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บทคัดย่อ 
 AV Self-Check คือ บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่ำน QR Code ของหอสมุด 
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงเนื้อเรื่องย่อ รับชมวิดีโอตัวอย่ำง และท ำรำยกำรยืม 
โสตทัศนวัสดุประเภทภำพยนตร์บันเทิงด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ ด้วยกำรสแกนสัญลักษณ์ 
QR Code ที่ติดอยู่บนตัวสื่อโสตทัศนวัสดุ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเพ่ิมช่องทำง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลำ 
ในกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ และส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด                 
เพ่ิมมำกข้ึน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 1) กำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำนของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขั้นตอนกำรยืมโสตทัศนวัสดุ 2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3) กำรจัดกำร
ข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนวัสดุเพ่ือให้บริกำร และ 4) กำรประชำสัมพันธ์และ
ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร ผลประเมินควำมพึงพอใจที่ได้จำกกำรทดลองให้บริกำรกับ                            
กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน พบว่ำได้รับผลอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.81 
 
ค าส าคัญ:  
 AV Self-Check, โสตทัศนวัสดุ, ภำพยนตร์บันเทิง, QR Code, ยืมด้วยตนเอง,  
บริกำรเชิงรุก 
 

บทน า 
 ภำพยนตร์บันเทิง ถือเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ (Audio visual) 
ที่มีกำรใช้บริกำรมำกท่ีสุดของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร แต่สภำพกำรให้บริกำร 
ในปัจจุบัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมคล่องตัวในกำรจัดกำรหลำยด้ำนจนเป็นที่มำของ 
ปัญหำต่ำง ๆ เช่น กำรติดบำร์โค้ด ลำเบลเลขเรียกและชื่อเรื่อง รวมถึงใบประทับวันก ำหนดส่งคืนที่ไป
บดบังเนื้อเรื่องย่อและข้อมูลส ำคัญบำงส่วน จึงเกิดกำรแกะลอกลำเบลออกโดยผู้ใช้ สร้ำงควำมช ำรุด
เสียหำยให้ตัวกล่องที่บรรจุแผ่นและหน้ำปกของสื่อโสตทัศนวัสดุ ปัญหำไม่พบสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชั้น 
แผ่นสูญหำย จัดเก็บไม่ตรงชั้น มักเกิดจำกผู้ใช้น ำสื่อโสตทัศนวัสดุเข้ำออกจำกชั้นโดยไม่ผ่ำนกำรยืม 



เพ่ือน ำไปเปิดชมตัวอย่ำงของภำพยนตร์ที่จุดบริกำรทีวีเฉพำะบุคคลหรือจุดบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือกำรที่ผู้ปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในหลำยส่วน ไม่สำมำรถนั่งประจ ำจุดบริกำรยืม-คืน 
ได้ตลอดเวลำ ท ำให้ในบำงครั้งผู้ใช้ต้องรอคอยเป็นเวลำนำน เป็นต้น 
 เพ่ือขจัดปัญหำดังที่กล่ำวมำและยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรโสตทัศนวัสดุ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดประจ ำบริกำรโสตทัศนวัสดุ 
ท ำกำรคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรในลักษณะ e-Services ทีท่ ำงำนร่วมกับระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติผ่ำน QR Code สำมำรถช่วยให้ผู้ใช้รับรู้เนื้อเรื่องย่อและชมตัวอย่ำงภำพยนตร์ได้โดย 
ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันก ำหนดส่งคืน และยังสำมำรถท ำรำยกำรยืม 
สื่อภำพยนตร์ด้วยตัวเองได้ทันทีผ่ำนโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรง
จุดให้บริกำรยืม-คืน ในชื่อโครงกำรว่ำ AV Self-Check  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของโสตทัศนวัสดุ 
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันก ำหนดส่งคืนที่ติดอยู่บริเวณ 
ด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำรยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร                       
โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำรยืม-คืน 
 3.  เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร และส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกร 
สำรสนเทศของห้องสมุดเพ่ิมมำกข้ึน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษากระบวนการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขั้นตอนการยืม
โสตทัศนวัสดุ 
 กำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุเริ่มต้นจำกผู้ใช้บริกำรน ำแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องกำรยืม 
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของตัวแผ่นแล้วมำยังจุดบริกำรยืม-คืนพร้อมบัตรสมำชิกห้องสมุด 
ผู้ปฏิบัติงำนจะท ำรำยกำรยืมผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติและประทับวันก ำหนดส่งคืน กำรศึกษำ 
กระบวนกำรท ำงำนนี้ช่วยให้นักพัฒนำระบบทรำบถึง Input Process และ Output ที่เกิดขึ้น น ำไปสู่ 
กำรสร้ำงระบบสำรสนเทศท่ีเชื่อมกำรท ำงำนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่ำงถูกต้อง 
 สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ 
 1.  ผู้ใช้บริกำรน ำแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องกำรยืมพร้อมบัตรสมำชิกห้องสมุดมำท่ี                  
จุดให้บริกำรยืม-คืน 
 2.  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระบุบำร์โค้ดสมำชิกห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ท ำกำรตรวจสอบสถำนะและเงื่อนไขของสมำชิก หำกสมำชิกอยู่ในสถำนะปกติจะเข้ำสู่ขั้นตอนที่ 3 
แต่หำกสมำชิกมีสถำนะที่ผิดเงื่อนไขใด ๆ กับกฎกำรยืมของห้องสมุดก็จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรยืมได้ 
 3.  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระบุบำร์โค้ดโสตทัศนวัสดุเพื่อท ำกำรยืม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
บันทึกข้อมูลกำรยืมเข้ำสู่ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลสมำชิกพร้อมค ำนวณวันส่งคืน 



