน

อิน เทอร์เน็ตในลักษณะเพื่อการพูดคุย  สนทนาออนไลน์ คลอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยวิศว์ ช ูเช ิด  และ เรวดี   

ศักดิ์ด ุลยธรรม (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และความเข ้าใจต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

พฤติกรรมการใช้อิน เทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย ่างมีล ักษณะของการใช้อิน เทอร์เน็ตคือใช ้เพ ื่อพ ูดคุย  สนทนาออนไลน์ 

มากที่ส ุดร้อยละ 73.44 รองลงมาค้นหาข้อมูล ร้อยละ 69.01 ดูหนัง ฟ ังเพลง ออนไลน์ร้อยละ  62.50 ส่วนผู้อ ่าน

ข่าว/หนังส ือพิมพ์ออนไลน์และเล่น เกมออนไลน์ ออฟไลน์ พบน้อยที่ส ุดใกล้เคีย งกัน  ร้อยละ 32.29 และ 31.77 

ตามล าดับ 

  ข้อเสนอแนะ 

 พัฒ นาในส่วนของ Web Management ให้มีความยืดหยุ่น เข ้ากับระบบที่ใหญ่กว่าเดิม ได้ เช ่น 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ การบล็อกเว็บไซต์อันไม่พ ึงประสงค์ ซ ึ่งทั้งหมดเป็นการเพิ่มแนวทางในการศึกษาต่อไป  

 การน าไปใช้ประโยชน์ 

  ห้องสมุดสามารถน าระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไปใช้งานเพื่อจัดเก็บ Log การใช้งาน

เครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทราบถึงความหนาแน่นของการใช้งาน แล ะมีข ้อมูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์

การใช้เครือข ่ายและข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ใช ้งานเพื่อน าไปสู่การออกแบบระบบป้องกันการเข ้าถ ึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)  
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บทคัดย่อ  
 การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการบริหารจัดการนักศึกษาช่วยงานของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกระบวนงานที่ใช้ระยะ
เวลานานรวมทั้งกระบวนการใช้แบบฟอร์มกระดาษท่ีท าให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในการปฏิบัติงานและเพื่อให้ให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา การปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวโดยใช้
รูปแบบของวงจรเดมิ่ง (Deming Cycle ) มาใช้ตามขั้นตอน PDCA จึงได้ Google Sheet มาช่วยในการด าเนินการ
และช่วยในการบริหารจัดการนักศึกษาช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดกระบวนงานขั้นตอนต่าง ๆ ได้
อย่างดี ได้แก่ การลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษรวมทั้งลดการใช้แฟ้มงานที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มจากทุกช้ัน
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้กับห้องสมุดคณะรวมถึงห้องสมุดที่วิทยาเขตหนองคาย การลดระยะเวลาในการรอ
เจ้าหน้าที่ในการมอบงานให้กับนักศึกษา เพราะสามารถออกแบบให้นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดช่วงวันเวลาพร้อมเลือก
งานที่จะมาช่วยงานห้องสมุดได้ล่วงหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถวางแผนงานและตรวจสอบงานช่วงเวลาที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ในทันที ท าให้การใช้งาน Google Sheet มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT  
 The application of using Google Sheet in student management for helping the 
library work.The purpose of Khonkaen University is to improve the work process, especially the 
procedure that takes a long time,Including the process of using paper forms that cause 
complications and delays in operations and for convenience Speedy performance in both staff and 
students.The process of improvement is based on the Deming Cycle model used in the PDCA 
process, so Google Sheet will be used to help with management students effectively and able to 
reduce the steps and procedures well.Including reducing the use of paper forms as well as reducing 
the use of files that collect forms from all levels. It can also be used with faculty libraries, including 
libraries at Nong Khai Campus. Reducing the waiting period for staff to give jobs to students because 
it can be designed for the students to set the date and time and choose the work that will help 
the library in advance Which the staff can plan and immediately check the period of their 
responsibility Make the use of Google Sheet more efficient 

 
Keyword:  Volunteer students,   Students help with library work 

 
บทน า  
                       มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการก าหนดให้นักศึกษาตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็น 1 ใน 5 ด้านท่ีนักศึกษา
ต้องมีและเป็นด้านท่ีจะพัฒนาให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ ส านักหอสมุดเปน็อีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นกลไกการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงด้านจริยธรรมและคณุธรรม ท่ีขัดเกลาให้นักศึกษาเกดิการเรียนรู้ ภายใต้
กฎระเบียบและกติกาการท างานรว่มกัน  
        การรับนักศึกษาช่วยงานของส านักหอสมุด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากส านักหอสมุด
เป็นหน่วยงานที่นักศึกษาเลือกมาช่วยงานเป็นจ านวนมาก จากสถิติที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน
นักศึกษาที่เป็นจิตอาสามาช่วยงานส านักหอสมุดเป็นจ านวนมากถึง 4,000 คน  จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากมี
การเฉลี่ยนักศึกษาที่ช่วยงานส านักหอสมุดต่อวันอยู่ที่วันละ10-20 คนรวมกับนักศึกษาจากโครงการต่าง ๆ เช่น 
นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาโครงการจ้างงาน เป็นต้นการบริหารจัดการนักศึกษาในแต่ละวันจะมี
เจ้าหน้าท่ีที่ประจ าห้องอ่านหนังสือ หรือเคาน์เตอร์บริการ เมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์ ณ จุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูและ
กรอกแบบฟอร์มการช่วยงานในแฟ้ม เพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรอกในระบบหน่วยกิจกรรมได้ ที่ผ่านมา
ส านักหอสมุดประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ประจ าห้องอ่าน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของงานบริการ
นั้นมีการเข้างานเป็นระบบเหลื่อมเวลา ซึ่งคล้ายกับการท างานเป็นกะ จะมีรอบงานเวลาปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา 
ได้แก่ รอบเวลา 08.30-16.30 น. รอบเวลา 12.30 – 20.30 น.(ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน รวมพัก) ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถติดต่อได้ และใช้เวลานานในการรอเจ้าหน้าที่เพื่อมามอบงานที่จะปฏิบัติบางครั้งก็เลยก าหนดช่วงเวลาที่จะ
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ได้ปฏิบัติงาน ส่วนเจ้าหน้าท่ีเองก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวันน้ีจะมีนักศกึษามาช่วยงานจ านวนเท่าไหร ่ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดงานท่ีจะมอบหมายให้ปฏิบัติได้ อีกปัญหาหนึ่งก็คือการลงหน่วยกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีมีความล่าช้า เนื่องจาก
การลงแบบฟอร์มกระดาษในแฟ้ม เพื่อรอเจ้าหน้าที่เก็บแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประจ าช้ันต่าง ๆลงบันทึกสัปดาห์ละครัง้ 
ท าให้ศึกษาต้องรอนับหน่วยกิจกรรม และนักศึกษาต้องมาตามเรื่องที่ส านักหอสมุด  
 จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น าขั้นตอนการปฏิบัติมาปรับปรุงโดยใช้วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) 
ตั้งแต่ PDCA  ได้พบว่าการน า Google sheet มาช่วยในการแก้ปัญหาในการบริหารงานนักศึกษาช่วยงาน สามารถ
ท าให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นได้เป็นอย่างดี  google sheet เป็นapplication ของ google drive ทีมี
ลักษณะการท างานคล้ายกับ Excel การท างานบนสเปรดชีต(spreadsheet) ง่ายต่อการปรับแก้ไขข้อมูล การใช้สูตร
มาก าหนดและฟังก์ชันการใช้งานอื่น ๆ ที่มีในสเปรดชีต และสามารถท างานร่วมกันบนระบบคลาวด์ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาP 
 
วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบตัิงานเดิมที่ใช้ 
                       2. เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้กับนักศึกษาให้สามารถสมัครช่วยงานห้องสมุด 
                       3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงบันทึกหน่วยกิจกรรมและบริหารจัดการงานให้กับนักศึกษา
ช่วยงานได้ในทุกที่ทุกเวลา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. น าขั้นตอนมาศึกษาและวเิคราะห์ประเด็นที่ส าคญัจากปญัหาในการปฏิบัติงานโดยใช้วิธี
ประชุมผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่หารือปัญหาที่เกดิขึ้นในการปฏิบตัิงาน โดยปัญหาที่พบเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
  1.1 นักศึกษาท่ีมาช่วยงานห้องสมุดไม่พบเจ้าหน้าที่ประจ าชั้นซึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องเข้า
ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาบางช้ันเจ้าหน้าท่ีจะติดให้บริการทีเ่คาน์เตอรเ์ซอร์วิส ท าให้นักศึกษามเีวลานับหน่วยกิจกรรม
ไม่พอ( 1 หน่วยกิจกรรมเท่ากับ 3 ช่ัวโมง) 
  1.2 เจ้าหน้าท่ีประจ าช้ัน เนื่องจากไม่มีข้อมลูจ านวน หรือไม่ทราบว่าในวันน้ัน ๆ จะมี
นักศึกษามาช่วยงานหรือไม่ จึงไมส่ามารถวางแผนก าหนดงานท่ีจะให้นักศึกษามาช่วยในแต่ละวันได้ เพราะต้องรอให้
นักศึกษามาติดต่อช่วยงานด้วยตนเอง 
  1.3 เจ้าหน้าท่ีบันทึกหน่วยกิจกรรมให้กับนักศึกษาบักทึกข้อมูลได้ช้าเนื่องจากจะต้อง
เก็บรวบรวมแบบฟอร์มการลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวันของนักศึกษาประจ าแต่ละช้ัน (ช้ัน 1-6) และใช้เวลานานใน
การรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพือ่ลงในระบบ บางครั้งก็เกิดความผดิพลาดในการนับหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา 
                                    1.4 เมื่อผู้บันทึกข้อมูลไม่อยู่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจ าชั้นไมส่ามารถตรวจสอบได้ใน
กรณีที่นักศึกษามาสอบถามจ านวนหน่วยกิจกรรมว่ามีการบันทึกในระบบให้หรือยัง   
 2. พิจารณาหาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงาน จึงได้ข้อสรปุคือการน าGoogle sheet 
มาใช้ในการแก้ปัญหาได้  google sheet มีการท างานบนสเปรดชีต(spreadsheet) และทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้
พร้อมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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 3. ออกแบบและก าหนดความต้องการในเขตข้อมูลและการใช้ข้อมูลใน Google sheet เพื่อให้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1 สร้างแบบฟอร์มการรับนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด โดยน าเอา Google from มาใช้ในการ
รับนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดและสร้างApplication ที่หน้าweb site ของส านักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
กรอกข้อมูลการสมัครช่วยงานห้องสมุดไวล้่วงหน้าได ้
 

 
               

 ภาพท่ี 1 ภาพApplication หนา้we siteและแบบฟอร์มออนไลน ์
 
  3.2 ก าหนดเขตข้อมูลทีต่้องให้แสดงโดยใช้ google sheet ข้อมูลเบื้องต้นตามที่ก าหนดใน
แบบฟอร์ม และก าหนดเขตข้อมูลเพิ่มเตมิคือ จ านวนช่ัวโมง และหนว่ยกิจกรรม ช่ือเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ันรับรองการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ช่ือเจ้าที่ท่ีบันทึกระบบกิจกรรม และช่องหมายเหตุ เพื่อใส่ข้อมูลอื่น ๆในการสื่อสารกัน 
 

 
  
ภาพที ่2 รูปแบบของGoogle sheet 
 
             3.3 เมื่อได้ตามต้องการแล้ว ท าการก าหนดสูตรและใช้ค าสั่ง Vlookup และIF ในการก าหนด
เงื่อนไขที่ต้องการในโปรแกรม ดังนี้ 
  3.3.1 เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถมาแก้ไขในช่องต่าง ๆได้ที่ไม่อนุญาตให้เขา้แก้ไข 

 3.3.2 ให้โปรแกรมแสดงผลจ านวนช่ัวโมงและรวมหน่วยกิจกรรมของ 
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นักศึกษา โดยผูกเงื่อนไขกับรหสันักศึกษา ซึ่งนักศึกษาลงช่ือท างานได้ตามวันท่ีต้องการ แต่โปรแกรมจะค านวณ
จ านวนช่ัวโมงและหน่วยกจิกรรมรวมไว้ให ้
 

 
  
ภาพที ่3 แสดงการนับจ านวนหน่วยกิจ 
 
  3.3.3 ก าหนดการลงช่ือเจ้าหน้าทีท่ี่รับรองการปฏิบตัิงานให้แสดง drop-down list เป็น
คลิกเลือกช่ือ เพื่อสะดวกในการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี 
  3.3.4 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกหน่วยกิจกรรมลงช่ือในช่องผู้บันทึก 
    3.3.5 ก าหนดการแชร์ในการท างานร่วมกันให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาในระบบได ้
และมีการท างานร่วมกันได้ แก้ไข หรือบันทึกข้อมูลได้ใน 
  3.3.6 ก าหนดการรายงานได้ตามที่ต้องการ 
 4. น ามาใช้งานแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ทดสอบการใช้งานเปน็เวลา 1 เดือนและ
ประเมินผลการทดสอบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 2 ใช้งานจริง โดยจัดอบรมแนะน าการใช้งานให้เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
 5. ประเมินผลการใช้งานจากผู้เกี่ยวข้อง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการน า google sheet มาประยุกต์ใช้งาน ท าให้สรุปได้ดังนี ้
 1. สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาไม่พบเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ัน 

เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลและจ านวนการสมัครช่วยงานห้องสมุดของนักศึกษาในแต่ละวันและล่วงหน้าได้จึงท าให้
สามารถวางแผนการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาได้เนื่องจาก google sheet สามารถดูได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 2. ลดขั้นตอนเดิมที่ใช้แบบฟอร์มกระดาษและแฟ้มจัดเก็บในแต่ละชั้นทั้งหมด 5 แฟ้ม (ช้ัน 3 - 6 
อาคาร 2 และช้ัน 3 อาคารศูนย์)  
 3. ลดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเดินขึ้นลงในแต่ละช้ันห้องอ่านเพื่อเก็บแฟ้มแบบฟอร์ม
การลงหน่วยกิจกรรมช่วยงานห้องสมุด 

 4. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสมัครมาช่วยงานห้องสมุด เพียงแค่ scan QR 
code และกรอกแบบฟอร์ม google form โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดก็สามารถสมัครได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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 5. เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบในการบนัทึกข้อมูลหน่วยกิจกรรมของนักศึกษามีความสะดวก รวดเร็ว
ในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละช้ันลงช่ือรับรองการปฏิบัติงานของนักศึกษาผ่าน google sheet 
แล้ว เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบสามารถลงข้อมูลหน่วยกิจกรรมได้อยา่งรวดเร็วเช่นกัน  
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                                       ไม่พบ 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบขั้นตอนเดิมและขั้นตอนใหม ่

 

                                        ขั้นตอนใหม่ 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิมตน้ 

นกัศึกษารอติดต่อช่วยงาน

หอ้งสมุดดว้ยตนเอง 

พบ

เจา้หนา้ท่ี 

ลงแบบฟอร์มการช่วยงาน

ประจ าชั้น 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบขอ้มลู 

มอบหมายงานตามเวลา 

ท่ีแจง้ไว ้

เจา้หนา้ท่ีลงนามรับรองใน

แบบฟอร์มช่วยงาน 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการบนัทึก

หน่วยกิจกรรมเก็บรวบรวม

แบบฟอร์ม ประจ าชั้นต่างๆ 

ตรวจสอบและบนัทกึหน่วย
กจิกรรม/ลงสถติ ิ

จบ 

เร่ิมตน้             

นกัศึกษาสมคัรผา่นออนไลน ์

พบเจา้หนา้ท่ีประจ าชั้นตาม

วนั เวลา ท่ีสมคัรไว ้

เจา้หนา้ท่ีมอบหมายงาน 

ลงนามรับรองในGoogle Sheet 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการบนัทึก

หน่วยกิจกรรมไดท้นัที 

จบ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
     ควรมีการพัฒนาการใช้ google sheet ให้เช่ือมโยงกับระบบการออกใบรับรองการช่วยงานของ
ส านักหอสมุด 

การน าไปใช้ประโยชน ์
             ได้มีการน าไปใช้กับเจา้หน้าท่ีของส านักหอสมุดที่มีนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดของห้องสมุดคณะ
จ านวน 12 แห่ง รวมวิทยาเขตหนองคาย ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 
รายการอ้างอิง 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์.  (2557). ประกาศ มข.ที่ 1668/2557 เรื่อง  
              หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์.   
โรงเรียนสตรีนนทบุรี. (ม.ป.ป.). Google Sheet. [เว็บบล็อก]. สืบคน้จาก       
               http://www.satrinon.ac.th/ga/doc/sheet.pdf 
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บทคัดย่อ   
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สินทรัพย์ด้วย Open source และ Microsoft Power BI Desktop ให้มีกระบวนการบันทึก ตรวจสอบ รายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ รายการซ่อมบ ารุง การเบิกจ่ายและคืนที่สะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลของสินทรัพย์แม่นย า
มากขึ้นแทนการเขียนเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่จะมีความล่าช้าในการตรวจสอบ และการสูญหายของเอกสารส าหรับการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ใช้ซอฟต์แวร์
ฟรี  ได้แก่  Snipe-IT ซึ่ ง เป็น Web Application ประเภท Asset Management Tool บันทึกข้อมูล  และใช้  
Microsoft Power BI Desktop จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสร้างรายงานท่ีน่าสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจและ
การพิจารณาของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์  และระบบงานนี้ช่วยให้การ
เก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายสินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
  

ค าส าคัญ: ระบบจัดการสินทรัพย์, ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

  
ABSTRACT  
 The purpose of this study was to analyze, design and develop a Asset 
Management System by Open source software and Microsoft Power BI Desktop. This is for data 
record, check data, data report, preventive maintenance report  to enhance the system to be 
easier for use, faster, and increase the accuracy for the data collection of the assets; replacing the 
manual (paper) request for the assets which could slow down the auditing process and increase 
the chance of loss of documentation for each request/disbursement. Academic Resources and 
Information Technology Center in Yala Rajabhat University used the Snipe-IT Application (Free open 

mailto:jarunee.kar@yru.ac.th
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source software)  which is Web Application for IT asset management to record data and Microsoft 
Power BI Desktop to store data and create interesting reports for executive to decision and 
consideration. The research findings show that administrators can easily manage product data 
information, such as assets disbursement, summary of assets request report. User satisfaction 
towards the system was in general at a high level. In conclusion, this system is very beneficial to 
the users for data management and the assets disbursement process. 

 
Keyword: Assets Management System, Information Management System, Snipe-IT, Microsoft    

                Power BI Desktop 

 
บทน า 
 กระบวนการบันทึก ตรวจสอบ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ การบันทึกการซ่อม
บ ารุง การเบิกจ่ายและคืนสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ผ่าน
มา ได้บันทึกในรูปแบบของกระดาษและจัดเก็บไว้หลายที่ และการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการตรวจสอบการใช้งาน หรือรายงานข้อมูลครุภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีที่
ดูแลงานพัสดุต้องรวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จึงท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ รวบรวม
ข้อมูล และรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน 
       ต่อมามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษเป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลใน
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้หลายไฟล์ เก็บไฟล์ไว้หลายที่ และการบันทึกข้อมูลในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกัน การตรวจสอบและรายงานข้อมูลใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์และมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลมากขึ้น จึงน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ท างาน เพี่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application 
(Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application 
(Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop ผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ
โดยการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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 1. การศึกษาเบื้องต้น 
 ในการศึกษาเบื้องต้นจะท าการก าหนดปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ โดย
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อน าไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กระบวนการ และข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 
 2. การก าหนดความต้องการของระบบ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) 
และ Microsoft Power BI Desktop เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามความตอ้งการของผู้ใช้งานในระดับตา่ง 
ๆ ดังนี ้
 2.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการดูแลระบบทั้งหมด สามารถเก็บข้อมูลสินทรัพย์  ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิก และสามารถออกรายงานของการเบิกครุภัณฑ์ 
 2.2 ผู้ใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่) เข้าสู่ระบบด้วยการใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ
การใช้งานได้บางส่วนตามสิทธ์ิของเจ้าหน้าท่ี 
 3. การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) 
และ Microsoft Power BI Desktop ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน และการออกแบบฐานข้อมูล 
 4. การพัฒนาระบบ ในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT 
Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
  4.1 ติดตั้งระบบ Snipe-IT Application บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ปรับแต่งค่าคอนฟิก
และปรับค าแสดงผลภาษาไทยให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยก าหนดช่ือโดเมนเป็น itam.yru.ac.th และทดสอบ
น าเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อทดสอบการจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
   4.2 สร้างข้อมูลในรูปแบบของ View Table โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
MySQL ในระบบ Snipe-IT Application รองรับการเชื่อมต่อกับ Microsoft Power BI Desktop  
      4.3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop บนเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งค่า
คอนฟิกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ของระบบ Snipe-IT Application  
  4.4 สร้างรายงานข้อมูลสนิทรัพย์ และเปรียบเทียบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้สร้างรายงาน
จากซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop กับรายงานในระบบ Snipe-IT Application เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ตรงกัน  
  จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open 
source) และ Microsoft Power BI Desktop มีการท างานอยู่ 4 ส่วน คือ หน้าจัดการข้อมูลสินทรัพย์ หน้าเบิกจ่าย
สินทรัพย์ หน้าจัดการเจ้าหน้าท่ี และหน้าแสดงผลรายงาน  
  ส่วนท่ี 1 หน้าจัดการข้อมูลสินทรัพย์ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของสินทรัพย์ เช่น 
เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่นของสินทรัพย์ ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย วันท่ีซื้อ ราคา เป็นต้น และสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพของ
สินทรัพย์ได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ที่ต้องการ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 หน้าจัดการข้อมลูสินทรพัย์ 
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  ส่วนที่ 2 หน้าเบิกจ่ายสินทรัพย์ สามารถเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้ ระบุสถานที่ติดตั้งและ
ทรัพย์สิน ดังภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้าเบิกจ่ายสินทรัพย ์
 
  ส่วนท่ี 3 หน้าจัดการเจ้าหน้าท่ี สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของผู้ปฏิบัติและผู้ใช้  
ดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 หน้าจัดการเจา้หน้าท่ี 
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  ส่วนท่ี 4 หน้าแสดงผลรายงาน จะรายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ ITAM 
ทั้งหมด ดังภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลรายงาน 
 
 ปัจจุบันมีข้อมูลรายการสินทรัพย์ของหน่วยงานบันทึกในระบบ ITAM แล้ว มีจ านวน 3,465 
รายการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ค. 2562) 
 ซอฟต์แวร์ Power BI Desktop เป็นชุดเครื่องมือของ Microsoft ใช้งานฟรี มีความสามารถใน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสร้างกราฟข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานข้อมูลสินทรัพย์ให้น่าสนใจ และน าข้อมูล
ที่ได้สร้างจาก Power BI มาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หน้าการรายงานข้อมลูสนิทรัพย์ด้วย Power BI Desktop 
 
 5. การทดสอบระบบ เมื่อท าการพัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของ
ระบบ ผลสรุปมีดังนี้ 
 5.1 ระบบ Snipe-IT Application มีความสามารถบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์
ของหน่วยงานได้ 
  5.2 ซอฟต์แวร์ Power BI Desktop มีความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสร้าง
รายงานที่น่าสนใจ และสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ของระบบ Snipe-IT Application เพื่อให้แสดง
ข้อมูลแบบ Real time 
  5.3 รายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้ออกแบบไว้ด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop 
สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและพิจารณาของผู้บริหารต่อไป  
  5.4 ปรับปรุงรายงานข้อมูลสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop 
ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการที่ได้ทดลอง  
 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน า
ผลที่ได้เทียบกับ เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น.82-84) ดังนี ้ 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT   
             Application (Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop 
 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบ
ระบบ 

ระดับความพึงพอใจ 

x S.D. 
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก-ง่าย 4.35 0.48 มาก 

2. กระบวนการท างานของระบบ 4.30 0.62 มาก 

3. ความถูกต้อง แม่นย าของระบบ 4.43 0.50 มาก 

4. ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 4.48 0.58 มาก 

5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 4.43 0.50 มาก 

6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.35 0.56 มาก 

7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.48 0.50 มาก 

8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 4.35 0.56 มาก 

9. ความสามารถของระบบ ในการน าไปใช้ประโยชน์ 4.48 0.50 มาก 

10. ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.57 0.58 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.42 0.54 มาก 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 ในอดีตส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้บันทึกข้อมูล
วัสดุครุภัณฑ์ในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บไว้หลายที่ ท าให้ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญหายของเอกสาร ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ไอที (itam.yru.ac.th) ด้วย Snipe-
IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop  โดยใช้ Snipe-IT ซึ่งเป็น Web Application 
ประเภท Asset Management Tool บันทึกข้อมูล และใช้ Microsoft Power BI Desktop จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
และสร้างรายงานที่น่าสนใจ โดยการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการพิจารณาของผู้บริหาร 
เช่น การพิจารณาการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทดแทน การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นต้น 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีมีต่อระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจ
ในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสะดวกในการใช้งาน
โปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์ และระบบงานนี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลและการเบิกจ่าย
สินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
 อภิปรายผล  
 ระบบจัดการสินทรัพย์ไอที (itam.yru.ac.th) ด้วย Snipe-IT Application (Open Source) 
เป็นแอปพลิเคชันท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันระบบ ITAM ได้อัพเดตเป็นเวอร์ชัน 4.7.4) และมีฟังก์ชัน
สนับสนุนการท างานในหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ ระบบมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของครุภณัฑ์ 
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ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ต่างของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย-
คืนสินทรัพย์กับผู้ใช้งาน สถานที่ที่ติดตั้ง หรือติดตั้งกับสินทรัพย์อื่น สามารถตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถรายงานข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีได้มีการวิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อ
ระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นระบบท่ีช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์และ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบนี้ยังช่วย
ให้มีการเก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี  
ทองประเสริฐ (2549) ที่ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ส าหรับ
บริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการข้อมูล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกื้อกูล ปรีเปรม (2549) ที่ได้พัฒนาระบบครุภัณฑ์และวัสดุผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเก็บลงฐานข้อมูล ช่วยในการค้นหาข้อมูลและการ
เบิกจ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดเวลาการท างาน ส่วนภัทราภรณ์และ
ทัศนีย์ (2558) ได้น าเสนอ ระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ
เกี่ยวข้อมูลการบริหารการคลังเพื่องานพิพิธภัณฑ์ พบว่า สามารถท างานได้ง่าย ลดข้อผิดพลาดของการท างาน และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ (itam.yru.ac.th) สามารถน ามาให้อยู่ในรูปแบบโมบาย
แอปพลิเคชนั จะสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 การน าไปใช้ประโยชน ์
  หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลสินทรัพย์จ านวนมาก สามารถน าระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop ไปปรับ
ใช้ได้อย่างง่ายดายและช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายการอ้างอิง 
เกื้อกูล ปรีเปรม.  (2549).  การพัฒนาระบบครุภณัฑ์และวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ). กรุงเทพฯ: สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
ภัทราภรณ์ จี่เอี่ยม, และทัศนีย์ เจริญพร.  (2558) .  ระบบบริหารจัดการคลงัวัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์. ใน การประชุม
 วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015.  ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
 นครินทร์. 
 