 4.  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประทับวันก ำหนดส่งคืนที่ด้ำนหลังแผ่นโสตทัศนวัสดุ 
 สรุป Input ที่จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 1.  บำร์โค้ดสมำชิกห้องสมุด (กรณียืมด้วยตนเองจะต้องใช้กำรยืนยันตัวตนด้วย 
บัญชีสมำชิกห้องสมุดของผู้ใช้) 
 2.  บำร์โค้ดโสตทัศนวัสดุ 
 3.  วัน/ เวลำที่ยืม 
 สรุป Process กำรท ำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 1.  กำรพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (กรณียืมด้วยตนเองจะมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลสมำชิกก่อน) 
 2.  กำรตรวจสอบสถำนะผู้ใช้ 
 3.  กำรตรวจสอบสถำนะโสตทัศนวัสดุ 
 4.  กำรยืมโสตทัศนวัสดุ 
 สรุป Output ที่ได้จำกกำรท ำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 1.  สถำนะกำรยืม (หำกยืมไม่ส ำเร็จจะแจ้งสถำนะผู้ใช้หรือสถำนะโสตทัศนวัสดุที่เป็น 
สำเหตุ) 
 2.  วันก ำหนดส่งคืนโสตทัศนวัสดุ (ในกรณีท่ียืมส ำเร็จ) 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ทีมงำนประชุมหำรือเพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ AV Self-Check  
ได้แก่ 
 1.  รองรับกำรน ำเข้ำ (Import) ข้อมูลบรรณำนุกรมของโสตทัศนวัสดุจำกระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติในขอบเขตข้อมูลเลขที่บรรณำนุกรม เลขที่บำร์โค้ด ชื่อเรื่อง และ เลขเรียกได้ 
 2.  รองรับกำรเพ่ิมข้อมูลเนื้อเรื่องย่อและวิดีโอตัวอย่ำงภำพยนตร์ของโสตทัศนวัสดุได้ 
 3.  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลโสตทัศนวัสดุใหม่ได้ 
 4.  สร้ำงสัญลักษณ์ QR Code ประจ ำแผ่นโสตทัศนวัสดุได้ 
 5.  ตรวจสอบและนับจ ำนวนกำรเข้ำถึงโสตทัศนวัสดุแต่ละชื่อเรื่องได้ 
 6.  รองรับกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองได้ 
 7.  บันทึกประวัติกำรท ำรำยกำรยืมด้วยตนเอง (Self-Check transaction log)  
ของผู้ใช้ได้ 
 8.  แจ้งเตือนเมื่อมีกำรท ำรำยกำรยืมด้วยตนเองไปยังเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนผ่ำนทำง    
อีเมลได้ 
 ผู้พัฒนำได้ใช้แนวทำงในกำรออกแบบระบบตำมหลักกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ 
(SDLC) ตั้งแตก่ำรวำงแผน ก ำหนดขอบเขตควำมเป็นไปได้และข้อจ ำกัดของระบบ สู่กำรออกแบบ 
และพัฒนำระบบ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล หน้ำที่และควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้นของผู้ใช้งำน 
ระบบ กำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น (Web-based application technology) 
ผู้พัฒนำได้เลือกใช้โปรแกรมภำษำ PHP และ JavaScript ท ำงำนร่วมกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล  
MySQL และซอฟต์แวร์ส ำหรับบริกำรเครื่องแม่ข่ำย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source  
Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเชื่อมต่อกำรท ำงำนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ในส่วนของกำรยืมโสตทัศนวัสดุ จะด ำเนินกำรผ่ำน Web Service ส ำหรับกำรยืมทรัพยำกร  



ประกอบด้วย EncodePassword, PatronAuthen, และ CheckOutItem ตำมล ำดับ ซึ่งได้รับ 
กำรช่วยเหลือจำกทีมผู้พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่ำงดี 

 

 
 

ภำพที่ 1  Context Diagram ของระบบ AV Self-Check  
 

 
 
ภำพที่ 2  หน้ำจอ Back Office ของระบบ AV Self-Check 

 
 
 
 
 



 การจัดการข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริการ 
 ในครั้งแรกจะท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลบรรณำนุกรมของโสตทัศนวัสดุจำกระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติเข้ำสู่ฐำนข้อมูลระบบ AV Self-Check ผู้ปฏิบัติงำนจะท ำกำรปรับปรุงข้อมูลเหล่ำนั้น 
โดยกำรเพ่ิมเนื้อเรื่องย่อและรหัสคลิปวิดีโอตัวอย่ำงที่ใช้ดึงวิดีโอจำกเว็บไซต์ Youtube มำแสดงผล 
ในครั้งต่อ ๆ ไปจะเป็นกำรบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ตำมปกติ ขั้นตอนกำรท ำงำน มีดังนี้ 
 1.  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดได้รับโสตทัศนวัสดุใหม่จำกงำนลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ท ำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล AV Self-Check 
 2.  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดจัดพิมพ์และติดสัญลักษณ์ QR Code ที่ได้จำกระบบ AV  
Self-Check ไว้บนปกหน้ำของสื่อโสตทัศนวัสดุแล้วน ำขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร 
 3.  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดปรับเปลี่ยนสถำนะกำรติดสัญลักษณ์ QR Code ประจ ำ                       
สื่อโสตทัศนวัสดุ 
 

 
 
ภำพที่ 3  กำรบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม ่



 
 
ภำพที่ 4  หน้ำจอกำรสร้ำง QR Code ตำมล ำดับเลขเรียก 
 

  
 
ภำพที่ 5  ขั้นตอนกำรพิมพ์และติด QR Code ที่ปกหน้ำของสื่อโสตทัศนวัสดุ 



 3.  การประชาสัมพันธ์และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
 ท ำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล หน้ำจอประชำสัมพันธ์ 
ดิจิทัล และ Social Network ของห้องสมุด รวมถึงจัดท ำป้ำยโฆษณำในลักษณะโฟมบอร์ดวำงไว้ใน 
ต ำแหน่งที่มีผู้ใช้บริกำรสัญจรไปมำและภำยในห้องโสตทัศนวัสดุ เพ่ือดึงดูดควำมสนใจและเชิญชวน 
ให้เข้ำใช้บริกำร 
 ทีมงำนได้เชิญกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 30 คน มำทดลองใช้บริกำรระบบ AV Self-Check  
พร้อมท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ได้ผลตำมตำรำงที่ 1 

 

 
 
ภำพที่ 6  กำรจัดท ำกรำฟิกประกอบกำรประชำสัมพันธ์และบรรยำกำศกำรทดลองใช้งำนระบบ 



 
 
ภำพที่ 7  หน้ำจอกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check เมื่อท ำกำรอ่ำน QR Code ด้วยสมำร์ทโฟน 
 

 
 
ภำพที่ 8  จุดบริกำรตัวเองส ำหรับประทับวันก ำหนดส่งคืนหลังจำกท ำกำรยืมด้วยตนเองส ำเร็จ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรพัฒนำระบบ AV Self-Check บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่ำน QR Code 
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของ 