 

https://itam.yru.ac.th/
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คู่มือการใช้ฐานข้อมูลแบบ Interactive Video Clip 
 

E-database user guides Interactive Video Clip 
 

เฉลิมเกียรติ ดีสม 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
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บทคัดย่อ  
 ปัจจุบันรูปแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ บน Social Network นั้นจะเป็นลักษณะ
คลิปวิดีโอซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะด้วยเทคโนโลยีรับฝากคลิปวิดีโอทั้งแบบเสียเงินและ
ให้บริการฟรี ซึ่งส่วนท่ีให้บริการฟรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น  Youtube และ Facebook เป็นต้น และ
สารสนเทศประเภทคู่มือการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของส านักหอสมุดปัจจุบันอยู่ในรูปสารสนเทศแบบ PDF ให้บริการ
บนเว็บไซต์  ควรมีการแปลง (Transfrom) ให้อยู่ในรูปลักษณะคลิปวิดีโอเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ในความยาวประมาณ 
3-5 นาที  จากนั้นน าเนื้อหาส่วนส าคัญของคลิปวิดีโอ ท าแบบทดสอบแทรกในคลิปวิดีโอ (Interactive Video Clip) เพื่อ
ทดสอบผู้ดูคลิปวิดีโอนั้นว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

 
ค าส าคัญ: คู่มือการใช้ฐานข้อมูลม, Video Clip, แบบทดสอบ, Pop up 

 
ABSTRACT  
          Nowadays, information presentation form on social network is video clip and it 
has been more popular because of free and well-known technology such as YouTube and 
Facebook. E-database user guides in PDF format that are on our website needs to transform to 
video clip for easily learning within 3-5 minutes. After that, the library makes the test from the 
content in order to let students do the test during watching the video clip which gives students 
more interactive according to the suitability of content for testing audient to know how much they 
can understand from the video clip while they are watching it. 

 
Keywords: E-database user guides, Video Clip, Test, Pop-up Program 
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บทน า 
 ในการพัฒนาคู่มือการใช้ฐานข้อมูล จากเอกสาร PDF ให้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในลักษณะของคลิป
วิดีโอให้มีความยาวประมาณ 5 นาทีนั้น เพื่อท าเนื้อหาให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  และการคลิปวิดีโอนั้นใช้เทคนิคการ
ท าแบบ Screen Record ซึ่งเป็นการสอนใช้แบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยแบบ Step by Step เพื่อให้ผู้ชม
คลิปนั้นสามารถท าตามได้ทีละขั้นตอน  
 เนื้อหาของคลิปวิดีโออาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ  แต่เมื่อไปอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโออาจจะท าให้ผู้ที่
ชมคลิปวิดีโอนั้นดูผ่าน ๆ  และจับประเด็นของแต่ส่วนของเนื้อหาได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควร
มีการสรุปประเด็นเนื้อหาของคลิปวิดีโอแต่ละส่วนเพื่อสร้างแบบสอบถาม  เพื่อให้ผู้ชมคลิปวิดีโอนั้นได้เข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือบางครั้งผู้ชมคลิปวิดีโอนั้น ๆ อาจจะดูคลิปวิดีโอแค่ผ่าน ๆ  ซึ่งการมีแบบทดสอบ 

Interactive Video Clip ขึ้นในขณะชมคลิปวิดีโออาจจะช่วยสร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะผู้ชมคลิปนั้นจะต้องตอบ
แบบสอบถามให้ถูกต้อง  ซึ่งผู้ชมคลิปวิดีโอบางคนเมื่อตอบผิดจะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนั้นตั้งแต่ต้นอย่างตั้งใจอีกก็
ได้  ซึ่งข้าพเจ้าขอเสนอเป็นทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้วิธีการใช้ฐานข้อมูล  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้จากในรูปแบบ PDF ไฟล์ ให้เป็นคลิปวิดีโอแบบ Screen record ซึ่ง
เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ใช้บริการในการเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูล 
 2. เพื่อพัฒนาคลิปวิดีโอ ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ชมคลิปวิดีโอ  เพื่อสรุปเนื้อหาความเข้าใจใน
เนื้อหาส่วนนั้น ๆ 
 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับไปชมคลิปวิดีโออีกครั้งอย่างตั้งใจ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้คลิปวิดีโอนั้น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. น าคู่มือเนื้อหาไฟล์ PDF ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดมาอ่านและท าความเข้าใจ 
ตัวอย่างเช่น คู่มือเอกสารการใช้ Science Direct ซึ่งมเีนื้อหาความยาว 73 หน้า    

2. ซักซ้อมวิธีการใช้ฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 3. ใช้โปรแกรม Bandicam บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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 4. บันทึกแบบ Screen Record  วิธีการใช้ฐานข้อมูลทีละขั้นตอนความยาวประมาณ 3-5 นาท ี
 

 
 5. Upload คลิปวิดีโอคู่มือ ขึ้นบนบริการฝากไฟล์ Youtube 
 

 
 6. ใช้ Service H5P Interactive Video ในการสร้างแบบถาม 
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 7. สร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 

 
 

 8. น าคลิปวิดีโอมาแสดงผลที่เว็บไซต์ส านักหอสมุด 
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สรุปผล อภิปรายผล  
 การท าคู่มือการใช้ฐานข้อมูลแบบคลิปวิดีโอพร้อมด้วยแบบทดสอบ  Pop Up ถือว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่งนอกจากการใช้เอกสารแบบ PDF ของการเรียนรู้วิธีใช้ฐานข้อมูลต่างๆ  ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเอกสาร PDF 
แบบเดิมนั้นอาจมีหลายหน้าเช่น เอกสาร PDF ของ Science Direct ที่มีถึง 73 หน้า แต่เมื่อได้แปลงเป็นคลิปวิดีโอ
แล้วจะใช้เวลาศึกษาภายใน 5 นาที จะเห็นได้ว่าจะช่วยประหยัดเวลากว่าแบบเดิมไม่มากก็น้อย  จะอย่างไรเสียหาก
ผู้ใช้ต้องการสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct ในเชิงลึกนั้นคู่มือต้นฉบับมีความเหมาะสมในศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 ข้อเสนอแนะ  
 นอกจากการพัฒนาแปลงคู่มือจาก PDF การใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปคลิปวิดีโอแล้ว ควรมี
การพัฒนาส่วนอื่น ๆ เช่น กฎข้อบังคับหรือ หรือ การใช้โปรแกรมส่วนอ่ืนๆ ที่ให้อยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือการ์ตูน
แอนนิเมชนั  ก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าใช้มากขึ้นอีกด้วย 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าไปพัฒนาร่วมกับระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะเนื้อหา
ที่เรียนทาง VDO line หากมีการตอบสนองอะไรกับผู้ใช้บ้าง เช่น แบบทดสอบเกิดขึ้นหลังเนื้อหา VDO แสดงไปแล้ว
1-2 นาทีก็จะแสดง Pop Up แบบทดสอบเนื้อหาที่ผ่านเพื่อทดสอบว่าผู้ศึกษานั้นมีความเข้าใจในเนื้อหา VDO มาก
น้อยเพียงใดหรือ ซึ่งมองในทางกลับกันเทคนิค หากผู้ศึกษานั้นยังไม่สามารถท าแบบทดสอบวิดีโอนั้นได้ เขาจะย้อนดู
วิดีโอนั้นอีกครั้งอย่างตั้งใจมากขึ้น ดังเช่นตอนที่ข้าพเจ้าให้นิสิตฝึกงานทดลองใช้ VDO คู่มือการใช้ฐานข้อมูลของ
ส านักหอสมุดก็เป็นได้ ตัวอย่างวิดีโอพร้อมแบบทดสอบ Pop Up  https://h5p.org/interactive-video เป็นต้น 
 
รายการอ้างอิง 
จินตวีร์ (มั่นสกลุ) คล้ายสังข์. (๒๕๖๒). เอกสารประกอบการบรรยาย Active Learning for Digital Learner จาก 
           หลักการและแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  
 จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ายสังข์. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ 

ช้ันน า. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การประยุกต์ใช้ระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยกูเกิลแอปและคิวอาร์โค้ด 

 
Application of the Room Service System or Learning Space of the 
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บทคัดย่อ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการศึกษาและ
พัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด โดยประยุกต์ใช้ Google Application ได้แก่ Google 
Calendar, Google From และ Google Sheet ในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ตลอดจนการส ารวจและ
ประเมินผลการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด  และใช้เทคโนโลยี QR Code, Power Point และ 
Facebook ในการจัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดบนจอ
อิเล็กทรอนิกส์ และบนระบบออนไลน์ โดยประเมินผลจากผู้รับบริการทั้งหมดที่ใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 139 ครั้ง พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบ
การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยระดับ 4.67 และจากการปฏิบัติงานบริการห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด สามารถสรุปแนวทางการบริการได้ดังนี ้1) การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ที่ผู้รับบริการต้องการบนระบบออนไลน์ 2) การจองห้อง/พื้นท่ีการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 3) การ
ตรวจสอบและยืนยันการใช้ห้อง 4) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 5) การเตรียมการ
บริการ 6) การให้บริการตามความต้องการตลอดจนการส ารวจความพึงพอใจ และ7) การตรวจสอบหลังให้บริการ 
 อีกทั้งจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด พบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.47 ทั้งนี้ องค์กร/
หน่วยงานที่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ค าส าคัญ: ระบบบริการห้อง, กูเกิลแอป, คิวอาร์โค้ด, การบริการพื้นท่ีการเรียนรู้ 

 

ABSTRACT  
 Office of Academic Resource and Information Technology Center Phetchaburi 
Rajabhat University Have studied and developed the room service or learning space of the library 
By applying Google Application such as Google Calendar, Google From and Google Sheet to record 
service usage As well as surveying and evaluating library services or learning spaces And use QR 
Code, Power Point and Facebook technology to create media and publicize the room or learning 
space of the library on the electronic screen. And online By evaluating from all clients who use 
the room service system or learning area of the library Between August - October 2019, a total of 
139 times found that clients are satisfied with the room service or learning space. At a very good 
level The average value is 4.67 and from the operation of the service room or learning space of 
the library The service guidelines can be summarized as follows: 1) Checking the usage of the room 
or learning space that the client needs online 2) Booking the room or learning space online 3) 
Checking and confirming Using the room 4) Coordination with the responsible staff at each service 
point 5) Service preparation 6) Providing on-demand services as well as satisfaction surveys and 7) 
Post-service inspections. 
 In addition, the survey of the satisfaction of the service room or learning area of 
the library found that the service recipients are satisfied with the service of the room or learning 
space At a very good level The average = 4.47. However, organizations or agencies that have budget 

problems Can be used to develop the service room or learning space efficiently. 
 
Keyword: Room service system, Google application, QR code, Learning space services 

 
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา วิจัย และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการจัดหา จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และได้มีการปรับปรุง พัฒนาห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายลักษณะ อาทิ ห้อง Smart Class Room 1-3 ส าหรับการเรียนรู้
แบบ Smart Learning หรือ Action Learning การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนองาน และการ
เรียนรู้ร่วมกัน/การท างานเป็นทีม, ห้อง Training Room ส าหรับการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้อง Tutor Room 1-2 ส าหรับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย, การน าเสนองาน 
และการเรียนรู้ร่วมกัน/การท างานเป็นทีม, ห้องต้นหว้า ส าหรับการประชุม การบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย, 
ห้องเรียนรู้ร่วมกัน Learning Common Room ส าหรับการเรียนรู้ร่วมกันตามอัธยาศัยของนักศึกษา อาจารย์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ PBRU Think Café @ Library เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันตาม
อัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ
รับรองต่าง ๆ ท่ามกลางข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส านักฯ จ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาพื้นที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการ เหมาะสมและพอเพียง 
ทั้งนี้ การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้เดิม มี 2 ช่องทาง คือ 1) การแจ้งความต้องการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้องสมุดที่ส านักงานผู้อ านวยการ แล้วเจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการจึงได้ประสานกับผู้ดูแลห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด  และ 2) แจ้งความต้องการใช้ห้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องโดยตรง ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการ
ประสานงานหลายครั้ง ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการ การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริการห้อง/พื้นที่ ที่ยังไม่ชัดเจนอีกด้วย  
 ดังนั้น ส านักฯ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจองและเผยแพร่การใช้บริการห้อง/พื้นที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของห้องสมุดขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้รับบริการ โดยประยุกต์ใช้ Google Calendar 
ร่วมกับ โปรแกรม Power point และการใช้เทคโนโลยี QR Code การบันทึกการจองโดยใช้ Google From 
ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารของห้องสมุดบนระบบออนไลน์ อาทิ การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด, 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์, และ Social Network ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่/ห้อง
สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยค านึงถึงการประหยัดงบประมาณ หรือความพอเพียง  ด าเนินการทดลองให้บริการ 
ประเมินผลการบริการ และจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึง
ระดับประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
  1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพตามความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความทันสมัย 
  2.เพื่อพัฒนาแนวทางในการให้บริการห้อง/พื้นทีก่ารเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ 
  3.เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการห้อง/พื้นทีก่ารเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การประยุกต์ใช้ระบบบริการพื้นท่ี/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. การศึกษาและพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ 
 1.1 ประชุมกลุ่มผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ระบุประเด็นอุปสรรคปัญหา 
จากการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบริการห้อง/พื้นที่ โดยพัฒนา
ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google Application, QR Code ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
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ปฏิทินแต่ละห้อง แบบการจอง+แบบประเมินผล จัดท าสื่อ 
                Internal PR 

 
 

         Internal PR 
 

 
         Socials 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ระบบบริการห้อง/พืน้ท่ีการเรียนรู้ 

 
 1.2 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สร้างปฏิทินของแต่ละห้อง/พื้นที่ โดยใช้ 
Google Calendar สามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์ กูเกิล ที่  URL Address = http://www.google.co.th โดยใช้ 
Account ของส่วนกลางหรือของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็น Account เดียวกับการใช้งาน Google 
Applications คลิกเลือกแอป Google แล้วคลิกที่ Google Calendar หรือ ปฏิทิน ใส่ค่าต่าง ๆ โดยตั้งช่ือปฏิทิน
ตามช่ือห้องหรือพ้ืนท่ีที่ให้บริการ ใส่รายละเอียดค าอธิบายหรือวัตถุประสงค์ปฏิทินน้ัน เลือกโซนเวลา (GMT+07.00) 
เวลาอินโดจีน - กรุงเทพฯ แล้วคลิกที่ปุ่ม สร้างปฏิทิน จากนั้นตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละปฏิทินให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ Copy ที่อยู่ URL Address ของแต่ละปฏิทินไว้ เพื่อน าไปเชื่อมโยงในสื่อต่าง ๆ อาทิ การจัดท า QR 
Code, การจัดท าสื่อ Power Point Show บนจออิเล็กทรอนิกส์, การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด 
เป็นต้น 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mail.pbru.ac.th_kl7a1hsl3ukqkeq2iu61912r80@group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok
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ภาพที่ 2 ปฏิทินการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรยีนรู้ของส านักวิทยบรกิารฯ ท้ังหมด 
 
 1.3  บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สร้าง QR Code ได้ทีเ่ว็บไซต์ www.qr-
code-generator.com โดยใส่ URL Address ของปฏิทินแต่ละห้อง/พื้นที่ ลงไปในช่อง WebSite (URL) แล้วคลิก
ที่ปุ่ม Create QR Code เมื่อได้ภาพ QR Code แล้ว คลิกท่ีปุ่ม Download ด้านขวามือ น าไฟล์ภาพ QR Code ไป
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจ าภายนอกก็ได้ เพื่อน าไปใช้ในการผลิตสื่อต่าง 
ๆ ต่อไป 

 
 
ภาพที่ 3 การสร้าง QR Code บนเวบ็ไซต์ www.qr-code-generator.com 
 

1. ใส่ URL 
Address 

2. คลิกปุ่มนี ้

3. คลิกปุ่มนี้เพื่อบันทึก
ไฟล์ภาพ QR Code 

1. ใส่ URL ลงไป 

http://www.qr-code-generator.com/
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 1.4 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าแบบบันทึกการจองและแบบ
ประเมินผลการใช้ระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google From โดยสร้างแบบบันทึกการ
จองและแบบประเมินผลในฉบับเดยีวกัน ที่เว็บไซต์กูเกิลดอทคอม URL Address = http://www.google.co.th ใช้ 
Account เดียวกับการใช้งาน Google Applications คลิกเลือกแอป Google แล้วคลิกท่ี Google Drive ออกแบบ
และจัดท าแบบบันทึกการจอง โดยตั้งช่ือแบบสอบถามและค าอธิบาย ตั้งค าถาม และก าหนดรูปแบบการตอบ
แบบสอบถามในแต่ส่วนและแต่ละข้อค าถาม ซึ่งก าหนดเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลของผู้จองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด 2) ความต้องการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 3) บริการเสริมที่ต้องการ และ 4) 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้รับบริการ และให้ Copy URL Address ของแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นท่ีการ

เรียนรู้ของห้องสมุด โดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง     ตัด URL ให้สั้นลง เพื่อน าไปจัดท า QR Code ดังขั้นตอนที่ 
1.3 และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 

  
 

ภาพที่ 4 แบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google From และการส่งออก URL Address 
 

  1.5 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ออกแบบและจัดท าหน้าเพจสื่อ
ประชาสัมพันธ์แผนผังพื้นที่บริการของห้องสมุดบนจออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Power Point จากนั้นคัดลอก
ไฟล์ไปติดตั้งบนหน้า Desktop เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมที่ให้บริการผู้รับบริการ ณ จุดบริการที่ก าหนดไว้  
 1.6 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าป้ายช่ือห้อง/พื้นที่ พร้อม QR 
Code ของปฏิทินของห้อง/พื้นทีท่ั้งหมด และ QR Code ของแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 
น าไปตั้งไว้บนเคาน์เตอร์บริการ ช้ัน 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และ PBRU Think Café @ Library ตลอดจน
จัดท าป้ายชื่อห้อง/พื้นท่ีพร้อม QR Code ของปฏิทินห้อง/พื้นที่น้ัน ๆ และ QR Code ของแบบบันทึกการจองห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ไปติดไว้ท่ีหน้าห้อง/พื้นที่แต่ละห้อง/พื้นที่  
 1.7 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดส่งข้อมูลเพี่อเช่ือมโยงปฏิทินการ
ใช้ห้องบนระบบออนไลน์ โดยจัดส่งข้อมูลการบริการ QR Code และที่อยู่ URL Address ของปฏิทินของห้อง/พื้นที่
การเรียนรู้ของห้องสมุดทั้งหมดให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าข้อมูลการบริการ ระเบียบการใช้ และ
เชื่อมโยงปฏิทินการใช้ห้องแต่ละห้อง ตลอดจนบริการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ ในเมนูบริการบนเว็บไซต์ของส านักฯ 
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ภาพที่ 5 การจัดท าและเผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรยีนรู ้
 
 1.8 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ด าเนินการประชาสมัพันธ์การใช้บริการ
ห้องสนับสนุนการเรียนรู้แตล่ะห้องบน Facebook 
 2. การบริการห้อง/พื้นที่การเรยีนรู้  
 2.1 ผู้รับบริการ ตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ URL Address = arit.pbru.ac.th ที่
เมนู บริการห้องสมุด  ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้ หรือที่ QR Code ที่จุดบริการ และที่หน้าห้องแต่ละ
ห้อง 
 2.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการจองขอใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้องสมุดจาก Google Sheet ที่เช่ือมโยงกับ Google From กับตารางการใช้ของแต่ละห้อง/พื้นที่ใน Google 
Calendar จากนั้นติดต่อกับผู้รับบริการหรือผู้ที่จองห้องไว้ตามช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับบริการให้ไว้ เพื่อแจ้งและ
ยืนยันการใช้ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วจึงน าข้อมูลการขอใช้บริการห้อง/พื้นที่ใน Google Sheet ไปบันทึกใน 
Google Calendar 
 2.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศน์  สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบริการเสริมต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการที่ได้แจ้งเอาไว้ ก่อนวันและเวลาเข้าใช้
บริการ 
 2.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เปิดให้บริการห้อง ควบคุมดูแล และอ านวยความสะดวกใน
การใช้บริการตามวันและเวลาที่ได้แจ้งเอาไว้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการท าการประเมินผลการใช้ห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ 
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 2.5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เคลียร์ห้อง/พื้นที่ เตรียมความพร้อมในการบริการครั้งต่อไป หากพบปัญหาและอุปสรรคในการบริการให้บันทึกไว้ 
เพื่อการประเมินผลและพัฒนาการบริการต่อไป 

 

 
 
ภาพที่ 6 แผนผังขั้นตอนการใช้บรกิารห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการ 
  
 3. การสรุป ประเมิน และรายงานผลการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ปฏิบัติได้
ดังนี ้
 3.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากปฏิทินการใช้ห้องแต่ละห้อง
และแบบบันทึกการขอใช้ห้อง/พื้นที่ จัดท าสรุปสถิติและผลการใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ ในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิรูปภาพ แล้วรายงานผลต่อส านักฯ ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
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 3.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการทุกครั้งที่
มีการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ด้วยแบบประเมินออนไลน์บน Google From 
 3.3 บรรณารักษ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการห้องสมุดโดยรวม ในประเด็นการใช้บริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แล้วรายงานผลต่อส านักฯ ทุกภาคเรียน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
ให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้กับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตลอดจนบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
  1. จากการศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางด้านงบประมาณ และมีความทันสมัย โดยประยุกต์ใช้ Google Calendar 
ส าหรับการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการของห้อง/การเรียนรู้ของห้องสมุด ใช้ Google From ส าหรับ
จัดท าแบบบันทึกการจองขอใช้บริการห้อง/พื้นท่ีการเรียนรู้ของห้องสมุดแบบออนไลน์ และบันทึก ประมวลผล และ
จัดเก็บข้อมูลการขอใช้บริการห้องพื้นท่ีการเรียนรู้ของห้องสมุด ในรูปแบบ Google Sheet ใช้เทคโนโลยี QR Code 
ในการถ่ายทอดและเช่ือมโยงแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด และข้อมูลการใช้บริการห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ บน Google Calendar ใช้โปรแกรม Power Point ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่บนจอ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Touch Screen ซึ่งทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีหรือโปรแกรมหรือ Application ที่สามารถใช้งานได้
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รองรับการปฏิบัติงานบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด บนระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์และประเมินผลด้วย Google From จากแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้องสมุด ของผู้รับบริการทั้งหมด ที่ใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 
จ านวน 139 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจ าแนกผู้รับบริการเป็นอาจารย์ร้อยละ 66.19 เป็นนักศึกษาร้อยละ 28.06 
เป็นข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร้อยละ 2.88 สรุปผลความพึงพอใจได้ ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบบริการห้อง/พ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 
 

ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบบริการฯ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. 1. ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 4.94 ดีมาก 

2. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง มีอัธยาศัยดี 4.66 ดีมาก 
3. QR Code สแกนง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.49 ดีมาก 

4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อระบบการบริการห้อง/พื้นที่ของห้องสมุด เพียงใด 4.60 ดีมาก 
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบบริการฯ 4.67 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริการห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ยระดับ 4.67 
  2. การพัฒนาแนวทางในการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ จากการ
ปฏิบัติงานให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 สามารถ
สรุปแนวทางการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ได้ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ที่
ผู้รับบริการต้องการบนระบบออนไลน์ 2) การจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 3) การตรวจสอบและ
ยืนยันการใช้ห้อง 4) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 5) การเตรียมการบริการ และ 6) 
การให้บริการตามความต้องการตลอดจนการส ารวจความพึงพอใจ 
  3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ของส านัก
วิทยบริการฯ จึงมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้ Google From จากผู้รับบริการห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 137 คน เป็นนักศึกษาร้อยละ 85.4 เป็นบุคคลภายนอกท่ัวไปร้อยละ 9.5 เป็น
อาจารย์ร้อยละ 2.9 และเป็นข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรีร้อยละ 1.5  สรุปผลได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการห้อง/พ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 
 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริการฯ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับ 
2. 1. ด้านสภาพแวดล้อม 4.45 ดีมาก 2 

   1.1 ขนาดของห้องเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 4.50 ดีมาก  
   1.2 อากาศและระบบระบายอากาศในห้องมีความเหมาะสม 4.41 ดีมาก  

   1.3 ขนาดของเก้าอี้ท่ีนั่งมีความเหมาะสม 4.45 ดีมาก  
   1.4 แสงสว่างในห้องมีความเหมาะสม 4.51 ดีมาก  
   1.5 มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ 4.47 ดีมาก  

   1.6 ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก 4.49 ดีมาก  
   1.7 มีที่ท้ิงขยะในอาคารเพียงพอ 4.35 ดีมาก  
   1.8 ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 4.42 ดีมาก  
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.41 ดีมาก 3 

   2.1 ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว 4.42 ดีมาก  
   2.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมและพอเพียงแก่การใช้งาน 4.40 ดีมาก  

   2.3 ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเหมาะสม ฟังชัดเจน 4.42 ดีมาก  
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.45 ดีมาก 2 
   3.1 มีระบบแจ้งข้อมูลการใช้บริการห้อง/พื้นที่ 4.46 ดีมาก  

   3.2 ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 4.40 ดีมาก  
   3.3 มีการเตรียมความพร้อมของห้อง/พื้นที่ก่อนการใช้งาน 4.45 ดีมาก  



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

 
 

   3.4 ระยะเวลาในการใช้บริการห้องที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสม 4.48 ดีมาก  

4. ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ 4.46 ดีมาก 1 
   4.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลในการใช้บริการได้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.49 ดีมาก  

   4.2 เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัย/มนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการที่ดี 4.45 ดีมาก  
   4.3 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 4.45 ดีมาก  
5. ความพึงพอใจต่อห้อง/พ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุดโดยภาพรวม 4.58 ดีมาก  

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 ดีมาก  
 
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของส านักวิทยบริการฯ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.47 โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็น
ล าดับที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.46 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการเป็นล าดับที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.45 และมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นล าดับที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.41 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า สามารถศึกษาและพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นท่ีการเรียนรู้ของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยประยุกต์ใช้ Google application และ QR Code ตลอดจนโปรแกรม Power point ได้ใน
ระดับดีมาก และสามารถน าไปใช้ในการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ และมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ผู้รับบริการ พบว่า อยูใ่นระดับดีมาก ท้ังนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยได้ทั้ง 3 ข้อ 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ QR Code และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
เพิ่มขึ้น อาทิ การจัดท าคู่มือการใช้งานอย่างง่าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ถี่ข้ึนด้วย 
  2. ควรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทางด้าน IT ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
ทางเทคนิควิธีการทางด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 องค์กร/หน่วยงานที่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถน าแนวทางจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการ
พัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ขององค์กร และใหบ้ริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ขององค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ  
           การพัฒนาระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
จากความต้องการของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการจาก
ข้อร้องเรียนของผู้ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบผลการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด โดยใช้โปรแกรม MySQL เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทั้งของระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดและฐานข้อมูลระบบ SUT Book Fair และ
โปรแกรม Oracle ในการเช่ือมต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อแสดงผลสถานะของหนังสือจาก SUTCat นอกจากนี้
ได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้แจ้งความต้องการใช้บริการน าส่งเอกสาร (Document Delivery) จากจุดเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ: ระบบแนะน าหนังสือ, ความต้องการของผู้ใช้ 

 
ABSTRACT  
 The Developing on book recommendation through local system SUT from user 
demand to improve old system to be more efficiently and able to respond on user demand by 
checking tracking the result on book recommendation by using MySQL which is database to collect 
all items that was recommend from user as well as items on SUT BookFair and Using Oracle to 
connect library automatic system to display book status from SUTcat to facilitate all requirement 
from user by delivery all resource from one stop service 