โสตทัศนวัสดุได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันก ำหนดส่งคืน 

ที่ติดอยู่บริเวณด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ และผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำร 

ยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำร 

ยืม-คืน ซึ่งส่งผลให้ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร และส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกร 

สำรสนเทศของห้องสมุดเพ่ิมมำกข้ึน 



 ผลประเมินจำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน ในประเด็น 
ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 1) พบว่ำ ได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทุกประเด็น 
โดยค ำถำมในหัวข้อกำรสแกน QR Code ที่ตัวโสตทัศนวัสดุ มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด (4.88) 
 
ตำรำงที่ 1  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร AV Self-Check ของผู้ใช้บริกำร 
 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ AV Self-Check สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

1.  กำรสแกน QR Code ที่ตัวโสตทัศนวัสด ุ 4.88 0.10 มำกที่สุด 
2.  กำรแสดงข้อมูลที่หน้ำจออุปกรณ ์ 4.81 0.12 มำกที่สุด 
3.  ควำมสะดวกในกำรรับชมตัวอย่ำงโสตทัศนวัสดุ 4.85 0.11 มำกที่สุด 
4.  ควำมสะดวกในกำรอ่ำนเนื้อเรือ่งย่อของโสตทัศนวัสดุ 4.72 0.14 มำกที่สุด 

5.  กำรท ำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง 4.82 0.11 มำกที่สุด 

6.  กำรประทับวันก ำหนดส่งคืนท่ีหลังแผ่นโสตทันวัสดุก่อนน ำออกจำกห้อง 4.75 0.13 มำกที่สุด 

7.  บริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรใช้บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุของห้องสมดุ 4.85 0.11 มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.81 0.12 มากที่สุด 
 

 ผลประเมินจำกกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริกำร (ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด)  
จ ำนวน 1 คน ในประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรท ำงำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 2)  
พบว่ำ ได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทุกประเด็น 

 
ตำรำงที่ 2  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริกำร 
 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ AV Self-Check สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

1.  กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.  กำรเข้ำถึงเมนูเพื่อท ำงำนต่ำง ๆ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.  กำรบันทึกและจัดกำรข้อมูลโสตทัศนวัสด ุ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.  กำรสร้ำง QR-Code ประจ ำโสตทัศนวัสด ุ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.  กำรค้นหำข้อมูลโสตทัศนวัสด ุ 5.00 0.00 มำกที่สุด 

6.  กำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรยืมของผู้ใช้บริกำร 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7.  ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลโสตทัศนวัสด ุ 4.50 0.50 มำกที่สุด 

8.  ประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรท ำงำนของระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 

9.  ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อระบบในภำพรวม 5.00 0.00 มำกที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.94 0.05 มากที่สุด 
 

 
 
 



 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของโสตทัศนวัสดุ 
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันก ำหนดส่งคืนที่ติดอยู่บริเวณ 
ด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 2.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำรยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร โดยไม่ต้องรอ 
หรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำรยืม-คืน 
 3.  เป็นกำรเพ่ิมช่องทำง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลำในกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ 
ของห้องสมุด 
 4.  ส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดเพ่ิมมำกข้ึน 
 5.  ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 
 บริกำร AV Self-Check จะเข้ำมำปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำรโสตทัศนวัสดุให้สอดรับ 
กับวิถชีีวิตยุคดิจิทัลของผู้ใช้กลุ่มใหม่อย่ำงลงตัว เป็นบริกำรเชิงรุกทีช่่วยยกระดับคุณภำพสินค้ำและ 
บริกำรจำกกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่ำ 
สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ห้องสมุด และเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำรแบบพึ่งตนเอง  
(Self-services) ที่เพ่ิมมำกข้ึนในอนำคต อันจะช่วยลดกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรและเวลำ 
ในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุดลงได้อีกมำกต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
จัดท าโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร 
ใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรไทย 
เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรได้โดยสะดวก ห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย ประกอบด้วย  
บริการข้อมูล ข่าวสารและการแจ้งเตือนเพ่ือให้เกษตรกรเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ ระบบบริการ 
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย ระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศ 
ระบบบริการ “กูรูเกษตรศาสตร์” ซึ่งเป็นระบบตอบค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ระบบ 
บริการห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทยเป็นแหล่งบริการความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรยุคใหม่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0 
 