 
Keyword: BOOK RECOMMENDATION SYSTEM, USER DEMAND 

 
บทน า 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการจัดหา 
จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในสาขาวิชาทั่วไปและเฉพาะสาขาวิชา เพื่อให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการจึงนับเป็นหัวใจส าคัญของทุกห้องสมุด (อุทัย ทุติยะ
โพธิ, 2541) ระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ห้องสมุดเปิดรับความต้องการจากผู้ใช้บริการ แต่จากข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ไม่ทราบว่าหนังสือที่เคย
แนะน าไปอยู่ขั้นตอนใด เคยแนะน าหนังสือในงานแสดงและจ าหน่ายหนังสือ (SUT Book Fair) แล้วผลเป็นอย่างไร 
จ ารายชื่อไม่ได้บ้าง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือโดยปรับเพิ่มความสามารถของการแนะน าหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลจาก 
SUTCat ด้วยช่ือเรื่องหรือช่ือผู้แต่ง เพิ่มเติมการแจ้งวัตถุประสงค์การแนะน าหนังสือ หากต้องการหนังสือเพื่อการ
เรียนการสอนให้ระบุระดับปริญญา และหลักสูตร ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลส่งให้สาขาวิชาใช้ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องการใช้บริการน าส่งเอกสาร (DD) จาก
แบบฟอร์มแนะน าหนังสือ นอกจากนี้ ได้พัฒนาให้ระบบส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที เมื่อบรรณารักษ์ด าเนินการ
เปลี่ยนสถานะหนังสือที่แนะน า รวมถึงส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาการจัดหาหนังสือดังกล่าว ในส่วนการ
รายงานผลการแนะน าหนังสือ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมีการเสนอแนะไว้ทั้งจากระบบแนะน าหนังสือและ
ระบบ SUT Book Fair มาแสดงผลรวมกันในจุดเดียว  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดจากความต้องการของผู้ใช้ ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษากระบวนการท างานของระบบแนะน าหนังสือเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และรวบรวม
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดทั้งจากระบบเดิมและจากการแนะน าหนังสือจาก
งาน SUT Book Fair รวมทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดหาเข้าห้องสมุด เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุง ออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการ
ประสานงานและท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบเสนอแนะหนังสือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเขียนชุดค าสั่งด้วย
ภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของทั้งระบบแนะน าหนังสือและระบบ SUT 
Book Fair และใช้โปรแกรม Oracle ในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการ
สืบค้นข้อมูลชื่อเรื่อง ช่ือผู้แต่ง โดยให้ระบบเรียก URL จากหน้า SUTCat ให้สามารถแสดงผล เพื่อตรวจสอบรายการ
ในห้องสมุด ดังภาพรวมการท างานของระบบ (ภาพที ่1) 

3. ทดสอบการท างานระบบเสนอแนะหนังสือ โดยบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และผู้พัฒนาระบบก่อนน าไปใช้งานจริงและปรับปรุงเพิ่มเติม 

4. น าระบบใช้งานจริงโดยบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 กระบวนการท างานของระบบแนะน าหนังสือ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ผู้ใช้บริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีวิธีการ ดังนี ้

 1. เข้าหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แล้วเลือก “แนะน าหนังสือเข้า 

ห้องสมุด” 

        2. จากนั้น จะปรากฏหน้าจอของระบบแสดงขั้นตอนการแนะน า 3 ข้ันตอน (ภาพท่ี 2) 
ดังนี ้
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ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงระบบแนะน าหนังสือ 
 

  ขั้นตอนท่ี 1 ขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบช่ือหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุดว่ามีหรือไม่ 
เพราะหากมีในห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดจะขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการดังกล่าว ตามที่มีการแจ้งไว้ข้างต้น 
  ขั้นตอนที่ 2 หากไม่พบรายการที่ต้องการเสนอในห้องสมุด ผู้ใช้สามารถกรอก
รายละเอียดของหนังสือท่ีต้องการแนะน าเข้าห้องสมุดในแบบฟอร์มแนะน าหนังสือ (ภาพที ่3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form
https://clrem-opac.sut.ac.th/
http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form
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ภาพที่ 3 แบบฟอร์มแนะน าหนังสอื 
 

 2.1 การเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจ าตัวของผู้แนะน า โดยระบบจะท างานร่วมกับ
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติในการดึงข้อมูลของผู้ใช้ ได้แก่ ช่ือผู้แนะน า สาขาวิชา/หน่วยงาน E-mail โทรศัพท์  
(ภาพท่ี 4)  
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงข้อมลูผู้เสนอแนะ 
 

http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form
http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form


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

 
 

  2.2 การแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุด โดยการกรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการแนะน า 
ทั้งนี้ได้พัฒนาระบบโดย  
  2.2.1 เพิ่มช่องทางการตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลของห้องสมุดทั้งจากช่ือ
เรื่อง และช่ือผู้แต่ง (ภาพท่ี 5) ระบบเรียก URL จากหน้า SUTCat มาแสดงผล (ภาพที ่6)  
ตัวอย่าง 
 

 
   
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการกรอกช่ือเรื่องและคลิก “ค้นหาในห้องสมุด” 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการสืบคน้จาก SUTCat  
 
    2.2.2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประกันคณุภาพการศึกษา หากระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนสอน ระบบก าหนดให้ระบุระดับปรญิญา และหลักสตูรของหนังสือท่ีแนะน า นอกจากน้ี 
ผู้ใช้ยังสามารถแจ้งความต้องการให้บริการน าส่งเอกสาร (DD) เมื่อตัวเล่มมาถึง แต่สงวนสิทธ์ิเฉพาะอาจารย์เท่าน้ัน 
(ภาพท่ี 7) 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอระบุข้อมูลและบริการ DD 
 

  ขั้นตอนที่ 3 เมื่อแนะน าไปแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลการแนะน าหนังสือ
เข้าห้องสมุดจาก “รายงานผลการแนะน า” โดยปรากฏข้อมูลรายชื่อหนังสือท่ีแนะน าพร้อมสถานะในการด าเนินการ
ของหนังสือดังกล่าว ท้ังนี้ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลหนังสอืดังกล่าวเพิ่มเติมใน SUTCat ได้ นอกจากน้ีได้พัฒนาต่อ

http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form
http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form
http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=request_form
http://library.sut.ac.th/book_order_2017/?m=request&task=history
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ยอดจากข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ว่า ไม่ทราบหรือจ าช่ือหนังสือที่ตนเสนอในงาน SUT Book Fair ไม่ได้ จึงได้พัฒนาให้
แสดงผลปรากฏในหน้าเดียวกัน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการแจ้งขอรับบริการน าส่งเอกสาร (DD) (ภาพท่ี 8) 

 
 
ภาพที่ 8 รายงานผลการแนะน าหนังสือ 

 
  ส่วนท่ี 2 ส่วนของบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลระบบ โดยมีวิธีการ ดังนี ้
  1. การเข้าสู่ระบบส าหรับบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลระบบ โดยใส่ช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (ภาพท่ี 9) 

 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอการเข้าระบบของบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลระบบ 
 

   2. บรรณารักษ์ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ และน าไป

ตรวจสอบกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ หากไม่มีในห้องสมุดจะเปลี่ยนสถานะของหนังสือเป็น “รอการพิจารณา
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จากสาขาวิชา” ระบบจะส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณายืนยันการจัดหา ซึ่งทุกขั้นตอนที่มีการแก้ไขสถานะ 
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้จากรายงานผลการแนะน าหนังสือหรือจากเมล์ของผู้ใช้ได้ทันที (ภาพท่ี 10) 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอการเปลี่ยนสถานะพร้อมประวัติการด าเนินการ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                       สรุปผล อภิปรายผล 

เนื่องจากในปัจจุบันมีห้องสมุดจ านวนมากได้พัฒนาและน าระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดมา
ใช้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้น าระบบแนะน าหนังสือมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่ด้วยบริบทของ
มหาวิทยาลัยที่มีห้องสมุดเพียงแห่งเดียวของสถาบันตามหลักการรวมบริการ ประสานภารกิจ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาซึ่งต้องจัดกิจกรรม SUT Book Fair เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษาและพนักงานได้คัดเลือกและ
เสนอช่ือหนังสือเข้าห้องสมุด รวมถึงการเปิดรับข้อเสนอหนังสือเข้าหอ้งสมุดผา่นระบบแนะน าหนังสือดังกล่าว มักพบ
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ในการจ าช่ือหนังสือที่ตนเคยเสนอเข้าห้องสมุด หรือจากในงาน SUT Book Fair ไม่ได้ ไม่ทราบ
ว่าหนังสือที่เคยเสนอเข้าห้องสมุดนั้น ห้องสมุดจัดหาให้หรือไม่ พร้อมให้บริการหรือยัง  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือโดย 
 1. ปรับเพิ่มความสามารถของการแนะน าหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลจาก SUTCat ด้วยช่ือเรื่อง
หรือช่ือผู้แต่ง 
 2. แจ้งวัตถุประสงค์การแนะน าหนังสือ หากต้องการหนังสือเพื่อการเรียนการสอนให้ระบุระดับ
ปริญญา และหลักสูตร ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลส่งให้สาขาวิชาใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 3. อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องการใช้บริการน าส่งเอกสาร (DD) จาก
แบบฟอร์มแนะน าหนังสือ  
 4. พัฒนาให้ระบบส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที เมื่อบรรณารักษ์ด าเนินการเปลี่ยนสถานะ
หนังสือท่ีแนะน า รวมถึงส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาการจัดหาหนังสือดังกล่าว  
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 5. การรายงานผลการแนะน าหนังสือ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมีการเสนอแนะไว้ท้ังจาก
ระบบแนะน าหนังสือและระบบ SUT Book Fair มาแสดงผลรวมกันในจุดเดียว 

ซึ่งจากการพัฒนาระบบและน ามาใช้งานจริงโดยบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะส่วน “รายงานผลการ
แนะน า” ที่สามารถทราบข้อมูลที่ต้องการและสามารถแจ้งขอรับบริการน าส่งเอกสาร (DD) ส าหรับหนังสือที่เคย
เสนอแนะจาก SUT Book Fair ได้ในจุดเดียว ส าหรับบรรณารักษ์ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ระบบสามารถ
ช่วยให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็วในการแจ้งให้ผู้เสนอแนะทราบทุกสถานะที่ ได้เข้าไปเปลี่ยนสถานะของ
หนังสือรายการนั้น ๆ ในทันที รวมถึงส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาไดอ้ย่างครบถ้วนและสะดวกในการติดตาม
ผล 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาระบบโดยเพิ่มข้อมูลงบประมาณค่าหนังสือคงเหลือที่สาขาวิชาได้รับจัดสรรเมื่อต้น
ปีงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของหัวหน้าสาขาวิชา  

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเสนอแนะหนังสือ ติดตามตรวจสอบรายการที่แนะน ารวมถึง
แจ้งความต้องการเพื่อรับบริการน าส่งเอกสารจากรายการที่คัดเลือกในงาน SUT Book Fair ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน
ระบบออนไลน์ 
  ประโยชน์ต่อห้องสมุด 

1. จัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการในการติดตามรายการที่แนะน า 
2. ลดการใช้กระดาษในการแจ้งข้อมูลการด าเนินการทุกขั้นตอน 
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเวลาในการด าเนินการหนังสือเสนอแนะ 
4. ส่งเสริมการบริการเชิงรุกของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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บทคัดย่อ  
           การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้แนวคิด
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) ร่วมกับการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม           
ในการพัฒนาระบบได้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวย      
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการจองห้องศึกษารายกลุ่มผ่านระบบออนไลน์  และลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
การบริการ  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดจ านวนการใช้กระดาษ  ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วข้ึนมากกว่า
รูปแบบเดิม 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ ให้ผล  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.57)  โดยได้รับผลการประเมิน
ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ระบบมีความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจอง  ความรวดเร็วในการประมวลผล
ของระบบ และระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับผล     
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ ให้ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับดี (x ̄ = 4.27, S.D. = 0.71)  โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการมีระบบ 
Login เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบและตรวจสอบข้อมูลการจอง  ข้อมูลการจองของระบบมีความถูกต้อง  และระบบ
สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมา   
มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  และสามารถลดขั้นตอนการท างานของระบบเดิม   

 
ค าส าคัญ: ระบบจองห้อง, การประเมินประสิทธิภาพระบบ, ห้องศึกษารายกลุ่ม 
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ABSTRACT  
 The development of group study room reservation system, Mahidol University 
Library and Knowledge Center applied the theory of System Development Life Cycle (SDLC) 
including the satisfaction evaluation of staffs and users to group study room reservation system. In 
the development of the system, use the MySQL database management system together with the 
PHP language. The objective is to facilitate the users for reserving room with online system 
conveniently. This system decreased the problem of analyzing statistics and reduced the usage 
papers for promoting environmental that the work processing was faster than the traditional 
systems. 
 The results of efficiency evaluation and satisfaction of the group study room 

reservation system by overall staff opinions was at the good level (x̄  = 4.38, S.D. = 0.57).                 
The highest evaluation scores were the correctness of editing reservation information, the speed 
of system evaluation, and the system met the needs efficiently. For the results of satisfaction 
evaluation of the group study room reservation system by overall users opinions was at the good 

level (x̄ = 4.27, S.D. = 0.71). The highest evaluation scores were the login system to store the user’s 
data and verify the reservation information, the correctness of reservation information, and the 
system meeting users’ needs efficiently. As the result, the group study room reservation system 
being developed is simple and easy to use together with accuracy reliability, and reduces process 
steps of the traditional system using before.  

 
Keyword: Room reservation system, System performance evaluation, Group study room 

 
บทน า 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพื้นที่บริเวณห้องอ่านช้ัน 2 ส่วนหนึ่งให้เป็น
ห้องศึกษารายกลุ่ม จ านวน 5 ห้อง  เพื่อให้บริการนักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล           
ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการ  ที่ต้องการท างาน  หรือปรึกษาหารือกันเป็นกุล่ม  เพื่อไม่ให้
เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ใช้อื่นที่มาใช้บริการ  การบริการด้วยรูปแบบเดิมคือ ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้ห้องศึกษา
รายกลุ่ม  ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการช้ัน 2  เพื่อเขียนแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ  ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายอย่าง  
อาทิเช่น ไม่สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้  ไม่อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการที่ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ
ด้วยตนเอง  ผู้ให้บริการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการด้วยระบบมือ  จนกระทั่งมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ลดจ านวนการใช้กระดาษ  และต้องการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัย           
ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และต้องการลดปัญหาดังกล่าว  จึงได้ศึกษาและพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม      
ด้วยตนเองผ่านออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP  ในการพัฒนาระบบจองห้อง
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ศึกษารายกลุ่มนี้   ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความสะดวกในการบริหารจัดการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ                
ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วข้ึนมากกว่ารูปแบบเดิม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ หอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล ในส่วนของผู้ให้บริการ 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล ในส่วนของผู้ใช้บริการ  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  ผู้ วิ จั ย ได้ด า เนินการพัฒนาระบบจองห้องศึ กษารายกลุ่ ม  หอสมุดและคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดของทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle 
: SDLC)  (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551 : น. 20-21) ร่วมกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม           
ในส่วนของผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี ้

1. การระบุปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ  ผู้วิจัยได้สอบถามขั้นตอนการท างานในรูป
แบบเดิม  โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ได้แก่ ผู้ใช้บริการไม่สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้  ปัญหาการใช้แบบฟอร์มในรูปแบบ
กระดาษซึ่งมีความสิ้นเปลือง ผู้ใช้บริการต้องมากรอกข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น  นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูล
การจองในรูปแบบเดิมไม่อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บสถิติ   และมีความยุ่งยากในการแยกประเภทของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ  รวมทั้งเมื่อมีการให้บริการนอกเวลาจะต้องน าเอกสารย้ายไปยังจุดบริการอื่น   ดังนั้นผู้วิจัยได้สอบถาม
ถึงความต้องการส าหรับระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา  เพิ่มความสะดวกต่อการบริหาร
จัดการและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห์ระบบ  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้น  มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดความ
ต้องการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการจองห้องศึกษารายกลุ่ม การจัดการข้อมูลการจอง  
ลดความซ้ าซ้อนของเอกสาร  โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล 
 2.1 วิเคราะห์ส่วนน าเข้าระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้บริการ  จ านวนผู้ใช้บริการ  วัตถุประสงค์ใน
การใช้  จ านวนห้องศึกษารายกลุ่ม และช่วงเวลาที่ให้บริการ 
 2.2 วิเคราะห์ส่วนการประมวลผลของระบบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลการจองที่สามารถ
บันทึก  แก้ไข  สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
 2.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของระบบ ได้แก่ การแสดงผลข้อมูลการจองที่มีความสวยงาม เข้ าใจง่าย  
แสดงผลรายงานข้อมูลสถิติที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง   

3. การออกแบบระบบ  ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้มาช่วยใน
การออกแบบระบบ  ด้วยการสร้างแบบจ าลองการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)  โดยออกแบบส่วนต่าง ๆ 
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ที่จ าเป็นได้แก ่โครงสร้างของระบบ  ขั้นตอนการท างานของระบบ  ออกแบบฐานข้อมูล  ออกแบบหน้าจอแสดงผล  
โดยแยกเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ  ส่วนของผู้ให้บริการ  และส่วนของผู้ใช้บริการ  

 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ER Diagram ของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม 
 

4. การพัฒนาระบบ  ผู้วิจัยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Apache และ MySQL ร่วมกับภาษา 
PHP Version 7.1.1 โดยท าการพัฒนาระบบบนโปรแกรม Microsoft Visual Studio ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท 
Open Source ที่มีประสิทธิภาพรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา 
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5. การทดสอบระบบ  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม เพื่อให้ระบบมี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดโดยเปิดให้ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 
1-30 พฤศจิกายน 2561 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน  ได้ประเมินผลการใช้งาน  และน าข้อเสนอแนะที่ ได้รับมา
ปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสม  โดยมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือ ควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ  เพื่อไม่
ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเมื่อมาใช้บริการในครั้งถัดไป  ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

6. การติดต้ังระบบ ติดตั้ง XAMPP Version 3.2.2 บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2016  โดยมีโปรแกรมบริหารจัดการ ได้แก่ Apache ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์  และ MySQL ส าหรับจัดการด้าน
ฐานข้อมูล   

7. การบ ารุงรักษาระบบ  ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มมีการส ารองข้อมูลโดยมีการก าหนด
ช่วงเวลาในการส ารองข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกวัน  และมีการทดสอบกู้คืนข้อมูลในระบบทุกสัปดาห์ 

8. การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ  เป็นการอธิบายข้ันตอนการใช้งานส าหรับผู้ใช้บริการในการ
จองห้องศึกษารายกลุ่ม 

9. การประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มในส่วนของผู้ให้บริการ และ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มในส่วนของผู้ใช้บริการ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย ร่วมกับการสัมภาษณ์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้
ให้บริการ จ านวน 5 คน และผู้ใช้บริการ จ านวน 48 คน  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยได้
ก าหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก    
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้น หลังจากได้มีการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการทดสอบระบบแล้ว  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการใน
การแก้ปัญหาการให้บริการรูปแบบเดิม  และลดการรอคิวในการมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ  โดยผู้ ใช้บริการ
สามารถเข้าใช้งานระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มได้จากเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่เมนู
บริการห้องสมุด >> ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม  หรือที่ URL: https://www.li.mahidol.ac.th/book-a-room/ 
มีขัน้ตอนการใช้งานดังน้ี 
 ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
 1. การใช้งานครั้งแรกผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน (Register) จากนั้นสามารถล็อกอิน (Log 
in)เข้าระบบส าหรับการจองห้องศึกษารายกลุ่ม 
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ภาพที่ 3 หน้าจอการลงทะเบยีน (Register) และล็อกอิน (Log in) 
 
 2. ส าหรับการลงทะเบียน (Register) ผู้ใช้บริการต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล  พร้อมท้ังก าหนด Username และ Password ส าหรับการเข้าใช้งานระบบ (มีคู่มือการลงทะเบียนที่เมนูด้าน
ขวามือ (How to Register)) 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอส าหรับการลงทะเบียน (Register) 
 
 3. ขั้นตอนการจองห้องศึกษารายกลุ่ม  ผู้ใช้บริการเลือกโซนช้ัน 2nd Floor (ในอนาคตจะมี
การเพิ่มโซนห้องศึกษารายกลุ่มในช้ันอ่ืน ๆ)  จากนั้นเลือกหมายเลขห้อง  และช่วงเวลาที่ต้องการจอง 
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ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับการจองหอ้งศึกษารายกลุ่มในแตล่ะช่วงเวลา 
4. กรอกข้อมูลผู้ต้องการจองห้องศึกษารายกลุม่ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลผูจ้อง 
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 5. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจอง  ผู้ใช้บริการจะได้รับ Ticket ID เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจอง
ห้องศึกษารายกลุ่ม  เพ่ือมาติดต่อท่ีเคาน์เตอร์บริการ  เมื่อถึงเวลาใช้ห้อง 
 

 
 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงหลักฐานการจองห้องศึกษารายกลุม่ 
 

     ส ำหรับผู้ให้บริกำร 
  1. ล็อกอิน (Log in) เข้าระบบส าหรับผู้ให้บริการ  จะปรากฏหน้าจอแสดงผลรายงานการ
จองห้องศึกษารายกลุ่ม  ผู้ให้บริการสามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลการจองห้องศึกษารายกลุ่มได้ 
 

 
 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลรายงานการจองห้องศึกษารายกลุม่ 
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2. ผู้ให้บริการสามารถดูรายงานสถิติการใช้บริการได้เป็นรายเดือนตามต้องการ 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงผลสถิติการใช้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม 
 

2. ผลการด าเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบจองห้องศึกษาราย
กลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการ จ านวน 5 คน ได้ผลการ
ประเมินดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ 
 

รายการประเมิน 
 

x ̄ 
(N=5) 

S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

1. ความสามารถของระบบในการจัดการการจอง 4.40 0.55 ดี 

2. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลการจอง 4.60 0.55 ดีมาก 

3. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลการจอง 4.60 0.55 ดีมาก 

4. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจอง 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.80 0.45 ดีมาก 

6. ความสะดวกในการเข้าใช้งานของระบบ 4.40 0.89 ดี 

7. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.60 0.55 ดีมาก 

8. การแสดงผลในรูปแบบรายงานขอ้มูลสถิติตรงกับความต้องการ 3.80 0.84 ดี 

9. ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 3.80 0.84 ดี 

10. ระบบมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 4.60 0.55 ดีมาก 

11.ความสวยงามในการออกแบบหนา้จอ 4.60 0.55 ดีมาก 

12. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ บนจอภาพ 3.40 1.34 ปานกลาง 

13. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความหรือรูปภาพเพือ่อธบิายสือ่ความหมาย 4.40 0.55 ดี 

14. การจัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสม 4.40 0.55 ดี 

15. คู่มือการใช้งานระบบอธบิายได้ชัดเจน  เข้าใจง่าย 4.00 0.00 ดี 
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รายการประเมิน 
 

x ̄ 
(N=5) 

S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

16. ระบบนี้มีความสอดคล้องกับความตอ้งการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 4.80 0.45 ดีมาก 

รวม 4.38 0.57 ดี 
 

 
จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษาราย

กลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ ให้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.57)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูลการจอง อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00)  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ อยู่ในระดับดี

มาก (x̄ = 4.80, S.D. = 0.45)  และระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.80, S.D. = 0.45)  ส าหรับผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความ

เหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ บนจอภาพ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40, S.D. = 1.34) 
 
3. ผลการด าเนินงานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ  จ านวน 48 คน ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ 
 

รายการประเมิน x ̄ 
(N=48) 

S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

1. ความง่ายต่อในการใช้งานของระบบ 4.23 0.72 ดี 

2. ความสะดวกในการจัดการการจอง 4.17 0.88 ดี 

3. ความถูกต้องของขอ้มูลการจอง 4.44 0.62 ดี 

4. ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอ 4.13 0.76 ดี 

5. ระบบตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.29 0.65 ดี 

6. คู่มือการใช้งานระบบอธิบายได้ชัดเจน  เข้าใจง่าย 4.19 0.73 ดี 

7. การมีระบบ Login เพื่อจัดเก็บขอ้มูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบข้อมูลการจอง 4.50 0.62 ดี 

รวม 4.27 0.71 ดี 
  

  
 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจองห้องศึกษาราย

กลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ ให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.27, S.D. = 0.71)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินที่มีค่าเฉลีย่สูงสุดคือ การมีระบบ Login เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบ

ข้อมูลการจอง อยู่ในระดับดี (x̄ = 4.50, S.D. = 0.62)  รองลงมาคือ ความถูกต้องของข้อมูลการจอง อยู่ในระดับดี 

(x̄ = 4.44, S.D. = 0.62)  ส าหรับผลการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอ อยู่ใน

ระดับดี (x̄ = 4.13, S.D. = 0.76) 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลและการอภิปรายผล 
1. การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้

ด าเนินการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)  ในการพัฒนาระบบได้ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Apache และ MySQL ร่วมกับภาษา PHP โดยท าการพัฒนาระบบบนโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source จึงเป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนต่ า  ที่สามารถด าเนินการ
ให้บริการจองห้องศึกษารายกลุ่มผ่านระบบออนไลน์  สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้  อ านวยความสะดวกกับ
ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ  และผู้ให้บริการสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการจากระบบได้โดยอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากระบบเดิม 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของผู้ให้บริการพบว่า  ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานระบบอยู่
ในระดับดี และดีมาก โดยระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดง
ให้เห็นว่าระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาสามารถลดขั้นตอนการท างานของระบบเดิม  มีความสามารถ
ในการจัดการการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุรักษ์ สิมคาน (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมีการพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์ พบว่า ระบบช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ  ลดขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากในระบบเดิม       

3. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของผู้ใช้บริการพบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี
ทั้งหมด    โดยมีความพึงพอใจในส่วนของการมีระบบ Login เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบข้อมูลการ
จอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร หมื่นหลุบกุง, อรรถพล วิรัตน์ และสุรศักดิ์ ตาน้อย (2559) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า การมีระบบสมาชิกเข้ามาจัดการช่วยให้ง่ายต่อการ
เก็บข้อมูลผู้เข้าจองห้องประชุม  สามารถเก็บข้อมูลการจองเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้บริการคือ ผู้ให้บริการต้องการจัดเก็บข้อมูล

ของผู้ใช้บริการจ านวน 5 คนต่อการใช้ห้อง 1 รอบเวลา  ท าให้ผู้ใช้บริการต้องใช้เวลาพอสมควรในการกรอกข้อมูล
ดังกล่าว  นอกจากนี้ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะให้ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม  สามารถเลือกช่วงเวลาการจองได้ 2 
ช่ัวโมงติดกันในการเข้าจองเพียงครั้งเดียว  ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาพัฒนาในส่วนน้ีในล าดับต่อไป   
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ระบบได้มาช่วยส่งเสริมงานบริการให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานให้บริการ  สนับสนุนภาพลักษณ์ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่   
สนับสนุนแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ลดจ านวนการใช้กระดาษ  และต้องการอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น  ลดขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบเดิม  โดยขั้นตอนในการพัฒนาระบบไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  เป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนต่ า  ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
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และได้รับความพึงพอใจจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  พร้อมกันนี้ได้ขยายผลไปยังห้องสมุดคณะ/
สถาบันต่าง ๆ ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล  ให้สามารถเข้าร่วมใช้งานระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มได้
แบบ One stop service ภายใต้เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ  
สามารถน าระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ หรือน าไปพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเก็บข้อมูลสถิติการใช้หนังสือในการให้บริการของทางห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือให้บริการยืม -คืน
จากเคาน์เตอร์ หนังสือคือจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ หนังสือใช้งานภายในห้องสมุด หนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ 
หนังสือช ารุด รวมไปถึงหนังสือท่ีมีการแก้ไขข้อมูลหนังสือ 
 ระบบเช็คการใช้หนังสือในหอสมุดพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Application โดยใช้ภาษา HTML , 
CSS , Javascript , PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยท าการเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาแสดงในระบบผ่าน Barcode หนังสือ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลสถิติตามเวลาจริง และสามารถดูข้อมลู
ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ 
 จากการน าระบบมาใช้งานในการปฏิบัติงานท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของหนังสือ เช่น 
สถานะของหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานที่ของหนังสือ และทราบข้อมูลการสถิติใช้งานของหนังสือในด้านต่าง ๆ การ
ท างานของบุคลากรในการน าหนังสือขึ้นช้ัน การน าหนังสือใหม่ออกให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือในแต่ละวัน และ
สามารถข้อมูลสถิติไปวิเคราะห์ความถี่การใช้งานหนังสือแต่ละเล่ม แต่ละประเภท ๆ ได้ 

 
ค าส าคัญ: สถิติการใช้หนังสือ, ตรวจสอบข้อมลูหนังสือ 
 
Abstract 
 The book checking and storage system in the library has as objective to check the 
correctness of statistics on the usage and storage of books in the library, whether the books are 
available for borrowing and whether the books have been returned at the counter or through the 
automatic book return machines. It also provides statistics related to the books used within the library, 
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new books that are given out for usage, damaged books, and even statistics related to books that are 
given out for modification. 
 The book checking and storage system in the library is developed with Web 
Application technology using HTML, CSS, JavaScript, PHP and the database is managed with MySQL by 
linking book data from the library database system automatically displayed system via Barcode.  The 
book displays statistical data in real time and the information can be viewed at any time through the 
website. 

 From using the system in operation, it is possible to know various information and 
statistical data related to requested books, the work of personnel in giving books out for borrowing 
and receiving them, the location of books in the library, daily information on books that are repaired 
and information about frequently used books and the classification of book based on type.  

 
Keyword: Book usage statistics, checking book information  
 
บทน า 
 เนื่องจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งมีข้อมูล เช่น 
เลขเรียกหนังสือ สถานท่ีเก็บหนังสือได้หายไปบางส่วน และสามารถดึงสถิติหนังสือได้ไม่ครบตามความต้องการ เช่น การ
เก็บสถิติข้อมูลหนังสือส่งซ่อม การเก็บสถิติแก้ไขหนังสือ การเก็บสถิติหนังสือใช้งานในห้องสมุด ทางผู้บริหารจึงได้เห็น
ความส าคัญในความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในการให้บริการและสถิติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือไม่ว่าจะเป็น 
การให้บริการยืม-คืน การให้บริการเครื่องคืนอัตโนมัติ การใช้งานหนังสือภายในส านักหอสมุด การน าหนังสือใหม่ออก
ให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือช ารุด รวมไปถึงการน าหนังสือขึ้นช้ันซึ่งเป็นบริการหลักจากทางส านักหอสมุด ปัจจุบัน
ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่สามารถเปิดให้ดึงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลได้โดยตรงผ่านค าสั่ง SQL ทางส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือภายในส านักหอสมุดขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการด้านความถูกต้องของหนังสือในการให้บริการ และด้านสถิติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเพื่อที่จะน า
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปวิเคราะห์ถึงการตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหนังสือ ความเพียงพอต่อการ
ให้บริการการท างานของบุคลากรในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือใช้งานภายในห้องสมุด หนังสือ
ใหม่ท่ีออกให้บริการ หนังสือซ่อม การแก้ไขข้อมลูหนังสือ 

 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือก่อนน าหนังสือออกให้บริการ และก่อนน าหนังสือ 
ขึ้นช้ัน 

 3. เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความคุ้มทุนของหนังสือ ความถี่ในการใช้งานหนังสือ การใช้
งานเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัต ิ
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ท าการวิเคราะห์ และสรุปความต้องการของบรรณารักษ์ถึงวิธีการเก็บข้อมูลหนังสือ รายละเอียด
ของข้อมูลหนังสือ และข้อมูลสถิติหนังสือท่ีต้องการ 
 2. ท าการเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยการพัฒนา Web 
Application ด้วยภาษา HTML,CSS, Javascript , PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยใช้ Bootstrap Sidebar 
เป็นเทมเพลตในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน จากนั้นท าการเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลของระบบหอ้งสมุดอัตโนมตัมิา
แสดงในระบบผ่าน Barcode ของหนังสือ ซึ่งสามารถท างานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 การท างานของระบบตรวจสอบ และเก็บสถิติการใช้งานหนังสือในห้องสมุด 
 
 3. ท าการพัฒนาระบบตามความตอ้งการของผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก ่

 3.1 ออกแบบฐานข้อมูล 
 3.2 ส่วนการเข้าสูร่ะบบระบุตัวตน 
 3.3 ส่วนของการสแกนข้อมูลหนังสือเข้าระบบผ่านบาร์โคด้ 
 3.4 ส่วนของการแสดงผลข้อมูลสถิติ 

 4. ทดสอบระบบโดยให้บรรณารักษ์ทดลองด้วยการสแกนหนังสือที่มีการรับคืนผ่านเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
และท าการแก้ไขระบบตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

 5. น าระบบไปใช้งานโดยให้บรรณารักษ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยท าการสแกนหนังสือผ่านเครื่องอ่าน
บาร์โค้ดเพื่อป้อนข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือเข้าระบบซึ่งจะแบ่งการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลหนังสือในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 5.1  ตรวจสอบ และเก็บสถิตหินังสือใช้งานภายในห้องสมุด 

    5.2  ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสือรับคืนจากเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
5.3 ตรวจสอบ และเก็บสถิติหนังสือจากเครื่องคืนอัตโนมตัิ 
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 5.4  ตรวจสอบ และเก็บสถิตหินังสือท่ีมีการแกไ้ข 
5.5 ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสอืใหม่ 
5.6 ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสอืซ่อม 

 โดยมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหนังสือในส่วนของสถานะของหนังสือ เลขเรียกของ
หนังสือ สถานท่ีเก็บหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าเว็บไซตร์ะบบตรวจสอบ และจดัเก็บสถิติการใช้หนังสอืในห้องสมุด 
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ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการตรวจสอบ และเก็บข้อมลูหนังสือใช้งานภายในห้องสมุด 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการตรวจสอบ และเก็บข้อมลูหนังสือใหม่ 
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ภาพที่ 5 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการแก้ไขหนังสือ 
 

 6. เมื่อมีการเพิม่ข้อมูลหนังสือเข้าระบบเรียบร้อยแล้วจึงได้พัฒนาในส่วนของสถิติข้อมูลหนังสือข้ึนมา 
ได้แก ่

6.1 สถิติการใช้หนังสือตามสถานท่ีเก็บหนังสือ รายเดือน รายปีงบประมาณ (ภาพที่ 6) 
6.2 สถิติการใช้หนังสือตามประเภทหนังสือ รายเดือน รายปีงบประมาณ (ภาพที่ 7) 
6.3  สถิติการใช้หนังสือในแต่ละวนั (ภาพท่ี 8) 

  6.4  สถิติหนังสือท่ีไม่พบข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ภาพท่ี 9) และสามารถค้นหาหนังสือที่
สแกนเข้าไปได้ผ่านบาร์โค้ดหรือช่ือของหนังสือ 
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ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือตามสถานท่ีของหนังสือ 
 

 
 
ภาพที่ 7 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือตามประเภทหนังสือ 
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ภาพท่ี 8 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือในแตล่ะวัน 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการค้นหาหนังสือในการตรวจสอบข้อมูล 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากทางผู้บริหารมี
นโยบายที่ต้องการเก็บสถิติหนังสือที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถดึงออกมาได้ เช่น การเก็บสถิติข้อมูลหนังสือส่ง
ซ่อม การเก็บสถิติแก้ไขหนังสือ การเก็บสถิติหนังสือใช้งานในห้องสมุด และสถิติยืมคืนที่ดึงข้อมูลได้ยังไม่ตรงกับความ
ต้องการ ซึ่งส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเจอปัญหาหลาย ๆ อย่าง
ในการให้บริการ เช่น หนังสือคืนจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติไม่เข้าระบบ ปัญหาในการโอนย้ายข้อมูลหนังสือจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเก่าไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ซึ่งมีข้อมูลบางข้อมูลหายไป เช่น สถานท่ีเก็บหนังสือ เลขเรียกของ
หนังสือ ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาระบบที่สามารถเก็บสถิติ เช็คสถานะของหนังสือ สถานที่เก็บหนังสือ และเลขเรียกของ
หนังสือได้เพื่อท่ีจะน ามาแก้ไขข้อมูลหนังสือให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบตรวจสอบ และเก็บสถิติในส่วนอื่น ๆ ต่อไป เช่น การเก็บสถิติการ

น าส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งต้องตรวจสอบสถานะหนังสือที่มีสถานะ In 
Transit และตรวจสอบหนังสือท่ีต้องส่งไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

การน าไปใช้ประโยชน ์
 หลังจากท่ีส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้น าระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือใน
ห้องสมุดไปใช้งานประมาณ 9 เดือน พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถช่วยตรวจเช็คความผิดพลาดในการแก้ไขสถานะ
หนังสือจาก Cataloging     เป็น Available ก่อนออกให้บริการ ช่วยเช็คหนังสือที่ไม่ได้สแกนคืนในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ช่วยตรวจเช็คการคืนหนังสือไม่เข้าระบบจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ และสามารถน าสถิติการใช้งานหนังสือ
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการใช้งานหนังสือ ในส านักหอสมุด สถิติหนังสือใหม่ สถิติหนังสือซ่อม สถิติการแก้ไข
หนังสือไปวิเคราะห์ และรายงานกับทางทีมผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความรวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลไปอ้างอิง
การในการจัดเก็บภาระงานการท างานของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เช่น การน าหนังสือขึ้นช้ันการน าหนังสือใหม่เข้า
ระบบ การซ่อมแซมหนังสือช ารุด ซึ่งต้องบันทึกการท างานทุกวัน 
  
รายการอ้างอิง 
Ondrej Svestka.  (2018).  Bootstrap Sidebar.  Retrieved September 25, 2019, from  
             https://bootstrapious.com/p/bootstrap-sidebar 
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บทคัดย่อ  
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายในการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
รายบุคคลของบุคลากรงานบริการมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดย
รูปแบบการประเมินเริ่มจากการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ เพื่อใหผู้้ใช้บริการท าเครื่องหมายเลือกระดับความพึง
พอใจที่ผู้ใช้บริการต้องการ  จากนั้นได้พัฒนารูปแบบโดยใช้ google form เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ในเวลา
ต่อมาได้พัฒนาน ามาใช้ร่วมกับแท็บเล็ต เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนามา
ใช้คิวอาร์โค้ดช่วยในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน
แล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามนโยบายส านักงานสีเขียวของห้องสมุดด้วย 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, แบบประเมินความพึงพอใจ, รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ 

 
ABSTRACT 
 Office of Academic Resources, Ubon Ratchathani University has adopted a policy 
to integrate personal satisfaction assessment results of service personnel as part of the 
consideration for salary increment since the fiscal year 2011. The evaluation model began with the 
use of paper-based questionnaires for users to select their respective level of satisfaction. Later, it 
has been developed into an e-form using google form as a tool for data collection. Then the form 
has been improved to be used in conjunction with tablets to meet the needs of the management. 
Currently, it has been developed to use QR Code to help collect the said satisfaction by using 
technology to assist routine works. This is considered as an economical and cost-effective resource 
of the library's green office policy. 
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Keyword: Satisfaction, satisfaction evaluation form, satisfaction assessment model 

 
บทน า 
 คุณภาพการให้บริการ วัดได้จากการได้รับการตอบสนองของผู้ใช้บริการตามความคาดหวังที่
ผู้ใช้บริการต้องการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองจึงจะแสดงออกมาในเรื่องของระดับความพึงพอใจ ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของมโนทัศน์หรือความรู้สึกเท่านั้น  ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น เวลา กาลเวลาที่ผ่านไป ผู้ให้บริการ ขั้นตอนกระบวนการให้บริการ เป็นต้น เครื่องมือที่จะใช้วัดระดับความพึง
พอใจที่เป็นที่นิยมคือแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ใช้ระดับการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในการประเมินคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในงานบริการ โดยได้
มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการประเมินไปตามยคุสมัย นโยบายของผู้บริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย
แบ่งเป็น 4  ระยะ ได้แก่ 
 

 
 
ภาพที่ 1 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2554 – 2556) ใช้แบบประเมินแบบกระดาษ 
 

 
 
ภาพที่ 2 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2558) ใช้แบบประเมินออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
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ภาพที่ 3 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2561) ใช้แบบประเมินออนไลน์ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต 
 

 
 
ภาพที่ 4 ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบันใช้แบบประเมินออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจรายบุคคล 
2. เพื่อน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อท าตามนโยบายส านักงานสีเขียว ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ออกแบบแบบสอบถาม 
2. เก็บข้อมูล 
3. รับนโยบายและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 
4. ออกแบบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Google form) 
5. ทดสอบการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีท่ีให้บริการ 
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. น าแบบสอบถามมาประยุกต์ใช้กับแท็บเล็ต 

8. สรุปผลการด าเนินงาน 

9. น าแบบสอบถามออนไลน์มาสร้างคิวอาร์โค้ด 

10. ทดสอบการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านคิวอาร์โค้ด 

11. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการประเมินความพึงพอใจในรูปแบต่าง ๆ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 
 การใช้แบบประเมินในรูปแบบกระดาษ 
 ข้อดี 
 1. ง่ายต่อการเก็บข้อมูล 
            2. มีหลักฐานในการตอบแบบสอบถามที่ชัดเจน 
   ข้อเสีย 
   1. สิ้นเปลืองทรัพยากรและเกิดขยะหลังการประเมินเป็นจ านวนมาก  

         2. ใช้พื้นที่ในการเก็บหลักฐานในการประเมินมาก  
 3. ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติค่อนข้างมาก 

 4. ต้องใช้ความรอบคอบในการกรอกข้อมูลค่อนข้างสูง 
     การใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านคอมพิวเตอร์ให้บริการ 

 ข้อดี 
 1. ประหยัดทรัพยากรและลดการสร้างขยะตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว และ 
ส านักงานสีเขียว 
 2. สามารถเก็บหลักฐานในการตอบแบบประเมินได้โดยใช้พื้นที่ภายใน
ฮาร์ดดิสก์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ า 
 ข้อเสีย 
 1. ผู้ใช้บริการไม่สะดวกใจในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจาก มีความรู้สึก
เกรงว่าผู้ถูกประเมินจะทราบค าตอบที่ตอบ 
 2. เกิดความไม่สะดวกในการที่ต้องมีการสลับหน้าจอระหว่างหน้าจอ
ปฏิบัติงานและหน้าจอแบบสอบถาม 
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  การใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านแท็บเล็ต 
 ข้อดี 

1. มีรูปลักษณ์ทันสมัย (เหมือนการประเมินการให้บริการของพนักงาน 

ธนาคาร) 

 
2. ไม่ต้องสลับหน้าจอระหว่างหน้าจอให้บริการกับหน้าแบบสอบถาม 

3. ผู้ใช้บริการสะดวกใจในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 ข้อเสีย 
 1. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต(Wi-Fi) มีปัญหา 
  2. มีความยุ่งยากในการ log in เข้าใช้งาน google application 

  การใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านคิวอาร์โค้ด 
  ข้อดี 
  1. ผู้ใช้บริการให้ความสนใจและสะดวกใจในการตอบค าถาม 
  2. มีความทันสมัย 
  3. มีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณน้อยมาก 
  4. เก็บข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 
  ข้อเสีย 
  1. ผู้ใช้บริการบางคนไม่ได้พกหรือลืมพกโทรศัพท์มือถือ 
  2. ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ ใ ช้บริการที่สแกนคิวอาร์โค้ดไป ตอบ
แบบสอบถามทุกคนหรือไม่ 
 
 

 



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

 
 

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดส าหรับผ ู้บริหารและผู้ปฏิบ ัตงิาน  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 

Smart and Decision Support System  (SDSS) for Administrators and 

Operators at Office of Academic Resources, 

Prince of Songkhla University, Pattani Campus 
 

ภัทธ์ เอมวัฒน์ 

 

หอสมุดจอห ์น เอฟ เคนเนด ี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตปัตตานี 
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บทคัดย่อ 

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส านักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นระบบที่มีการน า Big Data ที่ส  าคัญในฝ่ายต่าง ๆ ของ

ส านักวิทยบริการ ได้แก่ ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และส านักงานเลขานุการ มา

ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ เพ ื่อจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และ

ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ข ั้นตอนการ

วิเคราะห์ข ้อมูลการด า เนินงานและการให้บริการ  2) การจัดท าระบบ 3) การศึกษาประสิทธิภาพของระบบ ผลการ

ด า เนินงานคือ  มีระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ( Smart and Decision Support System - 

SDSS) ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสารสนเทศเรื่อง การย ืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข ้าใช ้บริการ

หอสมุดฯ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสารสนเทศเรื่อง การผลิตสื่อก ารเรียนรู้ประเภทสิ่งพ ิมพ์ และการผลิตสื่อ

การเรียนรู้อ ิเล ็กทรอนิกส์ และส านักงานเลขานุการ มีสารสนเทศเรื่อง  การบริหารงานบุคคล ทุกฝ่ายสามารถน า

สารสนเทศมาท าการวิเคราะห์ สรุปเป็นข้อมูลที่ส  าคัญ เพ ื่อน าเสนอข้อมูลแก่ผ ู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจในการ

วางแผนบริหารส านักวิทยบริการและปรับปรุงพ ันนาการให้บริการแก่ผ ู้ใช ้บริการต่อไป  

 

ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, Big Data, วิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ  

 

 

 

ABSTRACT 
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  Smart and Decision Support System  for Administrators and Operators at Office of 

Academic Resources, Prince of Songkhla University, Pattani Campus  is a system that uses the 

important big data in each division of the Office of Academic Resources : John F. Kennedy Library, 

Division of Education Technology, and Office of the Secretary that analyze the data of performances 

and services .  The objectives are to develop the smart and decision support system and to study 

the effectiveness of the system . To achieve the objective, 3 process are taken : 1) Study the needs 

of each division about their performances and services, 2)  design and develop the system, and 3 ) 

study the system ’s efficiency. The result shows that there is the Smart and Decision Support System 

( SDSS)  of the John F .  Kennedy Library about borrowing information resources and accessing the 

library.  At the Division of Education Technology, there is information about the production of 

learning media in publications and electronic learning media .  Also, in the Office of the Secretary, 

there is information about personnel management .  All divisions can analyze and summarize the 

important information for the administrators and operators in making management planning  

decisions in the Office of Academic Resources and improving service development for users . 

 

Keywords : Decision Support System, Big Data, Analyze the Data of Performances and Services 

 

บทน า 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน

คือ ฝ่ายส านักงานเลขานุการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ  เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะมี

ข ้อมูลสารสนเทศการด า เนินงานและการให้บริการ โดยที่ข ้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่พร้อมใช้ งาน 

ไม่ได้อย ู่ในรูปแบบที่พร้อมรายงานแก่ผ ู้บริหาร ดังนั้น เมื่อผ ู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเส ียเวลารวบรวม

ข้อมูลของแต่ละฝ่ายและจัดท าข ้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบที่ผ ู้บริหารต้องการ ท าให้เกิดความล่าช ้าและบางครั้งอาจ จะได้

ข ้อมูลไม่ครอบคลมุตามที่ต ้องการ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะน าข ้อมูลทั้งหมดมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน และจัดรูปแบบ

ข้อมูล ในรูปแบบรายงานที่ผ ู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไป ใช้ได้ในทันที ซ ึ่ง เรียกว่า  ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems ) หรือ  DSS หมายถึงระบบที่ช ่วย

ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือออกแบบระบบงานโดยรวบรวมกลุ่มคน ขั้นตอนการท างาน ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและ

อุปกรณ์มาช่วย วิเคราะห์ข ้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซ ับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ย ังเป็นการ

ประสานการท างานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระท า โต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหา

และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช ้ตั้งแต่เริ่มต้นถ ึงส ิ้นสุดข ั้นตอน  (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2549, น.212-213; โอภาส 

เอี่ยมสิริสงศ์, 2554, น.424) ซึ่งการตัดสินใจ (decision making ) ประกอบด้วย 4 ข ั้นตอน คือ 1) การใช้ความคิด

ประกอบเหตุผล ( intelligence )  2) การออกแบบ (design) 3) การคัดเล ือก (choice ) และ 4) การน า ไปใช้ 

(implementation) (โอภาส เอี่ยมสิริสงศ์, 2554, น. 417-419) 
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ส านักวิทยบริการได้เล ็งเห็นความส าคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ ื่อให้ทั้งผ ู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สารสนเทศขององค์กรได้อย ่างรวดเร็ว เพ ื่อการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายหรือวาง

แผนการพันนาการปฏิบัติงานและการบริการของส านักวิทยบริการ ผู้ร ับผิดชอบจึงได้จัดท า “ระบบการสนับสนุน

การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี” 

  

วัตถุประสงค  ์

  1. เพ ื่อศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลการด า เนินงานและการให้บริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคน

เนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และส านักงานเลขานุการ 

  2. เพ ื่อจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ ื่อ

ใช ้ก  าหนดนโยบายหรือวางแผนการพันนาการปฏิบัติงานและการบริการของส านักวิทยบริการ  

  3. เพ ื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน  

1. ข ั้นตอนการวิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ  

  ขั้นตอนการด า เนินงานเริ่มจากการประชุมซึ่งมี ผ ู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่าย

หอสมุดจอห์น  เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา  และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร

เจ้าของกระบวนการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนนี้เป็นการประชุมเพื่อคัด เล ือกสารสนเทศที่จะน า มา

วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการรายงานผลให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและแต่ละฝ่าย  

2. การจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

  การจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ผู้วิเคราะห์ได้ก  าหนดวิธีการและขั้นตอน

การศึกษา โดยยึดหลักพันนาตามวิธีการวงจรพันนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle ) ซึ่ง

ประกอบไปขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  

 ปัญหาของสารสนเทศของส านักวิทยบริการในปัจจุบันคือการกระจายกันอยู่ในแต่ละฝ่าย  

และอยู่ในรูป แบบที่ผ ู้ปฏิบัติงานสามารถน ามาใช้งานทันที เมื่อผ ู้บริการต้องการสารสนเทศ จ าเป็นต้องท าการร้องขอ

ไปยังแต่ละฝ่าย และเสียเวลารวบรวมข้อมูลและจัดท าข ้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบที่ผ ู้บริหารต้องการ  ท าให้เกิดความล่าช ้า

และบางครั้งอาจจะได้ข ้อมูลไม่ครอบคลุมตามที่ต ้องการ  

  ในการศึกษาความต้องการของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้ใช ้ข ้อมูล  

พบว่ามีความต้องการที่เหมือนกันคือ ต้องการสารสนเทสที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที ผ ู้บริหารต้องการข้อมูลใ นภาพ

กว้างสรุปยอดรวมในขั้นตอนสุดท้าย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่เก ี่ยวข ้องกับฝ่ายหรืองานของ

ตนเอง ส่วนผู้ปฏิบัติต้องการข้อมูลในมุมแคบที่เก ี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงาน รูปแบบของข้อมูลที่ต ้องการ ล้วนแต่มี

รูปแบบที่ไม่เปลี่ย นแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก  นอกจากนี้ย ังมีความต้องการจากบุคคลภายนอ กเช่น  คณะ 

ต้องการรายงานในรูปแบบของ AUN-QA 
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 สารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายหอสมุด จอ ห์น  เอฟ เคนเนดี้  คือ  ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ระบบสแกนบัตรสมาชิก เข ้าใช ้บริการห้องสมุด  สารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา ได้แก่ ระบบเอกสารค าสอนออนไลน์ ระบบบันทึกผลการด าเนินงานของงานผลิตสื่อส ิ่งพ ิมพ์ ระบบบันทึก

ผลการด าเนินงานของงานผลิตสื่ออิเล ็กทรอนิกส์ และสารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายส านักงานเลขานุการ  ได้แก่ 

ระบบการลงเวลาเข ้าปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการ 

 2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis ) 

การวิเคราะห์ข ้อมูล  (Analysis) เริ่มจากการตรวจสอบสารสนเทศที่เล ือกสามารถไป

เชื่อมโยงกับสารสนเทศตัวอื่นตามรูปแบบรายงานที่ต ้อง การได้อย ่างไร  ตัวอย ่างเช ่น  ข ้อมูลการย ืมทรัพยากร

สารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัต โนมัติ ALIST จะประกอบไปด้วยข้อมูล คือ วัน  เดือน ปี เวลา ผู้ให้บริการ รหัส

ผู้ใช ้บริการ รหัสหนังส ือ สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนนักศึกษา ตามภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย ่างข ้อมูลการย ืมทรัพยากรสารสนเทศ  

 

                    เมื่อตรวจพบการเชื่อม โยงก็น าสารส นเทศที่ได้มาจัดรู ปแ บบใ หม่ตามการเชื่อ ม โย ง  

ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา รหัสผู้ใช ้บริการ ชื่อผ ู้ใช ้บริการ สาขาวิชา คณะ เลขเรียกหนังสือ และชื่อทรั พยากร

สารสนเทศที่ย ืม ตามภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย ่างสารสนเทศเมื่อน ามาเชื่อมโยง  

 

         หลังจากนั้นน าสารสนเทศที่ได้มา จัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของสารสนเทศที่เล ือก

ได้ออกเป็นหมวด หมู่ เช ่น สาขาวิชา คณะ ชั้นปี ช ื่อหนังส ือ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ประเภทผู้ใช ้ ดังตัวอย ่าง

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ตัวอย ่างสารสนเทศเมื่อน ามาหมวดหมู่  

 

 2.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) 

 2.3.1 การออกแบบ Navigation 

 ผู้วิเคราะห์เล ือกใช้ระบบ เนวิเกชัน (Navigation) ในการออกแบบเว็บไซต์ เพ ื่อช ่วย ให้

ผ ู้ใช ้เข ้าใช ้งานและเข ้าถ ึงข ้อมูลที่ต ้องการได้อย ่างสะดวกและไม่หลงทาง โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย  

 1) ออกแบบเมนูหลัก 

                                      ผ ู้วิเคราะห์ออกแบบโดยวางเมนูหลัก เอาไว้ด้าน บนหน้าจอแสดงผล ซึ่งจะมองเห็นได้

ช ัดเจน เพ ื่อท าหน้าที่เช ื่อมโยงไปยังส ่วนต่าง ๆ ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด โดยไม่ต้องย ้อนกลบั 

ไม่ว่าอย ู่หน้าไหนของการแสดงผล  เมนูหลักประกอบไปด้วย 3 เมนู คือ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่ายส านัก งาน

เลขานุการ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่าย เทคโน โลยี

ทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย ่างเมนูหลัก  
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 2) ออกแบบส่วนของการแสดงรายงาน 

 ระบบจะแบ่งสารสนสนเทศออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป

ได้และส่วนที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป/ส าหรับผู้บริหารเท่านั้น ส ่วนที่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปได้  บุคคลทั่วไป

สามารถ เข ้ามาดูได้ที่ https://sdss.oas.psu.ac.th โดยที่ไม่ต้องท าก าร login เข ้าส ู่ระบบ ส่วนที่ไม่เปิด เผ ย  

จ าเป็นต้อง login เข ้าส ู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย ่างสารสนเทศที่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย ่างสารสนเทศที่ต ้อง login  เข ้าส ู่ระบบก่อน  
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 2.4 ขั้นตอนในการพันนา (Development) 

 2.4.1  โครงสร้างของระบบ (Site Map) 

 จากการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ จะแบ่งสารสนเทศออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ 

ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  และฝ่ายส านักงานเลขานุการ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมี

สารสนเทศที่แตกต่างกัน  

 2.4.2 สถาปัตยกรรมของระบบ  

 ผู้วิเคราะห์ได้น  าเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application 

Technology) ได้เล ือกใช้โปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL 

และซอฟต์แวร์ส  าหรับบริการเครื่องแม่ข ่าย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source Software ที่ไม่มีล ิขสิทธิ์ และ

ค่าใช ้จ่าย 

 2.5 ขั้นตอนในการทดสอบและติดตั้ง (Test and Setting ) 

 2.5.1 การทดสอบระบบ ผู้วิเคราะห์ได้น  าเสนอผลการพันนาระบบในที่ประชุม ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ เพ ื่อทดลองใช้งานและประเมินผล  

 2.5.2 ติดตั้งระบบเพื่อใช ้งาน พร้อมอบรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช ้บริการ  

 2.6 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาและการประเมินผล (Maintenance  and Evaluation) 

 2.6.1 ข ั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance ) 

 1) ปรับปรุงข ้อมูลและทดสอบระบบ  

  2) ส  ารองข้อมูลทุกวัน 

 2.6 .2 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation ) 

          ประเมินผลโดย ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และเลขานุการส านักวิทยบริการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ  

3. การศึกษาประสิทธิภาพและการประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  ด า เนินการโด ย

ผู้ร ับผิดชอบพันนาระบบน า เสนอผลการพันนาระบบในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ 

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน 

และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ เพ ื่อ รับฟังข ้อ เสนอแนะและให้มั่น ใจว่าการพันนาระบบเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้น ผู้พ ันนาระบบสามารถน าข ้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพันนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

และผู้ใช ้ข ้อมูล และมีการประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ด าเนินการโดยส่งแบบประเมิ นให้

ผ ู้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าของกระบวนการ เป็นผู้ท าแบบประเมิน  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการศึกษา/วิเคราะห์ข ้อมูล ได้รับสารสนเทศที่ส  าคัญ ดังนี้  

1) ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสารสนเทศด้านการบริการห้องสมุด ประกอบด้วย  

สารสนเทศเรื่อง การย ืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข ้าใช ้บริการห้องสมุด  



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

 
 

2) ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสารสนเทศด้านการบริการสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ 

ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพ ิมพ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้อ ิเล ็กทรอนิกส์และการผลิตเอกสารค าสอน  

3) ส  านักงานเลขานุการ มีสารสนเทศด้านการบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล ได้แก่  

การลงเวลาปฏิบัติงาน 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จากความคิดเห็น

ของผู้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าของกระบวนการ มีดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

 

รายการ  ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล  

ด้านตรงตามความต้องการ 4.89 0.33 มากที่ส ุด  

ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่ 5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  4.87 0.35 มากที่ส ุด  

ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ  5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ภาพรวม  4.95 0.22 มากที่ส ุด  

  

จากตาราง ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

อย่างชาญฉลาดในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.95 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยส ูงส ุด คือ ด้านความสามารถท างานได้ตาม

หน้าที่ ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบและด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าส ุด คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ข ้อมูลเรื่องอื่น ๆ ที่ส  านักวิทยบริการจัดเก็บ เพ ื่อให้ระบบมีความ 

สมบูรณ ์มากยิ่งข ึ้น 

2. ควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศที่เก ี่ยวข ้องกัน  

การน าไปใช้ประโยชน์ 

  การน าระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดไปใช้งาน มีการน าข ้อมูลการ เข ้าใช ้

บริการจากระบบสแกนบัตรสมาชิกเข ้าใช ้บริการห้องสมุด มาวิเคราะห์ พบว่า ช ่วงเวลา 20.30 - 21.30 มีการเข ้าใช ้

งานที่น ้อยมาก หอสมุดฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการ จากเดิม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น. 