ค าส าคัญ:  
 ห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย, เกษตรกรยุคใหม่, ไทยแลนด์ 4.0, กูรูเกษตรศาสตร์ 
 
Abstract 
 Thai Farmer’s Library served as an integrated services platform for providing 
agricultural knowledge developed by Kasetsart University in collaboration with  
cooperation agencies. Its purpose is to encourage Thai farmers to improve and solve  
agricultural production problems based on agricultural knowledge. By all means 
the services platform provides Thai farmers an easy access to those agricultural  
knowledge. The services platform consists of agricultural information, news and  
alerts to keep farmers prepared for any situation. It provided not only agricultural  
knowledge within Thailand but also online agriculture databases from oversea. Also,  
it provides “GuruKasetsart” service, which is the service that helps to respond to 



questions concerning agriculture by agricultural experts from various fields. 
Thai Farmer’s Library provides agricultural knowledge that can be accessed  
anywhere, anytime at free of charge and aims to enhance the potential of new age  
farmers and to increase the competitiveness of Thailand in the era of Thailand 4.0. 
 
Keywords:  
 Thai Farmer’s Library, New Age Farmer, Smart Farmer, Thailand 4.0, 
GuruKasetsart 
 
บทน า 
 ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบกับปัญหามากมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและจ าเป็น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต 
ภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่ า มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในภาคการเกษตรมีจ ากัด และมีฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ทันสมัยแต่ยัง 
ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ในปัจจุบัน นอกจากต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ยังพบกับปัญหา 
ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในการวางแผน บริหารจัดการ 
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตรงความต้องการ และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
การแสวงหาความรู้จากฐานความรู้ที่ถูกต้องและครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป  
เชื่อมโยงถึงการตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต 
ประกอบกับการได้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหาด้วยความรู้ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 
ซึ่งท าหน้าทีร่วบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 35 ปี 
จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบบริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย โดยเปิดโอกาส 
ให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐาน 
ความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 (อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, 2560) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรไทย 
 2.  เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรได้โดยสะดวก 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  วางแผน ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยประชุม ระดมความคิด ร่วมกับผู้ใช้บริการ 
ที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญผู้แทนเกษตรกรกลุ่มคนกล้าคืนถิ่น มาร่วมวางแผนพัฒนา 



ระบบ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการความรู้เพ่ือการพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหา รูปแบบ 
และวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรยุคใหม่ 
 2.  วิเคราะห์ระบบ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยการน าความต้องการที่ได้มาจาก 
ขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของระบบ 
บริการความรู้ด้านการเกษตรที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือก าหนดส่วนประกอบของระบบ 
 และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการท างานในระบบ 
 3.  ออกแบบระบบ ออกแบบและก าหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ก าหนดคุณลักษณะของโปรแกรม 
ที่จะพัฒนา ออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้งาน ออกแบบโครงสร้างข้อมูล และออกแบบ 
รายงาน 
 4.  พัฒนาระบบ พัฒนาระบบงานด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรม โดยมี 
การศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้ 
  4.1  เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
  4.2  มีประสิทธิภาพสูง รองรับผู้ใช้งานจ านวนมาก 
  4.3  ฐานข้อมูลมีความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลที่มาก รองรับข้อมูลจ านวนมาก 
  4.4  ระบบสืบค้นมีประสิทธิภาพในการจัดท าดัชนี สามารถตัดค าและใช้งานกับ 
ภาษาไทยได้สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และแม่นย า 
  4.5  ใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) เพ่ือลดต้นทุน 
  4.6  รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ได้อย่างไม่มีปัญหา 
 เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย มีดังนี้ 
  4.7  ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 
  4.8  เว็บเซิร์ฟเวอร์: Nginx 
  4.9  ภาษาและเครื่องมือ: Node.js/ Javascript/ CSS 
  4.10  ระบบจัดการฐานข้อมูล: MongoDB/ Elasticsearch 
 5.  ทดสอบระบบ ทดสอบระบบเบื้องต้นก่อนเปิดใช้งานจริง โดยผู้ใช้งานระบบ 3 กลุ่ม  
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการ (เกษตรกร) ผู้ให้บริการ (ผู้เชี่ยวชาญ นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 
บันทึกข้อมูล) ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบบันทึกข้อมูล ระบบ 
สืบค้นข้อมูล ระบบการแสดงผล ระบบการจัดท ารายงาน ระบบจัดการข้อมูล และระบบจัดการ 
ถาม-ตอบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนหรือพบว่าไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ก็ย้อนกลับไปปรับปรุง 
แก้ไขในขั้นตอนการพัฒนาระบบใหม ่แล้วทดสอบซ้ าจนมีความม่ันใจแล้วว่าระบบสามารถท างาน 
ได้จริง ไม่พบข้อผิดพลาดและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 6.  ติดต้ังใช้งานระบบ ด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหมาะสม ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ จัดท าคู่มือ  
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ระบบ 
 7.  บ ารุงรักษาระบบ ปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากท่ีได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว 
ประเมินผลการใช้งานระบบ ส ารวจปัญหาและความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 



ในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ระบบบริการห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทยส าหรับผู้ใช้บริการ เปิดให้บริการความรู้ 
ด้านการเกษตรผ่านทางเว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถใช้งานและค้นหาข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร
ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ให้บริการในระบบ 
ประกอบด้วยข่าวสาร ถาม-ตอบ แจ้งเตือน และแหล่งความรู้ด้านการเกษตร ที่ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้รวบรวม และคัดเลือกเนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์กับเกษตรกร 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส าหรับสมาชิกของระบบจะได้รับสิทธิพิเศษ สามารถค้นหาความรู้จาก
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร พร้อมดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างประเทศ และถามปัญหา “กูรูเกษตรศาสตร์” ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านช่องทาง  
Line @GuruKasetsart เกษตรกรสามารถสมัครสมาชิกได้ โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสมัครผ่านบัญชี Line เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการเป็นสมาชิก พร้อมแจ้งรายละเอียด                 
การใช้งานระบบแล้ว สามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที 

 

 
 
ภาพที่ 1  ภาพรวมและหน้าจอหลักของระบบของระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย 
 
  ส่วนประกอบของระบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1  ข่าวสาร เป็นข้อมูล ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
  1.2  ถาม-ตอบ เป็นปัญหาด้านการเกษตรที่เกษตรกรถามกูรูเกษตรศาสตร์เป็นค าถาม      
ที่น่าสนใจหรือค าถามที่ถามบ่อย 
  1.3  แจ้งเตือน เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานราชการ  
เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
  1.4  เรื่องคัดสรร เป็นข่าวสาร แจ้งเตือน ถาม-ตอบ และแหล่งข้อมูล ที่ระบบคัดสรร 
ให้ตามความเกี่ยวข้องและความสนใจของสมาชิกจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 



  1.5  แหล่งความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถค้นหาความรู้ได้ผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
  1.6  คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นระบบริการความรู้ 
ด้านการเกษตร ที่รวบรวมหนังสือ ต ารา เอกสาร บทความด้านการเกษตร ทั้งที่เป็นผลงานวิจัย  
และบทความรู้ทั่วไป จากสื่อหลากหลายประเภท พร้อมเอกสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   1.6.1  ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการเกษตร เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตร 
จากต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส านักพิมพ์ CABI, Ebsco,  
iGroup และอีกหลากหลายองค์กรจากท่ัวโลก 
   1.6.2  แหล่งความรู้ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ เป็นแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานราชการ และองค์กรด้านการเกษตร 

 

 
 

ภาพที่ 2  แหล่งความรู้ด้านการเกษตร 
 

  1.7  ระบบสืบค้นข้อมูล ค้นหาข้อมูลในระบบ ได้แก่ ข่าวสาร แจ้งเตือน ถาม-ตอบ  
และแหล่งความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร 
  1.8  ระบบ “กูรูเกษตรศาสตร์” เป็นระบบตอบค าถามด้านการเกษตรผ่านระบบ 
ห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย เมนู “ถามกูรู” หรือผ่านไลน์ @GuruKasetsart โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ 
 



 
 

ภาพที่ 3  ระบบ “กูรูเกษตรศาสตร์” 
 