เป็นเวลา 08.30-20.30 น. 
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ภาพที่ 7 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 19.00-20.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 20.00-21 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 21.00-22 .00 
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มีการน าข ้อมูลการย ืมทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาวิเคราะห์

พบว่า ช ่วงเวลา 12.00-13.00 และ 16.00-17.00 มีผ ู้ย ืมทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมากกว่าช ่วงเวลาอื่น ท าให้มี

การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่ม และ ช่วง 08.00-09.00 และ 21.0-22.00 มีการย ืมทรัพยากรสารสนเทศน้อย จึง

สามารถลดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 สถิติการย ืมทรัพยากรสารสนเทศตามช่วงเวลา  
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บทคัดย่อ  
           ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRUL-AS)    
นั้นได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           
ระบบ CMRUL-AS พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา 
PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลของระบบ ส านักหอสมุดได้เริ่มใช้ระบบ CMRUL-AS ในกระบวนการ
รวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 เพื่อจัดการรายการเสนอซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุด ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคารายชื ่อทรัพยากรที ่ซ ้ากัน คัดเลือกรายการทรัพยากร
สารสนเทศตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด รวมถึงการจัดท าใบรายการสั่งซื้อได้ทันที 

จากการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้งานระบบ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58)     
ระบบมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตามความต้องการของกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท าให้สามารถจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกทั้ง สามารถวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจัดหา
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ ตามงบประมาณรายจ่าย
ของส านักหอสมุด ซึ่งผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากระบบมาวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักหอสมุดในปีถัดไปได้ 

 
ค าส าคัญ: CMRUL-AS, ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อ   

               การบริการ 
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ABSTRACT  
 Chiang Mai Rajabhat University Library Acquisition System (CMRUL-AS) 
has been developed to enhance an effectiveness of library’ s information resources 
procurement process.  The CMRUL- AS system is a web application using PHP as                
a programming language and MySQL as a system database.  The CMRU library has 
started using the CMRUL-AS system in the CMRU Library Fair 2018 to manage a list of 
books to purchase, to check and compare a price of duplicated information resources, 
to select information resources according to the library's information resources 
procurement policy, and to instantly print out purchase orders.  Overall, CMRUL-AS 
system users are satisfied at the most level ( �̅� =  4. 5 8 ) .  The system has functions 
covering the needs of information resources procurement process.  In addition, it can 
monitor CMRU Library budget on purchasing books, textbooks, and electronic media 
to support teaching, research, and learning.  Moreover, CMRU executives can employ 
information from the system to plan library acquisition in the coming year.  
  
Keyword: CMRUL-AS, Acquisition System, Procurement, Service Information System  
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บทน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย และเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ส านักหอสมุดได้จัดท านโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2562) อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
นอกจากน้ียังได้มีบริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการเข้าห้องสมุด แต่มักพบปัญหาเช่น การค้นหา
ข้อมูลการสั่งซื้อยุ่งยาก การบันทึกข้อมูลรายการเสนอซื้อซ ้าซ้อนและการซื้อรายการซ ้า ท าให้กระบวนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการให้บริการตามความต้องการของผู้เสนอรายช่ือ ส านักหอสมุดจึงได้
น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (CMRUL-AS) ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ในการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 1.1  ศึกษากระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการท างาน 
โดยปัญหาที่พบคือ ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลยุ่งยากต่อการค้นหา  
การบันทึกข้อมูลการเสนอซื้อซ ้าซ้อนเนื่องจากไม่มีประวัติการบันทึกรายการของผู้เสนอรายการเก็บไว้ ท าให้เกิดการ
สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เคยสั่งซื้อไปแล้ว  

1.2  ศึกษาข้อมูลจากนโยบายจัดหาทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งนโยบายหลักของการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศคือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้จัดการงบประมาณให้ทุก
หลักสูตร  

1.3  ศึกษาความต้องการในการใช้ระบบเพื่อก าหนดคุณสมบัติของการพัฒนาระบบจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักหอสมุด ซึ่งความต้องการของผู้ใช้งานคือ ต้องการระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
สามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนท าการจัดซื้อ และสามารถออกรายงานตาม
หลักสูตร ผู้ใช้งาน หน่วยงานและจัดท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบในการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้วจึงท าการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกรายการและการออกรายงานการสั่งซื้อ ใน
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และออกแบบระบบโดยการก าหนดขอบเขตการท างานของระบบตามความ
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ต้องการของผู้ใช้ระบบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ให้สอดคล้องกับนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงาน และ
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จากนั้นท าการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็น
ฐานข้อมูลของระบบ เพราะเป็นโอเพนซอร์สอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการและใช้ได้กับทุกเว็บ
เบราว์เซอร์ (อนรรฆนงค์  คุณมณี, 2550, น.8) โดยงานเทคโนโลยีห้องสมุด ส านักหอสมุดเป็นผู้พัฒนา จากนั้นท า
การทดสอบการท างานของระบบในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ในการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว 
 3. การทดสอบระบบ 
 หลังจากพัฒนาระบบแล้วจึงท าการทดสอบระบบโดยคณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ 
ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดร่วมกันทดสอบระบบเพื่อให้ได้ทราบข้อบกพร่องและให้
ความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง พร้อมกันนั้นผู้พัฒนาระบบได้ท าการสร้างชุมชนผู้ใช้งานระบบ
ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน Facebook Group เพื ่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สอบถามปัญหาการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบจากสมาชิกผู้ใช้ระบบ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ
จากชุมชนผู้ใช้คือ ต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบว่ารายการใดที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนและรายการที่มี
ผู้ใช้แนะน ามาซ ้ากัน จึงได้ท าการเพิ่มเติมในระบบให้ก่อนการใช้งานจริง 

 

 
 
ภาพที่ 1 ชุมชนผู้ใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน Social Media (Facebook) 
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 4. น าระบบไปใช้งานจริง 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-
AS) ในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารส านักหอสมุด จ านวน 31 คน 
เป็นผู้ใช้งานระบบ เพื่อใช้ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ จัดการรายการเสนอซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด ตรวจสอบและเปรียบเทียบรายช่ือทรัพยากรที่ซ ้ากันจากรายการเสนอซื้อ คัดเลือกรายการตามนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด และส่งออกใบรายการสั่งซื้อตามร้านค้าเพื่อการสั่งซื้อ  
 4.1  การบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มคัดเลือกหนังสือภายในงาน
สัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 แล้วเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลจะท าการตรวจสอบรายการทรัพยากรว่ามี
รายการซ ้ากับรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าไม่มีจะท าการบันทึกรายการเข้า
สู่ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่ 2 การบันทึกรายการเสนอซื้อของระบบ 
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 4.2  การตัดรายการซ ้า หลักจากบันทึกข้อมูลของเสร็จแล้วจึงท าการเช็ครายการซ ้า ระบบ
จะท าการเรียกรายการที่มีค่า ISBN ซ ้ากันออกมาแสดงและเปรียบเทียบราคาให้ท าการคัดเลือก  
 

 
 
ภาพที่ 3 รายการซ ้าในระบบ 
 
  เมื ่อท าการเลือกรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบราคาโดยจะแสดง
รายละเอียดรายการของแต่ละร้านค้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกรายการที่มีราคาต ่าที่สุดได้ 

 
 
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบราคาจากรายการซ ้า 
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 4.3  ท าการส่งออกรายการสั่งซื้อให้กับร้านค้า ระบบจะท าการออกรายงานในรูปแบบ 
Microsoft Excel ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 
 

 
 
ภาพที่ 5 ส่งออกรายการสั่งซื้อให้รา้นค้า 
  

 4.4  รายงานท่ีได้จากระบบผู้บริหารสามารถน าไปวางแผนการใช้งบประมาณได้ โดย
ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบให้มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจ 

 
 

 
 
ภาพที่ 6 รายงานข้อมูลภาพรวมในการใช้งบประมาณประจ าป ี
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 5.  การประเมินการใช้งานระบบ 
 หลังจากที่น าระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ไปใช้งานจริงแล้ว ผู้พัฒนาระบบได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้บริหารและบุคลากรของ

ส านักหอสมุด จ านวน 31 คน โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58)          
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงาน (�̅� = 4.71) รองลงมาคือระบบใช้งานง่าย (�̅� = 4.68) มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่และ

ความสามารถในการเข้าถึงท าได้สะดวก (�̅� = 4.61) รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล (�̅� = 4.58) ข้อมูลครบถ้วน

ตามความต้องการ (�̅� = 4.55) ตามล าดับ และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 

ความรวดเร็วในการการค้นหาข้อมูล (�̅� = 4.32) 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 4.71 มากที่สุด 
2. ใช้งานง่าย 4.68 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการเข้าถึงท าได้สะดวก 4.61 มากที่สุด 
4. มีการจัดระบบข้อมลูเป็นหมวดหมู ่ 4.61 มากที่สุด 
5. รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
6. ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ 4.55 มากที่สุด 
7. ความรวดเร็วในการการค้นหาขอ้มูล 4.32 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.58 มากที่สุด 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล อภิปรายผล 
 จากการน าระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-AS) มาใช้งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เพราะระบบช่วยท าให้กระบวนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตามความต้องการของกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 
การค้นหาข้อมูลการสั่งซื ้อท าได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคารายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ซ ้ากัน ช่วยคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยจัดท าใบรายการสั่งซื้อให้ร้านค้า ท าให้สามารถ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกท้ังระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถ
วิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจัดหาเอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการเรียนรู้ ตามงบประมาณรายจ่ายของส านักหอสมุด ซึ่งผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากระบบมาวาง
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แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดในปีถัดไปได้  และยังช่วยลดปริมาณกระดาษในกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ข้อเสนอแนะ  
 จากการใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(CMRUL-AS) ที่ผ่านมาพบว่ายังคงต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ในการน าเข้าระเบียนบรรณานุกรมจากระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-AS) ไปยังระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด จะท าให้ระบบนี้ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักหอสมุดน าไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและบริหาร
จัดการงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานและสามารถต่อยอดระบบให้ครอบคลุม
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังระบบ   
   
รายการอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ส านักหอสมุด. (2562). นโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ผู้แต่ง. 
อนรรฆนงค์ คุณมณี.  (2550).  basic of PHP. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 
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บทคัดย่อ  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทรัพยากรสารนิเทศบริจาคเป็น

จ านวนมากจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้บริจาคทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศท่ีได้รับบริจาคเหล่านี้ มีทั้ง
ที ่มีจ าหน่ายทั ่วไป และจัดท าขึ ้นมาเฉพาะ เช่น หนังสือที่ระลึก งานวิจัย วารสาร รายงานประจ าปี เป็นต้น          
ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ จะพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงมีอีกจ านวนหนึ่งที่พิจารณาน าไป
บริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น  โดยในแต่ละปีนั ้น ศูนย์บรรณสารฯ ต้องรวบรวมและจัดท ารายงานแต่พบว่าข้อมูล        
ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้จัดท ารายงานสรุปผลล่าช้า เนื่องจากไม่มีระบบการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาค    
ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบ
เบ็ดเสร็จ” ขึ้น 
  “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ” ได้ออกแบบระบบการท างาน
ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศที ่ได ้ร ับบริจาค 2) ข้อมูลผู ้บร ิจาคและที ่อยู ่เพื ่อพิมพ์จดหมายโต้ตอบแบบอัตโนมัติ                    
3) การบริหารจัดการพิจารณารับเข้า-บริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น และ 4) รายงานสถิติการบริจาค  

การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ” ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ ฝ่ายเลขานุการและธุรการ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องในการด าเนินงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าถึงข้อมูล
ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค ติดตามกระบวนการด าเนินงาน การจัดการจดหมายโต้ตอบ การด าเนินการส่งต่อ
ทรัพยากรสารนิเทศบริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น รวมถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วมากข้ึน 

mailto:rujirada.chu@mfu.ac.th
mailto:noppasin.nga@mfu.ac.th
mailto:saovanee.kun@mfu.ac.th
mailto:jutarut.mal@mfu.ac.th
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ABSTRACT  

Learning Resources and Educational Media Center of Mae Fah Luang University 
( MFU Library)  has been receiving a large number of donated information resources from both 
government and private sectors. These information resources include general publications and 
customized materials such as research papers, journals and annual reports. The MFU Library choose 
to keep certain items according to the specified criteria and donate, the rest to other libraries.       
At the end of each fiscal year, the MFU Library has to submit a report concerning the donated 
resources to the university, but the report making process was quite slow due to the lack of 
information management for donating resources.  The " Donated Resources Management System" 
was, therefore developed to help solve the problem. 

"Donation Resources Management System"  has been designed in accordance with the 
needs of relevant of process, divided.  It is 4 parts:  1)  Form for recording donated information 
resources 2)  Donor information and address to print automated correspondence.  3)  Management of 
accepting and donating to other libraries and 4) Report statistics donations 

 The development of “Donated Resources Management System” provides a great benefit 
for the operating staff, the secretaries, the administrative staff, the resource development and management 
staff and the resource service which is related and continuous in process. The staff is able to access 
the donated resources directly.  Furthermore, issuing letters, transferring donated resources and 
summarizing reports can be operated with accuracy and quickly. 

 
Keyword:  Donated Information Resources Management System, Donated Resources Management System 

 
บทน า 

 ศ ูนย ์บรรณสารและส ื ่อการศ ึกษา  มหาว ิทยาล ัยแม ่ฟ ้าหลวง ได ้ด  า เน ินการจ ัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบฉบับพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วิธีการจัดหามีหลายวิธี 
เช่น การจัดซื้อ การขอรับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
จึงก่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในด้านประหยัดงบประมาณการจัดหา  

ทรัพยากรสารนิเทศเหล่านี้ ได้รับบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ความส าคัญของทรัพยากรสารนิเทศบริจาคนั้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารนิเทศท่ีไม่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด
ทั่วไป เพราะผลิตใช้หรือจัดท าขึ้นเฉพาะกิจ เมื่อได้รับทรัพยากรสารนิเทศบริจาคเหล่านี้ ศูนย์บรรณสารฯ จะพิจารณา
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น าเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อให้บริการผู้ใช้ โดยพิจารณาจากเนื้อหา สาระประโยชน์ จ านวนที่เหมาะสม และไม่
ซ ้าซ้อนกับรายการที่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ  

การด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาคนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายงาน เริ่มตั้งแต่การ
รับเข้า การบันทึกข้อมูล การท าหนังสือโต้ตอบ หรือตอบขอบคุณ การพิจารณาคัดเลือก การคัดออกเพื่อบริจาคต่อให้
ให้หน่วยงานหรือห้องสมุดอื่นตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ  ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคทุกกระบวนการนั้น นับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อ
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นหา ตลอดจน
การจัดท าสรุปผลรายงานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานสามารถจัดการจดหมายตอบโต้ตอบได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
3. เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการและจ านวนที่เหมาะสม

ส าหรับให้บริการในห้องสมุด หรือพิจารณาบริจาคต่อให้หน่วยงานอ่ืนได้ทันที 
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสรุปและรายงานผลการด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้

อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  
 

 5. เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาได้ทราบข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคประจ าปี เพื ่อน ามาวาง
แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

1. ศึกษาปัญหา และขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาค และหนังสือตอบ
ขอบคุณ ตลอดจนปัญหาและข้อจ ากัดท่ีพบจากผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการปรับปรุงการ
ท างาน 

3. สรุปปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาออกแบบระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 4. ติดตั้งและทดลองระบบ ผู้พัฒนาได้ติดตั้งระบบ โดยมีการบรรยายและสาธิตการใช้งานให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทดลองใช้งานระบบเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าระบบมีความสอดคล้องตรงการ
ความต้องการหรือไม่ 

5. ปรับแก้ระบบตามเงื ่อนไขและความต้องการของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง  เพื่อให้ระบบท างานได้มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น 

 6. เปิดใช้งานจริง เปิดใช้ระบบจริง ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา  โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งในช่วงแรกจะใช้ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานกับเอกสาร และจ านวนหนังสือที่
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รับเข้าหรือบริจาคออกเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงใช้ระบบนี้เป็นหลักส าหรับการ
ด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
 
 ผลการด าเนินงาน 

ผู้พัฒนาได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม HTML5 PHP 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2556) และ JQuery ในการพัฒนาระบบและเลือกใช้โปรแกรม MySQL (Nielsen, White & 
Parui, 2008)  ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบที่พัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ  Window Server 2010 R2 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาค มีขั้นตอนการด าเนินงานจ าแนกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ผู้ใช้งาน  
และ 2) ผู้ดูแลระบบ 

  โดยสรุปผลการท างานแต่ละส่วนดังนี้ 
  1. การออกแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศบริจาค แทนการบันทึก
ข้อมูล ในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเข้าข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน
มากขึ้น  

2. การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาค และที่อยู่ส าหรับจัดท าหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อส่ง
ข้อมูลไปยังจดหมายตอบขอบคุณฉบับร่าง ระบบสามารถน าข้อมูลเข้าและสั่งพิมพ์จดหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 

3. ระบบได้ออกแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ โดยบรรณารักษ์สามารถพิจารณา
ความต้องการน าเข้า หรือพิจารณาบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้จากระบบทันที   

4. ระบบสามารถติดตามขั้นตอนการท างาน และสรุปผลการด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศ
บริจาค โดยสรุปรายงานสถิติตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น (จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม, 2551) 

 
            

 
 
ภาพที ่1 การออกแบบและจดัการระบบบรหิารจดัการทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nielsen%2C%20Paul%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nielsen%2C%20Paul%22%7C%7Csl~~rl','');


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

 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
  สรุปผลและอภปิรายผล  
 ระบบบรหิารจดัการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคที่พัฒนาขึ้น ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ และ
ผู้พัฒนาได้ท าการปรับแก้ไขใหเ้ป็นไปความต้องการของผู้ใช้งานนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จัดการ
การพิจารณาและรายงานต่าง ๆ รายละเอียดตามภาพประกอบท่ี 2 – 5 
 

 

 

 
 

   
  ภาพที ่2  แสดงแบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลทรัพยากรสารนเิทศบรจิาค 
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ภาพที่ 3  แสดงหน้าการจัดการ ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
 

 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงรายงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาค  
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ภาพที่ 5  แสดงหน้าการจัดการ จดหมายตอบกลับ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
           ควรมีการเพิ่มเลขหมู่หนังสือ (Call Number) ของทรัพยากรสารนิเทศบริจาค เพื่อให้ง่าย
ต้องการสืบค้น และควรพัฒนาให้ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถจัดท าหนังสือโต้ตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่าง 

ถูกต้องและรวดเร็ว  
 3. ผู้บังคับบัญชาสามารถดูรายงานสรุปผลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

และแม่นย า 
 4. ระบบที่พัฒนาสามารถเป็นต้นแบบให้ห้องสมุดอื่น ๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือบริจาคได้ 
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จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม.  (2551).  การพัฒนาระบบรายงานตัวชี ้วัดการปฏิบัติงานส าหรับภาควิชาวิทยาการ 
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บทคัดย่อ  
           ระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ที ่มีบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและองค์กรต่าง ๆ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเวลาเฉลี่ยของขั้นตอนใน
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ 2.63 วินาที แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของบัญชีผู้ใช้จ านวนมากแต่ก็ไม่ส่งผล
กระทบต่อความเร็วในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งานจ านวนมากโดย
มีการใช้ Software Defined Networking (SDN) ในการจัดสรร Bandwidth ส าหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร 

 
ค ำส ำคัญ: การยืนยันตัวตน, บัตรประชาชน, เครือข่ายส่วนตัวเสมือน 

 
ABSTRACT  
 Authentication system for public internet service is a system that is designed to 
provide internet service for those who have a Thai national ID card which can easily register to use 
the internet and various organizations can apply to provide internet service. Both inside and outside 
organization. The average speed of the system for registering to use the internet is 2.63 seconds. 
Although there are many user registrations , it does not affect to the speed of registering for use 
the internet. The system is designed to support a large number of users by using Software Defined 
Networking (SDN) to manage bandwidth for each group of users, In order not to affect the internet 
usage of the organization's personnel. 

 
Keyword: Authentication, Thai national ID card, Virtual Private Network (VPN) 
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บทน ำ 
 ในปัจจุบันข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆมักจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งได้มีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ดาวน์โหลดหนังสือได้ในแบบออนไลน์ ดังนั้นรูปแบบการให้บริการ
ค้นหาความรู้ของห้องสมุดในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่าในประเทศไทยจะมีผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจ านวนมากแต่ก็ยังมีคนอีกจ านวนมากที่มีรายได้ต ่าไม่สามารถซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล
ความรู้ส าหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน
บางครั้งไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มปริมาณ Bandwidth ดังนั้นหากมีจัดการ QoS (Quality of Service) ที่ดีจะท า
ให้สามารถน า Bandwidth ที่เหลือไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนได้ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้ นอกจากนี้
ระบบยืนยันตัวตนส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะยังมีการจัดเก็บ Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ซึ่งมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการระบุตัวตนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้ผู้ที่มีบัตรประชาชน 

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต 

2. เพื่อให้ผู้ที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้ 
3. เพื่อให้สามารถจัดเก็บ Log ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้ 

 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 การออกแบบและพัฒนาระบบประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกัน ได้แก่ VPN, SDN, 
AD และเครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานดังน้ี 
 Virtual Private Network (VPN)  
 เครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ Virtual Private Network (VPN) เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้จากภายนอก (Bai et al., 2011)  ในงานวิจัยนีเ้ชื่อมต่อ VPN แบบ Site To 
Site โดยใช้โปรโตคอล Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) (Narayan et al., 2008) โดยเชื่อมต่อจาก 
Router ภายในมหาวิทยาลัยไปยัง Router ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถแสดงหน้าเว็บส าหรับล็อกอิน
ของมหาวิทยาลัยได้เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย 
 Software Defined Networking (SDN) 
 Software Defined Networking (SDN) คือสถาปัตยกรรมของเครือข่ายที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดได้จากจุดเดียว ท าให้การจัดการนโยบายต่า ง ๆ ให้กับผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตท าได้โดยการตั้งค่า SDN เพียงจุดเดียว (Tantayakul et al., 2017) งานวิจัยนี้ใช้ SDN ในการก าหนดให้
ผู้ใช้งานท่ีไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้พร้อมกันแค่ 1 Device เท่านั้น และท า QoS 
(Quality of Service) ซึ่งเป็นการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้ใช้ (Wang et al., 2018) โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีล าดับความส าคัญสูงกว่าผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก ถ้าหากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการใช้งาน Bandwidth สูง QoS จะท าการลด  Bandwidth ของกลุ่มบุคคลภายนอกลงเพื่อไม่ให้
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ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการใช้งาน SDN เพื่อ
วางนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มจากส่วนกลางไปยังอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที่ 1 การใช้ SDN วางนโนบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลางไปยังอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด 
 
 Active Directory (AD)   
 Active Directory (AD) ท  าหน ้ าท ี ่ จ ั ด เก ็บข ้ อม ู ลต ่ า งๆ  เช ่น  บ ัญช ี ผ ู ้ ใ ช ้ , กล ุ ่ มผ ู ้ ใ ช ้  
(Group), Computer หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เป็นต้น การแบ่งผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มช่วย
ให้สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานท่ีมีจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wang & Gong, 2016) ผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยจะถูกสร้างบัญชีไว้ในกลุ่มบุคคลภายนอก โดยจะเก็บข้อมูลช่ือ-นามสกุลและรหัสบัตรประชาชนไว้ 
90 วันตามที่ก าหนดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ บัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอกจะก าหนดให้มีวันหมดอายุการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 3 วันหลังจากลงทะเบียนถ้าหากผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อจะต้องน าบัตรประชาชนมาเสียบที่เครื่องอ่าน
บัตรอีกครั้งระบบจะต่ออายุการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้อีก 3 วัน 
 กำรอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประชำชน 
 การอ่านข้อมูลบัตรประชาชนจะใช้เครื่องอ่านบัตรส าหรับอ่านข้อมูลช่ือ-นามสกุลผู้ใช้เพื่อบันทึก
ใน AD การสร้าง Username และรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามด้วยจุดและ
นามสกุล 3 ตัวอักษรเป็น Username และใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรโปรแกรมจะแสดง ช่ือ-นามสกุล, Username, รหัสผ่าน และวันหมดอายุ
ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถดึงบัตรประชาชนออกได้ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ และโปรแกรมจะท า
การรีเซตข้อมูลโดยอัตโนมัติดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อรออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้งานคนต่อไป 
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ภาพที่ 2 ข้อมูลที่โปรแกรมแสดงเพื่อให้ผู้ใช้น าไปล็อกอิน 
 

 
 

ภาพที่ 3 โปรแกรมท าการลบข้อมลูออกโดยอัตโนมัตเิมื่อดึงบัตรประชาชนออก 
 
 กำรท ำงำนของระบบ 
 การท างานของระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอิน เทอร์เน็ตสาธารณะเริ ่มจากการน าบัตร
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับ Username และรหัสผ่านโดยการเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตร จากนั้น
โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าไปเก็บใน AD ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  การใช้งานอิน เทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
สามารถใช้งานได้ผ ่านทางระบบเครือข่ายที ่เชื ่อมต่อแบบ VPN และยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ทั่วโลกผ่านทาง Eduroam  
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 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนและได้รับ Username และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถเช่ือมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตได้จาก Access Point เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดย SDN จะท าการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ว่า
ผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามาอยู่กลุ่มไหนใน AD เพื่อบริหารจัดการนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่ก าหนดไว้ให้กับผู้ใช้
แต่ละกลุ่ม ถ้าหากผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก SDN ก็จะก าหนดระดับความส าคัญน้อยกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการท างานท้ังหมดของระบบแสดงดังรูปที่ 4 
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ภาพที่ 4 โครงสร้างการท างานของระบบ 
 
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 จากการวัดระยะเวลาการท างานของระบบเพื่อดูว่าเมื่อมีข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใน AD จ านวนมากจะ
ส่งผลให้การท างานของระบบช้าลงหรือไม่ โดยโปรแกรมจะจับเวลาตั้งแต่เครื่องอ่านบัตรประชาชนเริ่มท าการอ่าน
บัตรไปจนถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้ใน AD เสร็จสิ้น จากนั้นเพิ่มจ านวนบัญชีผู้ใช้ใน AD ครั้งละ 1,000 User ไปจนครบ 
10,000 User ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 5 
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบความเร็วการท างานของระบบ 
 
 จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจ านวน User ใน AD ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเวลาที่ใช้
ในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ต เวลาเฉลี่ยของการท างานท้ังหมดในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบัตร
ประชาชนคือ 2.63 วินาที ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ในช่วง
เวลาที่ท าการทดลอง เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ต, ความเร็ว CPU ของ Server  
 ระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้น าเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีบัตรประชาชนได้สามารถเข้าถึงอิน เทอร์เน็ตตามสถานที่
สาธารณะได้อย่างสะดวก ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆของห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นๆใน
มหาวิทยาลัยที่จัดท าขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-learning การดาวน์โหลดหนังสือเรียน หรือการอ่านข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบมีการจัดเก็บ Log ไว้ 90 วัน และรองรับผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตจ านวน
มากโดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เสียบบัตร
ประชาชนที่เครื ่องอ่านบัตรโปรแกรมจะแสดง  Username และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที ทั้งนี้
ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่จัดสรรให้ใช้บริการจะขึ้นอยู่กับการจัดการ QoS ของแต่ละองค์กร 
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บทคัดย่อ 
 การปรับปรุงระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ โดยการ

เชื่อมต่อหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดของฐานข้อมูล PULINET Sharing มายังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของ
ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดที ่พัฒนาโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้มีระบบช่วยบริหารจัดการการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบครบวงจร  

การเชื่อมต่อระหว่างสองระบบดังกล่าว ท าให้ช่วยลดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้
บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งระบบฯ 
จะน าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับจากฐานข้อมูล PULINET Sharing มาบันทึกในระบบขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ ท า
ให้ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลบรรณานุกรม ทั้งยังสามารถใช้ฐานข้อมูล PULINET Sharing เป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงในการย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมได้ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และ
บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง ยังเป็นการลดรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากเดิมศูนย์
บรรณสารให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 2 ระบบ คือ 1) แบบฟอร์มออนไลน์ในฐานข้อมูล 
PULINET Sharing (พัฒนาบนระบบ EBSCO Discovery Service :EDS) และ 2) แบบฟอร์มออนไลน์จากระบบ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้นเอง (MFU Interlibrary Loan Service) ท าให้เกิดความสับสนในการใช้
งานท้ังในส่วนผู้ใช้และบรรณารักษ์ 

การผสานระบบให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดให้เป็นจุดเดียวกัน ท าให้ห้องสมุดสามารถ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างสะดวก โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดที่
ต้องการยืมในเครือข่ายความร่วมมือ จากฐานข้อมูล PULINET Sharing ซึ ่งเป็นฐานข้อมูลที ่ส ่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ค าส าคัญ: บริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน,์ PULINET Sharing 

ABSTRACT  
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 The improvement of Interlibrary Loan service by connecting search screen of 
“PULINET Sharing” database with the online request form of “MFU Interlibrary Loan Service” 
system is aimed by the Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University 
(MFU library), to develop an integrated management system for interlibrary loan service (ILL). 
 The integration of two systems can reduce the manual process of filling in 
interlibrary loan request form. There is no need for user to fill in bibliographic information, which 
could be automatically retrieved from the PULINET Sharing database, with less. Users and librarian 
can also use the PULINET Sharing database as a reference source to track bibliographic information. 
It also reduces the process of filling in online forms. Previously, MFU library used two online forms 
for interlibrary loan service which were 1) online form in the PULINET Sharing database (EBSCO 
Discovery Service: EDS) and 2) online form from the MFU interlibrary loan service. This might lead 
to confusion for both users and librarians. 
 The integrated interlibrary loan service facilitates librarians in promoting. This 
service for users to be able to search for library resources via a collaborative network from the 
PULINET Sharing database. 
 

Keyword: Ill, Interlibrary loan, PULINET Sharing 

 

บทน า 
 ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด
แบบออนไลน์ในสองรูปแบบคือ 1) การบริการผ่าน “ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด (MFU 
Interlibrary loan service: MFU ILL)” ที่พัฒนาขึ้นเอง และ 2) การบริการผ่านระบบของฐานข้อมูล “PULINET 
Sharing” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายการทรัพยากรของห้องสมุดในเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) ที ่พัฒนาขึ ้นโดยใช้ระบบ EBSCO Discovery 
Service (EDS)  
 ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที ่ศ ูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ ้นเอง  
(MFU ILL) มีลักษณะเป็นระบบแบบครบวงจรที่สนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างครบถ้วนทุก
ขั้นตอนในกระบวนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การรับค าร้องขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตรวจสอบค าร้อง การ
ติดตามสถานะและความคืบหน้าในการให้บริการในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งการส่งอีเมลแจ้งผู ้ใช้บริการและ
บรรณารักษ์ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์สถิติการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในแต่ละ
ปีงบประมาณจากข้อมูลที่จัดเก็บ  
 ส่วนการใหบ้ริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS ที่ใช้งานผ่านฐานข้อมูล PULINET Sharing 
นั้น ผู้ใช้จะกรอกค าร้องขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบ แล้วระบบจะส่งค าร้องขอพร้อมข้อมูลบรรณานุกรมไป
ยังอีเมลของบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบของแต่ละสถาบัน การส่งค าร้องขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยแบบฟอร์ม
ออนไลน์ของระบบ EDS มีข้อดีคือ ตัวระบบมีการผสานกับฐานข้อมูล PULINET Sharing อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ
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ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอใช้บริการผ่านหน้าจอการสืบค้นในฐานข้อมูล PULINET Sharing ได้ทันที เมื่อมีการ
ขอใช้บริการระบบจะด าเนินการกรอกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการให้โดยอัตโนมัติ นอกจากท าให้
ช่วยลดขั้นตอนและเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ยังท าให้มั่นใจได้ว่าบรรณารักษ์จะได้รับข้อมูลทางบรรณานุกรมที่
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ อย่างไรก็ตาม การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS นั้น จะมี
รูปแบบเป็นการส่งค าขอใช้บริการพร้อมข้อมูลบรรณานุกรมไปยังอีเมลของบรรณารักษ์เท่านั้น เนื่องจากระบบ EDS 
ยังไม่มีฟังก์ชันท่ีสนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ครบทุกขั้นตอนดังเช่นระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ที่ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ้น 
 ในทางกลับกัน การใหบ้ริการผ่านระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น
เองนั้น (MFU ILL) ผู้ใช้บริการยังจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งในบางครั้ง
พบว่า ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้บรรณารักษ์ต้องตรวจทานข้อมูลกับผู้ใช้บริการอีกครั้ง 
เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการให้บริการ  
 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น (MFU ILL) มี
ข้อดีในด้านที ่ระบบสามารถสนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างสมบูรณ์ทุกขั ้ นตอนของการ
ด าเนินงาน ตรงกับความต้องการของห้องสมุด ในขณะที่ระบบยืมระหว่างห้องสมุด  EDS ในฐานข้อมูล PULINET 
Sharing มีข้อดีในด้านที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าจอการสืบค้นของ
ฐานข้อมูล PULINET Sharing โดยตรง และผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลทางบรรณานุกรมเอง เนื่องจากตัว
ระบบจะด าเนินการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมากรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ให้โดยอัตโนมัติ   
 การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านทั้งสองระบบ ซึ่งมีแบบฟอร์มการให้บริการที่แตกต่างกัน
ยังท าให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้และเกิดความยุ่งยากในการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเกิดต้องการในการผสานระบบการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของ 
ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของตนเอง (MFU ILL) และ ระบบยืมระหว่างห้องสมุดของระบบ 
EBSCO Discovery Service (EDS) ให้เป็นจุดเดียวกัน โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจาก
หน้าจอการสืบค้นของฐานข้อมูล PULINET Sharing แล้ว ระบบ EDS จะส่งข้อมูลบรรณานุกรมและรหัสประจ า
รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการยืมเข้ามายังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบบริการน าส่ง
เอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด (MFU ILL) โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้รหัสประจ ารายการบรรณานุกรมของ
ระบบ EDS สร้างเป็น url เชื่อมโยงกลับไปยังหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลบรรณานุกรมต้นทางในฐานข้อมูล PULINET 
Sharing เพื่อให้บรรณารักษ์ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมก่อนการด าเนินการให้บริการ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างหอ้งสมุดออนไลน์ของ
ผู้ใช้บริการ 

2. เพื่อรวมจุดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ให้เปน็จุดเดยีวกัน ลดความ
สับสนแก่บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการ 

3. เพื่อสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูล PULINET Sharing และส่งเสริมการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาการท างานของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS จากการศึกษาการ
ท างานของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS ท าให้ทราบว่า เมื่อผู้ใช้บริการได้ค้นหารายการทรัพยากร
สารสนเทศในฐานข้อมูล PULINET Sharing  และคลิกที่เมนู “Inter library load Request” แล้ว ระบบ EDS จะ
ส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปยังหน้า “แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด กลุ่ม PULINET” ในในรูปแบบคิวรี่สตริง 
(Query string) 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงการส่งข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing  ไปยังแบบฟอร์มการยืมระหว่าง

ห้องสมุดในรูปแบบคิวรี่สตริง 
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 2. วิเคราะหค์่าพารามิเตอร์ที่ฐานข้อมูล PULINET Sharing จัดส่งให้ในรูปแบบคิวร่ีสตริง 
(Query string) จากการวิเคราะห์คิวรี่สตริง พบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลบรรณานุกรมที่จ าเป็น ประกอบด้วย  

1) Title (ช่ือเรื่อง)  
2) Author (ช่ือผู้แต่ง)  
3) ISBN   
4) Genre (ประเภททรัพยากร)  
5) an (รหสัประจ ารายการทรัพยากรในระบบ EDS)  
6) dbcode (เลขประจ าฐานข้อมลูในระบบ EDS มีค่าเท่ากับ cat05085a เสมอซึ่งเป็นรหัส

ประจ าฐานข้อมลู PULINET Sharing) 
 3. ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ในการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยแก้ไขโปรแกรม
ของระบบ ให้สามารถน าค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับจากฐานข้อมูล PULINET Sharing ในรูปแบบคิวรี่สตริง มาแสดงใน
แบบฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู ้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมด้วยตนเอง  เมื ่อ
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ และคลิกส่งค าขอ ข้อมูลบรรณานุกรมก็จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลระบบบริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษ์พร้อมด าเนินการในขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงแบบฟอร์มออนไลน์ของบริการยืมระหว่างห้องสมดุ ที่มีรับข้อมูลบรณณานุกรมฐานข้อมูล PULINET 

Sharing ในรูปแบบคิวรี่สตริง มาแสดงในแบบฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัต ิ
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4. ปรับปรุงหน้ารายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด แก้ไขโปรแกรมในส่วนหน้า
รายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อแสดงลิงก์เชื่อมโยง (permalink URL) กลับไปยังฐานข้อมูล 
PULINET Sharing โดยใช้รหัสประจ าฐานข้อมูล (ฟิลด์ dbcode) และรหัสประจ ารายการบรรณานุกรม (ฟิลด์ an) 
ของระบบ EDS ที่บันทึกไว้ เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูล
บรรณานุกรมต้นทางได ้
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้ารายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุผ่านฐานข้อมูล PULINET Sharing และมีการแสดง 

permalink เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง โดยใช้รหัส dbcode และ an ที่ระบบบันทึกไว ้
 
 5. ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ EDS เปลี่ยน url ส าหรับให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
แจ้ง url ของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (http://www.library.mfu.ac.th/ill/) เพื่อให้
ผ ู ้ ด ู แล ระบบ EDS น  า ไปแทนท ี ่  url ของระบบบร ิก ารย ื ม ระหว ่ า งห ้ อ งสม ุ ด เด ิ มของระบบ EDS 
(http://www.library.mfu.ac.th/ill/) 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาการส่งข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing ในระบบ EDS และ
แก้ไขโปรแกรมระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (MFU ILL) เพื่อให้สามารถ
น าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับจากระบบ EDS มาประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และประสานงานผู้ดูแลระบบ EDS เพื่อ
ก าหนดให้ระบบ EDS ส่งคิวรี่สตริงไปยัง url ของระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณ
สารฯ (MFU ILL) แทน url เดิมซึ่งเป็นแบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุดของระบบ EDS  ท าให้เมื่อผู้ใช้บริการ
ค้นหารายการทรัพยากรสนเทศในฐานข้อมูล PULINET Sharing และคลิกที่เมนู  “Inter library loan Request”  
แล้ว ระบบ EDS จะส่งค าขอใช้บริการที่ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมมายังแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบบริการ
น าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (MFU ILL) และสามารถน าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับมา
แสดงในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้บริการเพียงแต่กรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการขอใช้
บริการเพิ่มเติมจากข้อมูลบรรณานุกรม ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผู้ใช้บริการคลิกที่ปุ่มส่งค าขอใช้บริการ ระบบ MFU 
ILL ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกในฐานข้อมูลของระบบ เพื่อให้บรรณารักษ์พร้อมด าเนินการในการให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดในขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 
 
ภาพที ่4 แสดงการส่งข้อมลูค าร้องการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านฐานข้อมลู PULINET Sharing   
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การปรับปรุงระบบยืมระหว่างห้องสมุด ของศูนย์บรรณสารฯ (MFU Interlibrary Loan 
Service : MFU ILL) โดยการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูล  PULINET Sharing ในระบบ EBSCO Discovery Service 
(EDS) ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการส่งค าร้องขอผ่านหน้าจอการสืบค้นในฐานข้อมูล PULINET Sharing ได้
โดยตรง โดยระบบสามารถรับค่าข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing มาประมวลผลได้อัตโนมัติ 
ท าให้ระบบยืมระหว่างห้องสมุดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงระบบ MFU ILL และระบบฐานข้อมูล 
PULINET Sharing (EDS) เข้าด้วยกัน จึงเป็นการสนับสนุนกระบวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างครบวงจร 
มีความเป็นมิตรต่อผู ้ใช้บริการและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การรวมข้อมูลการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด มาไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้บรรณารักษ์สามารถวิเคราะห์สถิติการให้บริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ว  
 จากการผสานข้อดีของทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ท าให้ได้ระบบยืมระหว่างห้องสมุดที่สมบูรณ์
แบบ เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ  
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกชุมชนจากพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยสร้างระบบ
กลางในการบริหารจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ Collective Access ที่ออกแบบมาส าหรับการ
บริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์และคอลเล็กชันพิเศษ โดยในการเริ่มต้นโครงการได้ศึกษามาตรฐานเมทาดาทา
ส าหรับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้มาตรฐานหมวดหมู่ส าหรับการอธิบายงานศิลปะ Categories for the Description of 
Works of Art (CDWA) และมาตรฐานการลงรายการแบบ Cataloging Cultural Objects (CCO) และได้ศึกษา
โปรแกรมส าหรับจัดการคอลเล็กชันในพิพิธภัณฑ์จึงได้โปรแกรม Collective Access ดังกล่าว นอกจากนี้ยังแสวงหา
เครือข่ายโดยท าความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ งดูแลโดยกอง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ผญา
ล้านนา ของคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา โดยได้ท าการเก็บข้อมูลคอลเล็กชันของทั้งสองแห่ง 
และท าการลงรายการในระบบตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่าการจัดการคอลเล็กชันด้วยระบบนี้ช่วยให้การจัดการคอลเล็กชันของ
พิพิธภัณฑ์เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานมากขึ้น และผู้เข้าชมสามารถดูคอลเล็กชันผ่านทางออนไลน์ ท าให้การ
เผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงผู้คนจ านวนมากขึ้น และสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนได้ 

 
ค าส าคัญ: พิพิธภัณฑ์ชุมชน, มรดกชุมชน, การบริหารจัดการคอลเล็กชันพิพิธภัณฑ์ 

 
ABSTRACT  
 The purpose of this study was to build a source of community heritage 
information from various community museums.  And create a network of community museums to 
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become a source of historical learning for the community by creating a central system for managing 
museum objects with open source software:  Collective Access is designed for managing museum 
treasures and special collections.  The project studied the metadata standards for the museum. 
Which has received the category standard for art description, Categories for the Description of Works 
of Art ( CDWA)  and Cataloging Cultural Objects ( CCO) , and has studied the program for managing 
collections in the museum.  In addition, the network also sought to collaborate with the Thai 
Agricultural Culture Museum.  Maejo University Supervised by the Arts and Culture Division Maejo 
University and the Huan Jai Ruem Museum Which is a community museum under the Lanna 
Learning Center of Khun Nikom Prommathep, the Lanna Folk Guru by collecting data from both 
locations and catalog in the system in accordance with the standards set 
 The results show that the collection management with this system helps the 
museum collection management to be more systematic and standardized.  And visitors can view 
the collection online Makes the dissemination of information reaching more people and can be a 
historical reference for the community 

 
Keyword: Community museum, Museum, Museum collections management 

 
บทน า 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชน (Community museum) หมายถึงแหล่งหรือสถานที่รวบรวมและจัดแสดง
หลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่หรือเคย
มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสถานท่ีบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณ ที่โดยอายุ รูปแบบทางศิลปะ 
สถาปัตยกรรมหรือประวัติความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวของชุมชนนั้น ๆ ที่รวมเรียกว่า
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรืออาคารสถานท่ีที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้จัดแสดงข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2547, น. 73) 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือในการเป็นสะท้อนวิถีชีวิตและค่านิยมของชุมชน อีกทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ยั่งยืน คณะผู้ศึกษาจึงจัดโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมคอล
เล็กชันของพิพิธภัณฑ์ในชุมชนแต่ละแห่งที่มีความหลากหลายของรูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  บางแห่ ง
เป็นสถานท่ีรวบรวมสิ่งของทางวัฒนธรรม บางแห่งท าหน้าที่เป็นท้ังศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไปด้วย  
 โครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่วยให้พิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายได้แบ่งปันคอลเล็กชันของ
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นพบข้อมูล เกิดการศึกษา เปรียบเทียบ การวิจัย และเป็นแหล่ง
สร้างแรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ค านึงถึงสถานท่ีตั้ง
และเวลาท าการของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ท าใหส้ามารถเข้าถึงคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา  
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วัตถุประสงค ์
 1. สร้างแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกชุมชนจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ 

 2. เพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในชุมชนเพื่อเสริมศักยภาพในการเผยแพร่และการเข้าถึงคอล
เล็กชันของพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษามาตรฐานเมทาดาทาตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีเป็นสากล 
 2. ศึกษาโปรแกรมที่ครอบคลุมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างครบทุกมิติ 
 3. แสวงหาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากชุมชนรอบข้าง 
 4. ด าเนินการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 5. พัฒนาระบบการแสดงผล (Front-end) 
 6. ทดสอบและประเมินผลกับผู้เกี่ยวข้อง 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ศึกษามาตรฐานเมทาดาทา 
 คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษามาตรฐานเมทาดาทาส าหรับการจัดท าพิพิธภัณฑ์ โดยมีกรอบ
แนวคิดในการจัดท ามาตรฐานเมทาดาทาส าหรับพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสากล และสามารถตอบโจทย์ในการอธิบายข้อมูล
ของวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม และรอบคอบ เหมาะกับการเก็บข้อมูลในระยะยาว จึงได้มาตรฐานเมทาดาทา
ส าหรับพิพิธภัณฑ์ของ Art Information Task Force (AITF) คือ มาตรฐานหมวดหมู่ส าหรับการอธิบายงานศิลปะ 
Categories for the Description of Works of Art (CDWA) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสากลส าหรบั
งานศิลปะและวัตถุทางวัฒนธรรม การใช้กรอบการท างานของ CDWA จะช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เป็น
วัตถุทางวัฒนธรรม ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างละเอียดและครอบคลุมจะสามารถใช้ได้ในระยะยาว และการโยกย้ายหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันต่างสามารถท าได้ง่าย และสามารถเช่ือมต่อกับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต โดย
มาตรฐานเนื้อหาที่ใช้คู่กับโครงสร้างข้อมูลนี้ คือ การลงรายการวัตถุทางวัฒนธรรม Cataloging Cultural Objects 
(CCO) ซึ่งพัฒนาโดย Visual Resources Association (VRA) ซึ่งเป็นแนวทางหรือรูปแบบในการอธิบาย การท า
เอกสาร การจัดท ารายการ งานหรือวัตถุทางวัฒนธรรม หากเปรียบเทียบในด้านห้องสมุดมาตรฐานนี้ก็คือ AACR2 
นั่นเอง 
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ตารางที่ 1 ตารางมาตรฐานท่ีใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลพิพิธภณัฑ์ 
 

 Museums 
Data Structure CDWA - Categories for the Description of Works of Art 

Data Content CCO - Cataloging Cultural Objects 
Data Format XML 

Data Exchange OAI 
Data Values AAT [Art & Architecture Thesaurus] 

 

 2. ศึกษาโปรแกรม 

 เมื่อได้มาตรฐานส าหรับข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์แล้วจึงศึกษาหาโปรแกรมที่ จะสามารถรองรับ
มาตรฐานและฟังก์ชันการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ คณะผู้ศึกษาจึงเลือกใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ Collective Access 
เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคอลเล็กชันพิพิธภัณฑ์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาส าหรับคลังพิพิธภัณฑ์และคอลเล็ก
ชันพิเศษ มีการใช้งานโดยห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ และองค์กรศิลปะทั่วโลก  เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้สามารถ
ค้นหาและเรียกค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้เป็นความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Whirl-i-
Gig และสถาบันพันธมิตรในอเมริกาเหนือและยุโรปกับโครงการใน 5 ทวีป เหตุผลในการเลือกใช้เนื่องจากเป็น
ซอฟต์แวร์ที่รองรับข้อก าหนดและมาตรฐานที่คณะผู้จัดท าก าหนดไว้ กล่าวคือ รองรับมาตรฐานเมทาดาทา CDWA 
และรอบรับระบบหลายพิพิธภัณฑ์ 
 Collective Access มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนได้แก่ 
 Providence ส่วนส าหรับการลงรายการและการจัดการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นระบบ
จัดการหลังบ้าน (Back-end) สามารถก าหนดมาตรฐานเมทาดาทาได้หลากหลาย เช่น Dublin Core, MARC21, 
VRA Core รวมถึง CDWA ที่คณะผู้ศึกษาเลือกใช้ สามารถจัดการการแสดงผลของข้อมูล 
 Pawtucket ส่วนหน้าเว็บเผยแพร่และสืบค้นแบบ "front-end" ที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User 
interface) มีข้อมูลหน้าโฮมเพจ หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่าง ๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ user ทั่วไปสามารถ
เห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ได้ แต่เนื่องจากการแก้ไขหน้าของโปรแกรม Pawtucket ค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน ทางคณะผู้จัดท าจึงจ้างพัฒนาขึ้นเองซึ่งจะกล่าวในส่วนการพัฒนาระบบการแสดงผลต่อไป 
 3. แสวงหาเครือข่าย 

 เมื่อได้มาตรฐานเมทาดาทาและโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มท าการแสวงหาเครือข่าย ซึ่ง
ขอบเขตในการแสวงหา คือเลือกเครือข่ายจากพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชน เริ่มจากพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นหนึ่งสถาบันในชุมชน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยกอง
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
การเกษตรไทย ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2488 ในสมัยอาจารย์พนม สมิตานนท์ เป็นผู้อ านวยการ ภายหลังที่ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 
อธิการบดีคนแรกได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2526 อธิการบดีคนต่อมาไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากมีที่พักอยู่แล้ว 
บ้านหลังนี้จึงว่างเปล่าไร้ผู้อาศัย จวบจนปี พ.ศ.2542 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดหาเงินทุน
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เข้าด าเนินการปรับปรุง โดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มีความเห็นร่วมกันในการอนุรักษ์บ้านหลังนี้
ไว้ตามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตรัสไว้กับอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมการเกษตรไทย รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลและวัตถุสิ่งของอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ 
วัตถุสิ่งของด้านการเกษตร 

 พิพิธภัณฑ์ชุมชนอีกแห่งที่คณะผู้ศึกษาได้คัดเลือกคือพิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่อยู่
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ผญาล้านนา หมู่ที่ 6 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ของคุณนิคม พรหมมาเทพย์ 
ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา ซึ่งได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวล้านนา ทั้งของเก่าและใหม่ เป็นการ
รวบรวมส่วนตัวโดยคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ที่เสาะแสวงหาวัตถุต่าง ๆ มาจัดแสดงและแบ่งประเภท เช่น มุมภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน เครื่องแต่งกาย การท าการเกษตร และพิธีกรรม เป็นต้น 
 4. ด าเนินการเก็บและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและการส ารองไฟล์ 

ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการท ารายการและให้ข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์แต่ละช้ินของทั้ง 2 แห่ง 
พร้อมถ่ายภาพ  และวัดขนาด โดยอธิบายรายละเอียดตามมาตรฐานโครงสรา้งข้อมูลแบบ CDWA และมาตรฐานการ
ลงรายการแบบ CCO และมีความปลอดภัยจากการสูญหายของข้อมูล เนื่องจากมีนโยบายในการส ารองข้อมูลบน 

Server ทุกวันซึ่งเป็นการส ารองข้อมูล และไฟล์สื่อ โดยจะเก็บข้อมูลไว้ 30 วัน 

 

     
 
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายวัตถุพิพิธภัณฑ์วฒันธรรมการเกษตรไทย 

 

   
 

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายวัตถุพิพิธภัณฑเ์ฮือนใจ๋หุม 
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 5. ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบด้วยโปรแกรม Collective Access ตามมาตรฐาน
โครงสร้างข้อมูลแบบ CDWA ด้วยมาตรฐานการลงรายการตาม Cataloging Cultural Objects (CCO) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

5.1 Object identifier (ตัวบ่งช้ี/รหัสประจ าวัตถุ) 
5.2 Work type (ประเภทของวัตถุ เช่น โล่ กรอบรูป ฯลฯ) 
5.3 Preferred labels (ช่ือวัตถุ) 
5.4 Source title (ท่ีมาของช่ือวัตถุ) 
5.5 Alternate titles (ช่ืออ่ืน ๆ ของวัตถุ) 
5.6 Display measurements (ขนาด/มิติ ของวัตถุ เช่น กว้าง ยาว สูง) 
5.7 Display materials/techniques (วัสดุ/เทคนิคท่ีใช้) 
5.8 Display creation date (วันท่ีสร้างวัตถุ) 
5.9 Location/Repository Set (สถานท่ี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ) 
5.10  Description/Descriptive Note (รายละเอียดของวัตถุ) 
5.11  Rights for Work (ข้อมูลลิขสิทธิ์) 
5.12  Object use history (ประวัติการถูกใช้งานของวัตถุ) 
5.13  Object location (สถานท่ีจัดเก็บ เช่น ห้อง ตู้ ช้ัน) 
5.14  Media representations (ไฟล์ภาพท่ีจะน าไปแสดง) 
5.15  Related entities (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
5.16  Related places (สถานท่ีที่เกี่ยวข้อง) 
5.17  Related collections (คอลเล็กชันท่ีเกี่ยวข้อง) 
5.18  Georeference (สถานท่ี Map) 
5.19 Library of Congress Subject Headings (หัวเรื่อง/ค าส าคัญ) 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงการลงรายการวัตถ ุ