 2.  ระบบบริหารจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ ส าหรับตั้งค่าและบริหารจัดการ 
ข้อมูลในระบบ จัดการระบบถาม-ตอบ ตั้งค่าการใช้งานระบบ จัดการผู้ใช้ในระบบ และรายงานข้อมูล 
สถิติต่าง ๆ ผู้เข้าใช้งานหลักในส่วนนี้คือผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ และผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ 
ตอบค าถาม 
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  การจัดการเนื้อหา ส าหรับจัดการเนื้อหาข้อมูลในระบบ เพ่ิม แก้ไข ลบ และเลือก 
แสดงรายการข้อมูลในเว็บไซต์ระบบบริการ ได้แก่ ข่าวสาร แจ้งเตือน แหล่งความรู้ด้านการเกษตร  
โครงสร้างข้อมูลหลักของเนื้อหา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง รายละเอียด หมวดหมู่ ค าส าคัญ แหล่งที่มา  
สถานะ วันที่ของข้อมูล วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ระบบบริการ 
  2.2  การตั้งค่าผู้ใช้ ผู้ใข้งานในระบบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ  
และเกษตรกร ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่จัดการผู้ใช้งานในระบบ ได้แก่ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล โครงสร้าง 
ข้อมูลหลักของผู้ใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ช้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเกษตร และข้อมูล 
ความเชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกในระบบทั้ง 3 ประเภท สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล 
ของตนเองได้ 
  2.3  การจัดการถาม-ตอบ คือส่วนจัดการค าถาม-ค าตอบที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านระบบ 
“กูรูเกษตรศาสตร์” ทั้งทางหน้าเว็บไซต์เมนูถามกูรู และทางไลน์ ตั้งแต่รับค าถาม ส่งต่อค าถามไปยัง 
เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ ตอบค าถาม จนกระทั่งปิดค าถาม และเผยแพร่ค าถาม-ค าตอบ ในระบบ 
ห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย  
  2.4  รายงานสถิต ิประกอบด้วย รายงานภาพรวมของระบบ แสดงจ านวนข้อมลู 
ในระบบทั้งหมด ได้แก่ จ านวนค าถามแยกตามสถานะ จ านวนผู้ใช้แยกตามประเภท และจ านวน 
เนื้อหา ข่าวสาร แจ้งเตือน และแหล่งความรู้ รายงานถาม-ตอบ แสดงจ านวนค าถาม ระยะเวลาเฉลี่ย 
ในการตอบ รายละเอียดของค าถาม และรายงานผู้ใช้งานในระบบ 
 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ 2560 ปัจจุบันมีจ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย 



แบบให้บริการผ่านเว็บไซต์ จ านวน 412 คน และเป็นสมาชิก Line @GuruKasetsart จ านวน      
1,190 คน จากการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ พบว่า เกษตรกรให้                     
ความสนใจเป็นสมาชิก Line@ จ านวนมาก และมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้เนื่องจาก
เกษตรกรสามารถใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยสะดวก จากทุกที่ ทุกเวลา และ
สามารถแชร์ต่อได้ง่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม (2558) ทีพ่บว่า  
เกษตรกรมีความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น Line@ จึงเป็น 
ช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับเกษตรกรยุคใหม่ได้ 
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

  
 