 

 6. การพัฒนาระบบการแสดงผล (Front-end) 
เนื่องจากข้อจ ากัดของโปรแกรม Pawtucket ดังกล่าวคณะผู้ศึกษาจึงได้ท าการออกแบบ

ระบบการแสดงผลขึ้นมาใช้แทน Pawtucket โดยจ้างบริษัทเอกชนซึ่งมีข้อก าหนดที่จะต้องออกแบบตามที่ก าหนด
ภายใต้ช่ือโดเมน museum.mju.ac.th และให้พัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Providence โดย
ก าหนดให้ดึงข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ ตามข้อ 5  และใหม้ีรายละเอียดการแสดงผล ดังนี ้

6.1 About หน้าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
6.2 Search เมนูการสืบค้นประกอบด้วยการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse) และการ 

สืบค้นข้ันสูง (Advanced Search) 
6.3 Exhibit หน้าแสดงข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) งานกิจกรรม 
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(Event) ต่าง ๆ ส่วนนี้จะสามารถดึงวัตถุต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการแบบออนไลน์ได้ 
ท าให้สามารถเช่ือมโยงวัตถุที่มีเหมือนกันในแต่ละแห่ง สามารถศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละแห่งผ่านเมนูนี้
ได้ 

6.4 Collection หน้าแสดงข้อมูลคอลเล็กชันต่าง ๆ ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ 
6.5 Contributor ส่วนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายซึ่งถือเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล 
6.6 Contact หน้าข้อมูลการติดต่อกับผู้รับผิดชอบ 

  

 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาขึ้น 
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 7. ทดสอบและประเมินผลกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ท าการทดสอบและประเมินผลกับตัวแทน/ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ชุมชน และคณะผู้ศึกษา บุคลากร
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชันพิเศษ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยก าหนดหัวข้อในการทดสอบดังนี้ 
 ทดสอบการแสดงผลข้อมูล 
 จากการทดสอบการแสดงผลข้อมูลพบว่า การแสดงข้อมูลสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
สวยงาม มีการแสดงข้อมูลสไลด์ส าหรับการประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลเด่นส าหรับคอลเล็กชัน การแสดงข้อมูล
รายการวัตถุที่ท าการเพิ่มเข้าในระบบล่าสุด มีเมนูส าหรับการจัดท านิทรรศการออนไลน์ หรือการน าเสนอข้อมูลเพื่อ
ดึงคอลเล็กชันจากท่ีต่าง ๆ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการในเมนู Exhibition  

 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงรายการวัตถ ุ
 

 ทดสอบประสิทธิภาพการสืบค้น 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการสืบค้น พบว่าสามารถสืบค้นได้ตอบสนองความต้องการ มีการ
สืบค้นแบบไล่เรียง (Browse)  โดยไล่เรียงผลการสืบค้นตาม วันที่ ช่ือเรื่องหรือช่ือรายการวัตถุ ตามพิพิธภัณฑ์ 
(หน่วยงาน) นอกจากน้ียังสามารถสืบค้นแบบข้ันสูง (Advanced Search)  

 
 

ภาพที่ 6 ภาพการสืบค้นแบบไลเ่รยีง 
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ภาพที่ 7 ภาพการสืบค้นแบบข้ันสงู 
 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 หลังจากการศึกษาทั้งหมดพบว่าช่วยให้การจัดการคอลเล็กชัน (วัตถุ) ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็น
ระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น พิพิธภัณฑ์ชุมชนแต่ละแห่งสามารถตรวจสอบวัตถุในครอบครองเพื่อการควบคุม
รายการ และการบริหารจัดการ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ชุมชนสามารถเผยแพร่คอลเล็กชันผ่านระบบ
ออนไลน์ ท าให้ผู้คนสามารถค้นพบข้อมูลคอลเล็กชันของแต่ละแห่งได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้
อย่างละเอียดชัดเจน มีข้อมูลทั้งภาพ ขนาด เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุแต่ละรายการ เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
ทางวัตถุที่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งเก็บรวบรวมเอาไว้ได้ นอกจากนี้ในเมนู Exhibit ยังสามารถรวบรวมรายการวัตถุของ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งมาจัดแสดงเป็นหัวข้อต่าง ๆ ท าให้เห็นความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของวัตถุในแต่ละชุมชน เกิด
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนแต่ละแห่งเก็บรวบรวมไว้ และในอนาคตเมื่อจ านวนพิพิธภัณฑ์ใน
เครือข่ายมีมากขึ้นจะเกิดเป็นกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะสามารถใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดขอบเขตของเครือข่ายให้ชัดเจนว่าจะรวบรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ประเภทใดบ้าง 
เช่น พิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร หรือพิพิธภัณฑ์วิถีชุมชน ฯลฯ และควรมีการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการ
ลงรายการแก่พิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย เพื่อรองรับการจัดท าด้วยตนเองในอนาคต  
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บทคัดย่อ  
 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติของบุคลากร ช่วยลดเวลา
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินท่ีด าเนินการในส่วนค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ
ให้แก่บุคลากร และการพิมพ์เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เอกสารขอเบิก
ค่าตอบแทน  ตรวจสอบตารางการปฏบิัติงาน และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานได้ ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาแบ่งสิทธิ์การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของตัวเองได้ และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ
บันทึกการปฏิบัติงานเพื่อให้หัวหน้าเวรและผู้บริหารทราบ กลุ่มที่สองคือหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถดู
รายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา และสามารถดูตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากรทั้งหมด
ได้ กลุ่มที่สามผู้จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลาสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ และสามารถจัดตารางการ
ปฏิบัติงานและอนุมัติค าขอเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาได้ พร้อมท้ังสามารถพิมพ์เอกสารการลงนามปฏิบัติงานของ
แต่ละวันได้ กลุ่มทีส่ี่คือฝ่ายการเงิน สามารถดูข้อมูลสรุปผลการปฏบิัติงาน และข้อมูลสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
เป็นรายเดือนและรายปีได้ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการเงินที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้  

 
ค าส าคัญ: การจัดตารางนอกเวลา, ค่าล่วงเวลา, ระบบบริหารจัดการ, การปฏิบัติงานนอกเวลา  

 
ABSTRACT  
 An overtime management information system has been developed to aid 
overtime scheduling and reduce the burden of the financial officer in calculating the overtime 
payments as well as printing related documents including payment and payment request 
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documents. Moreover, this system is also used for checking schedules and recording working data. 
The rights to access the system can be divided into 4 groups of users. The first group is library staff 
who can check their own schedules and report their performances to the chief and administrator 
via the system.  The second group is chiefs who can see performance reports and overtime 
schedules of all library staff. The third group is schedulers who can deal with the basic information 
of the system, schedule and approve substitution requests. In addition, a scheduler can print daily 
signed documents. The fourth group is financial officers who can see performance results, monthly 
and annually payment data along with print payment documents according to Burapha university's 
disbursement regulations. 

 
Keyword: Overtime Scheduling, Overtime Payment, Management System 

 
บทน า 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการให้บริการช่วงวันปกติจะให้บริการตั้งแต่เวลา 
8.00 – 22.00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
เป็นช่วงนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งในแต่ละวันบุคลากรส านักหอสมุดจ าเป็นต้องผลัดเปลี่ยนเวลาหลายผลัดใน
การให้บริการ จึงเป็นภารกิจส าคัญของฝ่ายบริการในการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลา ฝ่ายการเงินที่ต้องท า
หน้าท่ีเบิกค่าล่วงเวลาให้แก่บุคลากร โดยที่ผ่านมา การจัดให้บุคลากรที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานมีความ
ยุ่งยากเนื่องจากจะต้องอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับหลังจากท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะต้องน าส่งข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทน
ในเดือนนั้น ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายวัน เนื่องจากต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อค านวณช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการเบิกจ่าย ซึ่งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel  ในการจัดตารางปฏิบัติงานและใช้ค านวณ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนั้น ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนและข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิด
การค านวณผิดพลาด เอกสารไม่ครบถ้วนตามมา 

ดังนั้นผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในบริหาร
จัดการข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับผู้จัดตารางปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลานี้ แบ่งส่วนของการพัฒนาออกเป็นหลายส่วน 
ได้แก่ การจัดตารางปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน ค านวณค่าตอบแทน และสรุปการ
เบิกค่าตอบ และระบบได้แบ่งสิทธิ์การใช้งานเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผู้จัด
ตารางปฏิบัติงาน และฝ่ายการเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เริ่มต้นจาก
ผู้จัดตารางปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดตารางการปฏิบัติงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ส่วนของหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานปัญหา
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ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในการบันทึกการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ท่ีตนเอง
รับผิดชอบได้ ภายหลังจากการปฏิบัติงานภายในแต่ละเดือนได้สิ้นสุดลง ฝ่ายการเงินสามารถพิมพ์เอกสาร
ประกอบการอนุมัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกค่าตอบแทน และตรวจสอบข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานได้
อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด 
 2 .เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล 
 3. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังของแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อการ
บริการจัดการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินงานและศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน 
 ศึกษาการด าเนินงานรูปแบบเดิมที่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดตารางปฏิบัติงานจัดตาราง
ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word และพิมพ์ออกในรูปแบบของกระดาษเพื่อแจกให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของตนเองจากเอกสารทีผู่้จัดตารางปฏิบัติงานมอบให้ ในกรณีมีการแทน
เวร ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกแบบฟอร์มกระดาษส าหรับการแทนเวร ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการค านวณค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานและใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Word การพิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  
 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลารูปแบบเดิม พบว่า มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน รวมถึงมีการน าเอาโปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการจัดตารางการ
ปฏิบัติงาน และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค่าตอบแทน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 2. ออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบ  
 การออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอก
เวลา ได้เลือกใช้เครื่องมือ CodeIgniter Framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CodeIgniter Rocks, 2019) เนื่องจาก CodeIgniter ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP จึงเป็น Framework ที่เหมาะ
ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน มีขนาดเล็กและมีเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์ 
ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2560) 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

   3. พัฒนาระบบ โดยแบ่งสิทธ์ิการใช้งาน 4 กลุ่มดังนี้  
 3.1 สิทธิ์การใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของตัวเองและ
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถแจ้งผ่านระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้หัวหน้าผู้ควบคุมรับทราบได้ ดังนี ้
 3.1.1 ตารางการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงเป็นรูปแบบปฏิทินการปฏิบัติงานของ 

ผู้ปฏิบัติงานคนนั้น ๆ โดยในปฏิทินจะแสดงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ตารางการปฏิบตัิงาน 
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 3.1.2 เมนูประวัติการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงรายการเป็นรายเดือนซึ่งในแต่ละเดือน
จะแสดงข้อมูลของจ านวนครั้ง (แต่ละครั้งจะระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงานแทนผู้อื่น 
และผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเอง ดังภาพที่ 3 และเมื่อคลิกที่จ านวนครั้งในแต่ละเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการปฏิบัติงานแทนผู้อื่นและผู้อื่นปฏิบัติงานแทนดังภาพที่ 4 

 

 
 
ภาพที่ 3 เมนปูระวัติการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
ภาพที่ 4 ข้อมูลการปฏิบตัิงานท่ีมกีารปฏิบัติงานแทนผู้อื่นและผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
 

 3.1.3 การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานแทน ระบบจะแสดงข้อมูลรายการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนแรกของรายการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือการปฏิบัติงานในวัน

ใดให้คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อมูลของการปฏิบัติงานนั้น แสดงในภาพท่ี 5 ส่วนที่สองคือรายการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และรายการที่ขอเปลี่ยนรายช่ือการปฏิบัติงานที่รอการอนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนผู้ปฏิบตัิงานแทน 
 

 
 
ภาพที่ 6 รายชื่อผู้รับผดิชอบการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี 
 

 3.1.4 การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานการ 
ปฏิบัติงานได้ในวันและช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ แสดงในภาพที ่7 เพื่อเก็บข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระบบ และท าให้ง่ายต่อการดูรายงานย้อยหลังได้ 
 

  
 

ภาพที่ 7 การบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงาน 
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 3.2 สิทธ์ิการใช้งานของหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
สามารถดูรายการบันทึกการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ดังภาพที่ 8  และสามารถดูรายละเอียดของรายงานแต่ละเรื่องได้
จากการคลิกท่ีช่ือเรื่องนั้น ๆ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานนั้นในตัวอย่างภาพที่ 9 
 

  
 
ภาพที่ 8 รายการบันทึกการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
ภาพที่ 9 รายละเอียดของรายงาน 
 

 3.3 สิทธิ์การใช้งานของผู้จัดตารางปฏิบัติงาน ผู้จัดตารางปฏิบัติงานสามารถจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ส่วนของเมนูวันหยุด ส่วนของการตั้งค่าค่าตอบแทน เป็นต้น ผู้จัดตารางปฏิบัติงานยังสามารถจัด
ตารางการปฏิบัติงาน อนุมัติค าขอเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานแทนและพิมพ์เอกสารส าหรับลงนามปฏิบัติงานของแต่ละวันได้ 
  3.3.1 การจัดตารางการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงข้อมูลในลักษณะของปฏิทิน 
เพื่อให้การจัดการตารางปฏิบัติงานสามารถท าได้สะดวกขึ้น โดยเลือกช่ือกลุ่มปฏิบัติงานจากด้านซ้ายมือมาและคลิก
ที่วันท่ีในปฏิทิน ดังแสดงในภาพที่ 10   
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ภาพที่ 10 การจัดตารางการปฏิบตัิงาน 
 
 3.3.2 การพิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน  

 

  
 
ภาพที่ 11 พิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน 
 
 3.4 สิทธิ์การใช้งานของฝ่ายการเงิน สามารถดูรายงานสรุปการปฏิบัติงาน และสรุป
ค่าตอบแทนรายเดือน และรายปี พร้องทั้งสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการเงินได้ 
 3.4.1 เมนสูรุปการปฏิบัติงาน โดยสามารถเลือกดูจ านวนช่ัวโมงการการ 

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นรายปีและรายเดือนได้ ดังภาพท่ี 12 



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

 

 

  
 
ภาพที่ 12 รายงานสรุปการปฏิบัตงิาน 
 
 3.4.2 เมนสูรุปค่าตอบแทน สามารถเลือกดูจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ของบุคลกรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นรายปีและรายเดือนได้ ดังภาพท่ี 13 

 

  
 

ภาพที่ 13 รายงานสรุปค่าตอบแทน 
 
 3.4.3 พิมพ์เอกสารทางการเงิน เช่น ใบขออนุมัติ ใบขอเบิก และใบหลักฐานการเบิกเงิน 
ดังตัวอย่างในภาพที ่14 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างหลักฐานทางการเงิน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภปิรายผล 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งจากผลการด าเนินงาน พบว่า  
 1. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด จากการสอบถามผู้ใช้งานระบบ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้งานระบบ ทั้ง 4 กลุ่ม คือ  
1) ผู้ปฏิบัติงาน 2) หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 3) ผู้จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลา และ 4) เจ้าหน้าที่การเงิน  
มีความพึงพอใจในระดับมากกับระบบสารสนเทศดังกล่าว เนื่องจากตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบมีการใช้
งานง่ายและไม่ยุ่งยากซ้ าซ้อน 
  2. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยอ านวยความสะดวก
และลดระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมถึงลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและจัดเก็บเอกสารซึ่งอาจสูญหายได้ จากการด าเนินงานโดยน าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงานนอกเวลา มาใช้ในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 พบว่า  
  2.1 ผู้จัดตารางการปฏิบัติงาน สามารถจัดตารางการปฏิบัติงานและลงนามอนุมัติค าขอ
เปลี่ยนเวรผ่านระบบได้ทันที 
 2.2 ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบตารางการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย เปลี่ยนรายช่ือผู้ปฏิบัติงานแทน หรือหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานแทนกันและรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านทางระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาได้ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงในกระดาษหรือบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานลงในสมุด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 2.3 ลดระยะเวลาการค านวณค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ที่ปกติใช้เวลา
อย่างน้อย 7 วัน  หลังจากน าระบบนี้มาใช้ ฝ่ายการเงินสามารถเบิกค่าตอบแทนได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินในการต้องท าการตรวจสอบหลักฐานการเงิน และการพิมพ์เอกสารต่าง 
ๆ ลงได้ และระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

3. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้ความสะดวกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่าย เพื่อการบริการจัดการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว จาก
เดิมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน ในกรณีที่ไม่แน่ใจในวัน เวลาหรือต าแหน่งในการปฏิบัติงานนอก
เวลา ซึ่งหลังจากได้น าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลามาใช้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าระบบเพื่อตรวจสอบหรือดูประวัติการปฏบิัติงานย้อนหลังได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบเป็นอย่างมาก  

การน าไปใช้ประโยชน ์
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา สามารถลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรในการบริหาร 

จัดการการปฏิบตัิงานนอกเวลา ลดระยะเวลาในการเบิกคา่ตอบแทนและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 
 
รายการอ้างอิง 
ชาญชัย ศุภอรรถกร.  (2560).  สร้างเว็บแอพลิเคชันด้วย PHP+MySQL+AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์. 
 กรุงเทพฯ: ซิมพลิฟาย. 
CodeIgniter Rocks.  (2019).  CodeIgniter Rocks. Retrieved from https://codeigniter.com. 
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การจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ 
  

Southern Thailand Information Management Via Online Exhibition  
 

สุภาวัลย์  วิจิตร, ปารณีย์  สุรปิยวงศ์, ธันย์ชนก  จรัสจินดา 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
supawan@pkru.ac.th  

paranee.s@pkru.ac.th 
Tanchanok.j@pkru.ac.th   

 

บทคัดย่อ  
 การจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการคือ 1) การเตรียมข้อมูลสารสนเทศไทย
ภาคใต้ 2) ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator 3) การอัปโหลด
ลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4) การสร้าง QR Code เพื่อใช้
เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 5) การประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ 6) จัดเก็บสถิติการใช้งาน หลังจากการ
ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอนข้างต้นจากสถิติการใช้งานพบว่า การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวม 
มีจ านวนการใช้คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อเล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มีจ านวนการใช้
มากที่สุดคือนิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มีอัตราเฉลี่ยการ
ใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้งต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 
0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.00 ครั้งต่อเล่ม  

 
ค าส าคัญ: การจัดการสารสนเทศ, สารสนเทศไทยภาคใต้, นิทรรศการออนไลน์ 

 
ABSTRACT  
  Southern Thailand Information Management Via Online Exhibition aimed to 
support more Southern Thailand information usage. The procedures were 1 )  prepare Southern 
Thailand information 2)  design the exhibition in Illustrator program 3) upload the information via 
the Office of Academic Resources and Information Technology website 4 )  create QR Code 5) 
publicize the online exhibitionand 6 )  collect the statistics. The 6 procedures, statistical indicated 
that : The overall of  information usage was 10,109 times per a book, the average was 1.07 times 
per a book. The majority of  the online exhibition access was high, the average was 338.51 times 

mailto:supawan@pkru.ac.th
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per a book. The average of the periodical usage was 0.95 times per a book, the average of the 
book usage was 0.11 times per a book, the average of the article usage  was 0.03 times per a book 
and the average of the pamphlet/clipping was 0.00 times per a book 

 
Keyword: Information management, Southern Thailand Information Management,  

                Online exhibition 
  
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในด้านเป็นแหล่งความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาอังกฤษ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้สารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร  และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน  คือ งานบริหารทั่วไป หอสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562, น. 1-2) 
 หอสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในหอสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ผู้ใช้หอสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย ตรงกับความต้องการ  
ในพ.ศ. 2554 หอสมุดได้จัดตั้งห้องบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบเปิดบริเวณช้ัน 5 อาคารบรรราชนครินทร์ และใช้ช่ือ
เรียกว่า งานบริการสารสนเทศอันดามัน ซึ่งจัดบริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดภาคใต้ โดยเน้น
สารสนเทศฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  ตรัง และสตูล ได้แก่ หนังสือ เอกสารและ
วารสารต่าง ๆ ของ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งวารสารและเอกสารต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคใต้ 
กฤตภาค จุลสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ วัสดุสารนิเทศ อื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผ่นพับ เป็นต้น จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา
พบว่างานบริการสารสนเทศอันดามันมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสารสนเทศอันดามัน  มี
ปริมาณที่น้อย เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการจะเป็นลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ท าให้เข้าถึง
สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการได้ยาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่เปลี่ยนไปใช้สื่อสารสนเทศใน
รูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น (หอสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2552, น. 1-7) 
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้เขียนเล็งเห็นว่านิทรรศการออนไลน์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มี
การใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ต่อการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ จึงด าเนินการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ขึ้น 
                       
วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูล 
 1. เตรียมข้อมูลสารสนเทศไทยภาคใต้ที่จะด าเนินการจัดท านิทรรศการออนไลน์ จากสื่อ 
สิ่งพิมพ์โดยก าหนดเป็นชุดเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ชุดอาหารพื้นเมืองไทยภาคใต้ ชุดการแต่งกายพื้นเมืองไทยภาคใต้ ชุด
การละเล่นพ้ืนเมืองไทยภาคใต้ ชุดวิถีชีวิตและวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 
 2. จัดท ารายการอ้างอิงตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรม 
Illustrator  
 น าสารสนเทศไทยภาคใต้ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้
โปรแกรม Illustrator เนื่องจากการท างานของโปรแกรม Illustrator มีฟังก์ชันการท างานที่หลากหลาย ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ออกแบบได้อย่างครบถ้วน 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเขียนภาพนทิรรศการโดยใช้โปรแกรม Illustrator 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การอปัโหลดลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การน านิทรรศการที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่ในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 1. Log in เข้าเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th/arit/administrator 2. เข้าเมนูเนื้อหา 
เลือกมีเดีย 3. เลือกโฟลเดอร์ exhibition 4. เลือกอัปโหลด และเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัปโหลด 5. อัปโหลด
เสร็จสิ้น 6. เข้าเมนู เนื้อหา เลือกเพิ่มเนื้อหาใหม่ ใส่ช่ือนิทรรศการ ลงใน Code 7. เลือกสถานะ เผยแพร่ และเลือก
หมวดหมู่  นิทรรศการออนไลน์  8. เลือก บันทึก 9. เข้า เว็บไซต์  http://www.pkru.ac.th/arit/th/ เลือก 

http://www.pkru.ac.th/arit/administrator%202
http://www.pkru.ac.th/arit/th/
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หอสมุดกลาง 10. เลือก เมนูนิทรรศการออนไลน์ 11. เลือก อันดามัน 12. ปรากฏนิทรรศการออนไลน์ ที่อัปโหลด
เสร็จสิ้น (ณัฐวุฒิ บุญสัย, 2558, น. 8) 
 

 
ภาพที่ 2 การอปัโหลดลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง QR Code เพ่ือใช้เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 
 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.the-qrcode-generator.com/ 
 2. ใส่ URL นิทรรศการออนไลน์ท่ีอปัโหลดผ่านเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3. “พิมพ์ช่ือ” ทีต้องการ แล้วกด Save 

https://www.the-qrcode-generator.com/
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4. จะปรากฏ QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การจัดท าเป็น  QR Code 

 
 ขั้นตอนที่ 5 การประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ 

 1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน ์ 

 
ภาพที่ 4 การประชาสมัพันธ์นิทรรศการออนไลน ์
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 ขั้นตอนที่ 6 การจัดเก็บสถิติการใช้งาน 
 จัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานนิทรรศการออนไลน์จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KOHA) และเว็บไซต์
จัดเก็บสถิติ http://www.histats.com/viewstats/?sid=3154336&act=3 เพื่อน าผลการใช้งานมาวิเคราะห์ชุด
เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจ เพื่อให้การจัดท านิทรรศการออนไลน์ครั้งต่อไป มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

 

สูตรการหาอัตราเฉลี่ยการใช้ต่อครัง้ 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภททรพัยากร (ปีพ.ศ.2558-2561) 

 
ปีพ.ศ.2558 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร

(เล่ม) 
การใช้ทรัพยากร

(คร้ัง) 
อัตราเฉลี่ยการใช้ 

(คร้ัง) 

หนังสือ 234 23  0.09 
วารสาร 60 33 0.05 
บทความ 1,502 13 0.00 

จุลสาร/กฤตภาค 2,367 20 0.00 
นิทรรศการออนไลน ์ 3 2,654 884.66 

ปีพ.ศ.2559 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
(เล่ม) 

การใช้ทรัพยากร 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ยการใช้ 
(คร้ัง) 

หนังสือ 123 18 0.14 
วารสาร 13 39 3.00 
บทความ 150 36 0.24 

จุลสาร/กฤตภาค 2,908 1 0.00 
นิทรรศการออนไลน ์ 1 799 799.00 

ปีพ.ศ.2560 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
(เล่ม) 

การใช้ทรัพยากร 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ยการใช้ 
(คร้ัง) 

หนังสือ 177 21 0.11 

จ านวนการใช้ (ครั้ง) 

จ านวนทรัพยากร (เล่ม) 
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วารสาร 50 59 1.18 

บทความ 461 1 0.00 
จุลสาร/กฤตภาค 350 - 0.00 

นิทรรศการออนไลน ์ 12 4,172 347.66 
ปีพ.ศ.2561 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 

(เล่ม) 
การใช้ทรัพยากร 

(คร้ัง) 
อัตราเฉลี่ยการใช้ 

(คร้ัง) 

หนังสือ 100 11 0.11 
วารสาร 25 11 0.44 

บทความ 311 - 0.00 
จุลสาร/กฤตภาค 409 6 0.01 

นิทรรศการออนไลน ์ 13 2,192 253.23 
ผลรวม 9,369 10,109 1.07 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
ภาพรวม มีจ านวนการใช้ คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อเล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มี
จ านวนการใช้มากท่ีสุดคือ นิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มี
อัตราเฉลี่ยการใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้งต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตรา
เฉลี่ยการใช้ 0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.00 ครั้งต่อเล่ม  
 อภิปรายผล  
 จากการจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ให้อยู่ในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์ส่งผลให้ข้อมูล
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวกต่อผู้ใช้บริการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และขยายโลกทัศน์ของผู้อ่านให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิราพล ระวัง
การ (2555) ที่กล่าวว่า  นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการน าเสนอองค์ความรู้ที่ใช้กุศโลบายอันแยบยล ในการ
กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของ
การเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  

 จากการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภททรัพยากร พบว่า
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวม มีจ านวนการใช้ คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อ
เล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มีจ านวนการใช้มากที่สุดคือ นิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อ
เล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้ง
ต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 
0.00 ครั้งต่อ  
 ข้อเสนอแนะ  
 ในขั้นตอนการออกแบบนิทรรศการออนไลน์นั้น ผู้จัดท าจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้งาน
โปรแกรม Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ช่วยในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัว รวดเร็ว 
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. เป็นแนวทางในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นของห้องสมุดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2. เป็นแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ 
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บทคัดย่อ  
           ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
(Walai AutoLIB Library System) ซึ่งเช่ือมต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB โดยนิสิตช้ันปีที่ 1 
สามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแทนบัตรประจ าตัวนิสิต ส าหรับยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ในระหว่าง
ที่นิสิตยังไม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิตในภาคเรียนที่ 1 จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โมดุลบัตรประชาชน
ช่วยเพิ่มช่องทางของการบริการที่อ านวยความสะดวกและรับบริการด้วยตนเองของนิสิต ลดขั้นตอนการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณของส านักหอสมุด  นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังช่วยสนับสนุนนโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” อีกด้วย 

 
คําสําคัญ: โมดุลบัตรประชาชน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB, บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has developed an id card module which is connected 
to the Walai AutoLIB automated library system. The 1st year students can use their ID cards, instead 
of student ID cards, for borrowing information resources of libraries while the students have not 
yet received the student ID cards in 1st Semester from Siam Commercial Bank Public Company 
Limited. The extension module provides a new convenient and self-service for the new students. 
It also reduces the operational processes and costs of the library.  Moreover, Thaksin University 
supports “Thailand 4.0” policy of the Government of Thailand. 

 
Keyword: ID Card Module, Walai AutoLIB Library System, ID Card 
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บทนํา 
 ส านักหอสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ และเพื่อค้นคว้าหาความรู้หรืออ้างอิงเอกสาร โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีนิสิตเข้าใหม่เป็นจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตาม ส านักหอสมุดยังไม่สามารถให้บริการนิสิตใหม่ในภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากส านักหอสมุดจะต้องรอการ
ยืนยันข้อมูลนิสิตใหม่จากกลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษณิ จากนั้นด าเนินการถ่ายโอน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ยืนยันการเข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนิสิตแล้วเข้าสู่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ภายหลังนิสิต
ใหม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิตจึงสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้  
 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY อันส่งผลให้ระยะเวลาการรับบัตรประจ าตัว
นิสิตล่าช้ากว่าเดิมมาก  ส านักหอสมุดจ าเป็นต้องแก้ปัญหานิสิตใหม่ท่ีไม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิต แต่มีความประสงค์
จะใช้บริการยืมทรัพยากรสารเทศ โดยส านักหอสมุดได้จัดหาบาร์โค้ดช่ัวคราวเพื่อใช้แทนบัตรประจ าตัวนิสิตในการ
ยืมทรัพยากรสารเทศ ท าให้ส านักหอสมุดต้องเสียงบประมาณในการจัดหาบาร์โค้ดช่ัวคราวและเพิ่มขั้นตอนในการ
ให้บริการนิสิตใหม่ ส่งผลให้นิสิตใหม่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ  ที่ส าคัญสอดคล้องกับนโนบายประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของภาครัฐที่ต้องการให้หน่วยงานราชการมีการพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ให้บริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วยบัตรประชาชนรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้พัฒนา
โมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเช่ือมต่อแอปพลิเคชันไปยังระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งใช้ภาษา C# ในการพัฒนาส่วนต่อประสานกับระบบหลัก 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นิสิตใหม่ของทุกภาคปีการศึกษา สามารถเข้ารับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิต 
 2. เพื่อลดขั้นตอนการท างานของกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดหาและยกเลิก
บาร์โค้ดชั่วคราว 
 3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดหาบาร์โค้ดชั่วคราว 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา 
 สรุปปัญหาและหาวิธีการแก้ไขความล่าช้าการรับบัตรประจ าตัวนิสิตของนิสิตใหม่ของทุกภาคปี
การศึกษา  โดยส านักหอสมุดได้ร่วมหารือกับกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาและกลุ่มภารกิจบริการ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหาแนวทางลดเวลาความล่าช้าของการรับบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้งาน แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
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 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 หมายเหต ุ

วันเปิด 
ภาคเรยีน 

15 สิงหาคม 2560 14 สิงหาคม 2561 17 มิถุนายน 2562  

ถ่ายโอนข้อมูล 
นิสิตใหมเ่ข้าสู ่
ระบบห้องสมุด 

31 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2561 1 กรกฎาคม 2562 *กระบวนการ
ถ่ายโอนข้อมูล
นิสิตใหม่จะ
ด าเนินการ
ภายหลังไดร้ับ
การยืนยันความ
สมบูรณ์ข้อมลู
จากกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสติ
และบริการ
การศึกษา  

นิสิตใหม ่
สามารถใช้บัตร

ประจ าตัว
ประชาชนยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- 15 พฤศจิกายน 2561  1 กรกฎาคม 2562  

นิสิตใหมร่ับบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

31 สิงหาคม 2560 21 และ 23  
มกราคม 2562 

20 กรกฎาคม 2562 *ปีการศึกษา 
2561อยู่ระหว่าง
ท าข้อตกลง
ระหว่างธนาคาร
ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 
กับมหาวิทยาลยั 

 
ตารางแสดงปัญหาความล่าช้าการรับบัตรประจ าตัวนิสติ 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความต้องการและความเป็นไปได้ 
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้ห้องสมุด ชุดเครื่องมือในการพัฒนา
ตลอดจนเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน และการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Walai AutoLIB เพื่อรองรับการท างานของระบบ 
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 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ออกแบบกระบวนการการท างานของโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ระบบโมดุลบตัรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
  
 จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดระบบส่วนต่อประสานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB 
ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มี
ชิปการ์ด(Chip Card) ออกให้โดยกรมการปกครอง 
 2) เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เช่ือมต่อการใช้งานผ่านสาย USB 
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน 
  3) ระบบโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบท าหน้าที่ในการดึงข้อมูลหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนผ่านเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน น าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสมาชิกท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ตามเง่ือนไขที่ก าหนด จากนั้นส่งข้อมูลรหัสนิสิตไปยังโปรแกรมยืม -คืนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB หรือโปรแกรมเครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง 
 4) ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB โดยมีการปรับโครงสร้างเพิ่มตารางข้อมูล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
 การพัฒนาพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบใช้เครื่องมือในการพัฒนา
ประกอบด้วย Microsoft Visual Studio ภาษา C# ส าหรับเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ , ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle ส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Walai AutoLIB , ไดรเวอร์ : Microsoft Usbccid Smartcard 
Reader ( WUDF) , Library ส า ห รั บ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น :  ThaiNationIDCard 
(https://www.nuget.org/packages/ThaiNationalIDCard/) และเครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ซึ่ง
รองรับมาตรฐาน ISO/IEC 7816 

1 
2 

3 

4 
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ภาพที่ 2 การท างานระบบโมดุลบตัรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาษา C# Microsoft Visual Studio  
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ภาพที่ 4 เครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯ 
 
 ปัจจุบันส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณมีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 2 รูปแบบ คือ 
1. ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยโปรแกรมยืม-คืนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB (Circulation)  2. ให้บริการผ่านเครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
(RFID - Radio frequency identification) ดังนั้น การพัฒนาส่วนต่อประสานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนจะต้องสามารถรองรับการท างานได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยมีขั้นตอนการใช้งาน
และรูปแบบเครื่องบริการยืม-คืนแสดงดังภาพที่ 5 และ 6 ตามล าดับ 
 

  
ภาพที่ 5 เครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยโปรแกรมยืม-คืนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB (Circulation) 

ภาพที่ 6 เครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอด ี(RFID - Radio frequency 
identification) 

 
ภาพที่ 5-6 รูปแบบเครื่องบริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการใช้งาน และปรับปรุงระบบ 
 การทดสอบระบบแบ่งเป็น 2 ระยะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 คือการทดสอบการใช้งานโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ พบว่าการ
อ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนไม่เสถียร ปัญหาเกิดจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่น ามาทดสอบ
เชื่อมต่อเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน  
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 ระยะที่ 2 ท าการทดสอบเหมือนระยะแรก แต่เปลี่ยนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุน่ใหม่และเครือ่ง
อ่านบัตรประชาชนต่างยี่ห้อ/รุ่นตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 สามารถท างานได้ปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง 
Driver เพิ่มเติม 
 การประเมินการท างานของระบบ 
 ระบบพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบไม่เพียงสามารถท างานร่วมกับเครื่อง
อ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ระบบยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 การพัฒนาพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบแก้ไขปัญหาให้กับนิสิตใหม่ของ
ทุกภาคปีการศึกษา จากความล่าช้าในการรับบัตรประจ าตัวนิสิต ให้สามารถเข้ารับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
โดยไม่จ าเป็นต้องรอรับบัตรประจ าตัวนิสิตก่อน และช่วยลดขั้นตอนการท างานของกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการจัดหาและยกเลิกบาร์โค้ดช่ัวคราวตลอดจนประหยัดงบประมาณของส านักหอสมุดในการจัดหา
บาร์โค้ดชั่วคราว 
 ปัจจุบันนิสิตใหม่สามารถใช้งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด ไม่เกิน 2 
สัปดาห์ ภายหลังส านักหอสมุดถ่ายโอนข้อมูลนิสิตใหม่เข้าระบบห้องสมดุอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งในอนาคตหาก
ส านักหอสมุดได้รับการยืนยันข้อมูลนิสิตเข้าใหม่เร็วข้ึน จะสามารถให้บริการนิสิตใหม่ได้เร็วขึ้นเช่นกัน 
 ในบางครั้งพบปัญหาไม่สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเกิดจากมีเกิดคราบ
สกปรกติดที่หน้าสัมผัสของชิพ IC  (Integrated Circuit) ติดฝังอยู่ในตัวบัตร แก้ปัญหาโดยใช้ยางลบดินสอลบคราบ
บริเวณดังกล่าว 
  
รายการอ้างอิง 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (e-Buy 
Books Online) เป็นระบบ Web Application ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP เช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดย
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งการด าเนินงานดด้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย   ดังนี้ 
การจัดการงบประมาณ การเสนอทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการสั่งซื้อ การจัดการตัวแทนจ าหน่วย และการท า
รายงานส่วนของการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ควบคู่กับการให้บริการเชิงรุก โดยประยุก ต์ใช้สื่อสังคม
ออนดลน์ คือ LINE Messaging API ในการแจ้งผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรแก่
ผู ้ใช้บริการอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนต่าง    ที ่ดม่จ าเป็นอีกทั้งระบบยังสามารถตรวจสอบ
กระบวนการย้อนหลังดด้ทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดประโยชน์ส าหรับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สะดวกต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นดด้เปิดให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลจากการใช้งานระบบพบว่าระบบนี้สามารถช่วยบริหารจัดการดด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ผลการประเมินผลระบบจากผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบจากผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT  
  The purpose of this research is to develop the e-Buy Books online management 
system is developed as a web-based application, where MySQL Server is exploited as a database 
management system. This can support proactive service for the library user and staff in the 
Academic Resources and Information Technology Center at the Pibulsongkram Rajabhat University.  
The development of an acquisition system consists of fund management, Request management, 
order management, vender management and report. This system works in conjunction with the 
proactive service by applying social media applications, namely LINE applications. This Line service 
is used to inform the result of consideration of each step of the acquisition system to users. 
Intuitively, this solution can reduce unnecessary steps, as it makes information more accessible 
and comprehensible for staff. However, when the system development is complete, it is open for 
service users and operators. This solution is evaluated through the questionnaire regarding 
experience with the system. The experiment concludes that the development of this system can 
help the executives to get hold of the data more quickly and timely as required. Moreover, based 
on the survey with a group of users who have experiences with the system, the level of satisfaction 
is high. 
 

Keywords: Acquisition system, Line Application, Proactive Service 

 
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีภารกิจหลัก
ในการเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน    
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีพันธกิจในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ ดด้มีการส ารวจความต้องการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ จากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยให้กรอกแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศ พร้อมทั้งให้คัดเลือกหนังสือในการงาน PSRU Book Fair ที่จัดขึ้นทุกปี  แล้วสรุปรายการทรัพยากร
สารสนเทศในแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ แล้วน ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  
และตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จะด าเนินการจัดซื้อจัดหาเข้าห้องสมุด 
 จากสภาพการด าเนินงานดังกล่าว จึงดด้พัฒนาระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
(e-Buy Books Online) ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซื้อหนังสือภายในโครงการ PSRU Book Fair และ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบกระบวนการท างานต่าง    ดด้ทุกขั้นตอนตลอดจนมีระบบ
รายงานการจัดซื้อในรูปแบบต่าง    ท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน  อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสนอซื้อ
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สามารถตรวจสอบรายการที่มีการเสนอผ่านระบบสารสนเทศดด้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีการพัฒนา     
การให้บริการเชิงรุกโดยน าเทคโนโลยี LINE Messaging API เพื่อใช้ในการแจ้งผลการพิจารณา ตลอดจนสถานะของ
ขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารเทศท่ีมีผู้บริการเสนอในแต่ละปีงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   และพัฒนาระบบบริการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนดลน์ซึ ่งเป็นการให้บริการแบบเชิงรุก เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และสังเกตจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)         
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านัก        
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุกให้กับผู้ใช้บริการโดยการแจ้งผลการด าเนินงาน
อัตโนมัติหลังจากการอนุมัติผลระบบ e-Buy Books Online ซึ่งข้อมูลจะส่งผ่านระบบ LINE Messaging API  โดย
ผู้วิจัยดด้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดว้ดังน้ี 
  1. ศึกษาปัญหาการท างานและการวิเคราะห์ปัญหา  โดยตระหนักถึงสภาพปัญหาต่าง                       
ที่เกิดขึ้น จึงดด้ปรับวิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนหาวิธีแก้ดขสภาพปัญหาโดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยศึกษาจากระบบงานเดิม 
ตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่  
  2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการห้องสมุด 
โดยดด้จัดสร้างเครื่องมือส าหรับผู้รับผิดชอบระบบจัดซื้อ โดยวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย และออกแบบระบบให้บริการเชิงรุกขึ้นโดยพัฒนาการเชื่อมต่อ
ระบบการเสนอชื้อทรัพยากรสารสนเทศกับสื่อสังคมออนดลน์ ซึ่งในบริบทของหน่วยงานดด้มีฐานข้อมูลการใช้ระบบ 
LINE Messaging API ภายในห้องสมุดอยู่แล้วจึงดด้เชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติ
ผลการเสนอซื้ออีกท้ังยังแจ้งผลการด าเนินการเมื่อทรัพยากรพร้อมให้ผู้เสนอซื้อดด้ยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติดด้   
  3. จัดท าและทดสอบระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย   
เชิงรุก ประกอบดปด้วย Web Application ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL และมี
โปรแกรม Apache Web Server ท าหน้าที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTPS ควบคู่กับการใช้ LINE 
Messaging API ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ และดด้มีการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ แก้ดขการท างานของระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและตรงกับที่ดด้วิเคราะห์และออกแบบระบบดว้  โดยแบ่งเป็นการทดสอบ 2 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ และส่วนของผู้ใช้บริการ  
  4. การประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้งานของระบบ 
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 กระบวนการท างานระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนของผู้ใช้บริการ มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การเข้าใช้งานระบบ โดยเข้าสู่เว็บดซต์ส านักวิทยบริการฯ เลือกเมนู “ระบบบริการเสนอ
ซื้อหนังสือออนดลน์” โดยคลิกเลือกที่ “เลือกจากรายการหนังสือ” จากนั้นกรอก Username และ Password เพื่อ
เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ 
 

1.2 การเสนอซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศจากร้านค้าที่มีอยู ่ในระบบ  ผู ้ใช้บริการ
สามารถเสนอซื้อ โดยการเลือกรายการหนังสือจากร้านค้าที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งรายการหนังสือที่น าเข้าระบบนั้น ทาง
ห้องสมุดดด้ประสานขอข้อมูลจากร้านค้าต่าง   โดยก าหนดให้ทางร้านค้ารวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้ในรูปแบบ 
ดฟล์ข้อมูล (*.xlsx) ตามที่ทางห้องสมุดก าหนดให้เพื่อท าการน าเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีการแยกหมวดหมู่ตามสาขาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ  ในส่วนการค้นหาหนังสือ โดยสามารถค้นหาจากช่ือหนังสือช่ือผู้แต่ง หรือ เลข ISBN และการ
เลือกจากหมวดย่อยในแต่ละสาขาวิชาที่ปรากฏในหน้าจอส่วนด้านล่างของการค้นหา เมื่อท าการเลือกดูรายชื่อ
หนังสือแล้ว หากต้องการเสนอซื้อให้คลิกท่ีดอคอนด้านหลังรายการ 
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ภาพที่ 2 เสนอซื้อรายการหนังสือที่มีอยู่ในระบบ 

 

  1.3 การเสนอซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ในกรณีที่รายการทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการเสนอซื้อดม่มีอยู่ในระบบเสนอซื้อออนดลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านเมนูแนะน า
หนังสือใหม่  โดยการเข้าสู่ระบบการเสนอซื้อหนังสือออนดลน์ คลิกเลือกที่ “แนะน าหนังสือใหม่”   ให้กรอกข้อมูล
หนังสือของท่านโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิกเลือก “ยืนยันการท ารายการ”  
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอแนะน าหนงัสือใหม่ 
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  1.4  ระบบตรวจสอบรายการเสนอซื้อและการแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้บริการเสนอซื้อรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะท าการตรวจสอบและ
ด าเนินการตามขั้นตอนพิจารณาด าเนินการสั่งซื้อ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อและดด้รับ    ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สั่งซื้อแล้ว ระบบเสนอซื้อออนดลน์จะท าการแจ้งเตือนผ่าน  LINE Messaging API ดปยังผู้ใช้บริการ โดยผู้เสนอซื้อ 
สามารถติดตามการสั่งซื้อของท่านดด้จากเมนูหนังสือที่ท่านเสนอแนะขณะนี้ ในส่วนของข้อมูลรายการหนังสือที่
เสนอแนะดปและถูกส่งต่อขั้นตอนพิจารณาการจัดซื้อ รวมถึงสถานะรายการหนังสือ โดยส านักวิทยบริการฯ มีบริการ
ส าหรับสมาชิกห้องสมุดที่ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Messaging API (LINE ID : @lib-psru) ของห้องสมุดดว้ ระบบ
จะมีการแจ้งเตือน ผ่าน LINE Messaging API ของผู้เสนอแนะหนังสือ เพื่อแจ้งถึงผลการอนุมัติและการด าเนินงาน
ของหนังสือที่ถูกสั่งซื้อและพร้อมให้บริการอัตโนมัติเมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินงานน าข้อมูลหนังสื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแจ้งเตือนผูเ้สนอแนะหนังสือจากระบบ LINE Messaging API 
 
 2. ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การเข้าใช้งานระบบ เข้าสู ่เว็บดซต์ส านักวิทยบริการฯ เลือก “ระบบบริการเสนอซื้อ
หนังสือออนดลน์” เข้าสู่ระบบส าหรับบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยคลิกที่  
“ส าหรับเจ้าหน้าที่” จากนั้นกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 5 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ปฏิบัติงาน 

 
ภาพที่ 6  ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (e-Buy Books Online) ของเจ้าหน้าที ่
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 2.2  ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
(e-Buy Books Online) เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบจะมีการด าเนินงานมี 5 ข้ันตอน ดังต่อดปนี้ 
  2.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 (STEP 1) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบรายการหนังสือท่ี      ถูกเสนอแนะ
เข้ามาใหมแ่ละการตรวจสอบข้อมลูของผู้เสนอแนะ เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ผู้ใช้บริการเสนอแนะผ่านระบบ โดยบรรณารักษ์ท่ีปฏิบัติงานจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดรูายละเอียดของ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยระบบจะส ารวจข้อมูลหนังสือกับกับฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
เพื่อตรวจสอบความซ ้าซ้อน เมื่อตรวจสอบแล้วระบบจะแสดงเมนู ให้เลือก 3 สถานะ ประกอบด้วย ส่งต่อการจดัซื้อ 
รอตรวจสอบข้อมูล และมีในห้องสมุดแล้ว ให้เลือกคลิกท่ี “ส่งต่อการจัดซื้อ” ซึ่งเป็นรายการที่ดม่ซ า้กับทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุด   
           2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 (STEP 2) คือ ขั้นตอนการจัดซื้อเลือกร้านค้าเป็นการพิจารณาจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อท าการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ดด้รับการเสนอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
ด าเนินการจัดซื้อ เมื่อเข้าสู่ระบบให้คลิกที่เมนู “อนุมัติจัดซื้อหนังสือ-เลือกร้านค้า” เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อและ
เลือกร้านค้าที่จะท าการสั่งซื้อ หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู “จัดซื้อหนังสือ” ระบบจะปรากฏข้อความยืนยันการอนุมัติ
สั ่งซื้อรายการหนังสือ ในขั้นตอนนี้มีการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลผู ้ใช้บริการที่ลงทะเบียน LINE เพื่อแจ้งผลการ
พิจารณาดปยังผู้เสนอซื้ออัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API 
  2.2.3 ขั ้นตอนที่ 3 (STEP 3) คือ ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อ  เป็นการสั่งซื้อทรัพยากร
สารสนเทศเมื่อท าการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกช่วงวันท่ีอนุมัติจัดซื้อรายการหนังสือ แล้วคลิกท่ี
เมนู “Submit” จะปรากฏหน้าจอรายการวันที ่อนุมัติจัดซื ้อหนังสือ  เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ จะท าการพิมพ์รายการสั่งซื ้อออกมาในรูปแบบใบสั่งซื ้อส่งให้ร้านค้าเพื ่อท าการสั่งซื ้อทรัพยากร
สารสนเทศตามรายการที่ต้องการ 
  2.2.4 ขั้นตอนที่ 4 (STEP 4) ขั้นตอนการตรวจรับ เป็นขั้นตอนการตรวจรับรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจ าหน่าย โดยผ่านการตรวจสอบตัวเล่มหนังสือว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามใบส่งของเรียบร้อยแล้ว จึงท าการตรวจรับหนังสือในส่วนของเมนูการตรวจรับหนังสือท่ีสั่งซื้อ โดยเลือก
คลิกที่เมนู “ตรวจรับหนังสือที่สั่งซื้อ” จะเข้าสู่หน้าจอระบุเลขที่ใบส่งสินค้า และใบรายการสั่งซื้อที่ต้องการตรวจรับ 
การตรวจรับหนังสือ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ตรวจรับหนังสือที่สั่งซื้อ และตรวจรับหนังสือที่ค้างส่ง โดยสามารถเลือก
ตรวจรับหนังสือ  จากรายการใบสั่งซื้อ 
  2.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 (STEP 5) ขั้นตอนการยืนยันการจัดส่งหนังสือท่ีตรวจรับขึ้นช้ัน
ให้บริการ (หลังจาก Tagging)  เปน็ข้ันตอนการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีด าเนินการเรยีบรอ้ยและพร้อม
ให้บริการ ซึ่งในกระบวนการนี้ระบบจะแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศพร้อมใช้งานดปยังผู้เสนอซื้อ ผ่าน LINE 
Messaging API ของผู้เสนอซื้อโดยอัตโนมตั ิ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการวิจัย 
    ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบและการประเมิน
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการเสนอซื ้อทรัพยากรสารสนเทศของส านัก         
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย          
การประเมินของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 คน  และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย
สอบถามจากผู้ใช้บริการที่ใช้ระบบ จ านวน 100 คน  โดยการประเมินระบบจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (n=7) ระดับ 
1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้งานระบบ 
(Functional Requirement) 

4.51 มากที่สุด 

2. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance) 4.46 มาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) 4.29 มาก 

4. ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 4.57 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.46 มาก 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 
    จากตารางที่ 1 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบบริหาร
จัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅  = 4.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมากที่สุด คือ ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) (x̅ = 4.57) 
รองลงมา ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement) (x̅ = 
4.51) และด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance) (x̅ = 4.46) และคะแนนค่าเฉลี่ยต ่าสุดระดับปาน
กลาง คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) (x̅ = 4.29)  ตามล าดับ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (n=100) ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการ
ผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement) 

4.11 มาก 

2. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance) 4.18 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) 4.23 มาก 
4. ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 4.21 มาก 

ภาพรวม 4.18 มาก 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
    
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการใช้งานของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมากที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) (x̅ = 4.23)  
รองลงมา ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) (x̅ = 4.21) และด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ 
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(Performance) (x̅ = 4.18) และคะแนนค่าเฉลี่ยต ่าสุดระดับปานกลาง คือ ด้านความสามารถในการท างานตาม
ความต้องการผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement) (x̅ = 4.11) ตามล าดับ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยที่พบ มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์และออกแบบขั ้นตอนการเสนอซื ้อทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเสนอแนะรายการ
หนังสือใหม่ และนอกจากน้ันการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ส าหรับเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จึง
ดด้ปรับวิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนหาวิธีแก้ดขสภาพปัญหา เข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนปรับกระบวนการท างานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดซื้อดด้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของมงคล  อุตะมะแก้ว (2560) ที่พบว่า การใช้งานระบบเป็นดปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถ ลดความซ ้าซ้อนของข้อมูลดด้  
 2. การพัฒนาระบบบริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายแบบเชิงรุก พบว่า 
การพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการแบบเชิงรุก โดยน าเทคโนโลยีสื่อสังคมออนดลน์ คือ โปรแกรม LINE เพื่อใช้ใน
การแจ้งผลการพิจารณา ตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารเทศที่มีผู้ใช้บริการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ขวัญฤดี ฮวดหุ่น (2560) ที่พบว่า ท าให้การสื่อสารเกิดความ
รวดเร็วและประหยัดเวลา ท าให้รับรู้ข่าวสารดด้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
 3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความสามารถ
ของระบบในการเข้าถึงส่วนต่าง   ดด้รวดเร็ว เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้ระบบมีการพัฒนาการ
ให้บริการเชิงรุกโดยน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนดลน์ คือ การท ารายการแจ้งผลรายการหนังสือท่ีเสนอแนะผ่าน
ระบบแอปพลิเคชันดลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ นภดล แก้วบรรพต (2555) ที่พบว่า สังคม
ออนดลน์เป็นเสมือนช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ เป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีรวดเร็วและประหยัดที่สุด   
 4. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบ (Performance) พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยอมรับใน
ประสิทธิภาพความสามารถของระบบในการอ านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้งานมีค่าเฉลี ่ยสูงสุด โดยสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการท างานต่าง   ดด้ทุกขั้นตอนตลอดจนมีระบบรายงานการจัดซื้อในรูปแบบต่าง   และท าให้   
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของมงคล  อุตะมะแก้ว (2560) ที่พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้เสนอซื้อสามารถตรวจสอบรายการที่มีการเสนอผ่านระบบสารสนเทศดด้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีฟังก์ชันการปรับแก้ดขใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นมาแล้วจากระบบ เพื่อปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
กรณีที่มีร้านค้าอื่นท่ีราคาถูกกว่า 
 2. ควรมีฟังก์ชันแสดงข้อมูลรายชื่อหนังสือที่อนุมัติสั่งซื้อของสมาชิก โดยจ าแนกเป็นรายบุคคล
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
 3. ควรเพิ่มระบบข้อมูลรายงานสถิติในด้านต่าง   เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและการ
วางแผนของผู้บริหารในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณถัดดป 
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   การน าไปใช้ประโยชน์ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดด้เปิดใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซื้อหนังสือ โดยมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด และประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ดังนี้  
   1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด 
  1.1 ผู้ใช้บริการดด้รับความสะดวก สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศดด้ทุกสถานที่ทุก
เวลา ผ่านระบบออนดลน์ 
      1.2 ผู้ใช้บริการดด้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงต่อความต้องการ 
                     1.3 ผู้ใช้บริการสามารถติดตามกระบวนการท างานต่าง   ดด้ทุกขั้นตอน ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ ท าให้ทราบสถานะของขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีตนเองเสนอซื้อดว้ดด้ด้วยตนเอง 
         1.4 ผู้ใช้บริการสามารถทราบการแจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบเชิงรุก
ผ่าน LINE Messaging API ดด้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการ 
    2. ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
  2.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานจัดซื้อ ตลอดจนลดความ
เสี่ยงในการสูญหายของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีการเสนอแนะเข้าห้องสมุด เนื่องจากมีการน าเข้ารวบรวม 
จัดเก็บรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศดว้ในระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
        2.2  มีการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการแบบเชิงรุก โดยน าเทคโนโลยี LINE Messaging 
API เพื่อใช้ในการแจ้งผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผู้ใช้บริการ
เสนอในแต่ละปีงบประมาณ 
        2.3 ส านักวิทยบริการฯ สามารถลดปริมาณกระดาษในขั้นตอนการรวบรวมรายการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
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