ภาพที่ 4  สถิติการใช้งานระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย 
 
 สถิติการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย 2561  
มีจ านวน 12,837 ครั้ง ภาพที่ 4 แสดงจ านวนครั้งการเข้าใช้งานระบบเป็นรายเดือน พบว่า สถิติ 
การเข้าใช้ระบบเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สถิติการใช้งานที่ 
ค่อนข้างสูงดังกล่าวเมื่อเที่ยบกับจ านวนเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทยแล้ว ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ระบบให้มากข้ึน 
 เมื่อพิจารณาปริมาณการเข้าใช้งานระบบจ าแนกตามระบบปฏิบัติการ พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่
ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet คิดเป็นร้อยละ 66.48% โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.52 รองลงมาคือ IOS คิดเป็นร้อยละ 14.85 และ Windows Phone  
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ตามล าดับ ผู้ใช้งานระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 28.48 โดยใช้
ระบบปฏิบัติการ Windows มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.96 รองลงมาคือ Macintosh คิดเป็น 
ร้อยละ 0.42 และ Linux คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดับ และระบบปฏิบัติการอ่ืน คิดเป็นร้อยละ  
5.04 ซ่ึงจากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบพฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญ และมีพฤติกรรมการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรจากการศึกษาด้วย 
ตนเองมากท่ีสุด (สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย์, 2558) ดังนั้น การพัฒนา 
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ระบบเพ่ิมเติมในอนาคต จึงได้วางแผนที่จะออกแบบการพัฒนาที่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ  
หรือ Tablet โดยมีฟังก์ชันการท างานครบสมบูรณ์เทียบเท่ากับการท างานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ 
ทุกหัวข้อในระดับดี โดยพึงพอใจหัวข้อ ความมีประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ มากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.14  
รองลงมาคือ หัวข้อ ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.98  ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 
และระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ค่าเฉลี่ย 3.97เท่ากัน รูปแบบและวิธีการสืบค้น 
ข้อมูล ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 และข้อมูลที่ได้เพียงพอกับความต้องการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ  
จากผลส ารวจพบว่า ผู้ใช้มีปัญหาเรื่องวิธีการใช้งานระบบ จึงมีแผนที่จะจัดท าคู่มือหรือคลิปวิดีโอ 
แนะน าการใช้งานระบบอย่างง่าย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้  
เกษตรกรได้ให้ความเห็นว่า สารสนเทศในระบบยังมีไม่เพียงพอ ยังไม่ทันสมัย และเป็นสารสนเทศ 
ทางวิชาการมากเกินไป ดังนั้น ทางศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ จึงจะท าการเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือให้สามารถใช้งานร่วมกันในระบบ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความทันสมัยของสารสนเทศให้มากยิ่งข้ึน  
พร้อมกับแปรรูปสารสนเทศวิชาการให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายส าหรับเกษตรกรและน าไปใช้ 
ประโยชน์ไดจ้ริง 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบบริการห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรแบบ 
ครบวงจร เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนให้เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 
การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากระบบห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย คือ เกษตรกรยุคใหม่ 
3 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่สาขาการเกษตร เกษตรกรเดิมหรือลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อม 
และกลุ่มคนที่อยู่ภาคการผลิตอ่ืนแต่สนใจเข้าสู่ภาคเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ 
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และต่อยอดความรู้ เป็นก าลังส าคัญของ
การเกษตรยุคใหม่ (อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, 2561) โดยการน าความรู้จากคลังความรู้ดิจิทัลด้าน 
การเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็น Explicit knowledge บวกกับ Tacit knowledge 
ของผู้เชี่ยวชาญ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหา โดยมีเพ่ือนคู่คิดถามตอบ 
ปัญหาผ่านระบบ กูรูเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค 
Thailand 4.0 
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บทคัดย่อ 
 ระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System เป็นระบบที่ใช้ใน 
กำรจัดกำรปัญหำขยะที่เต็มก่อนก ำหนดและมีกลิ่นเหม็น โดยมีกำรแจ้งเตือนส่วนกลำงให้ทรำบถึง 
ถังขยะที่ใกล้จะเต็มแล้ว ขยะมีกลิ่นเหม็น หรือตรวจสอบว่ำขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวำงไว้จุดใด 
เป็นกำรแก้ปัญหำจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นโดยกำรใช้เซ็นเซอร์แสงอินฟรำเรดติดที่จุดต่ำง ๆ เพ่ือวัด 
ปริมำณขยะในถัง กำรน ำเซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศเพ่ือตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมำจำกขยะ 
จำกนั้นจะส่งต ำแหน่งของถังขยะโดยใช้ระบบน ำทำง (GPS) ข้อมูลปริมำณและกลิ่นของขยะ 
ผ่ำนทำงอุปกรณ์ตรวจจับแล้วน ำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ำย (Server) และมีระบบรำยงำนแจ้งเตือน 
ทั้งทำงเว็บและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำขยะในห้องสมุด 
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Abstract 
 The Smart Trash Tracking System [1-7] is a system that is used to tackle 
the problem of prematurely garbage and odor. The central notification to the trash 
is close to full. Garbage stink Or check that the full waste is placed at any point.  
Solve the problem mentioned above by using an infrared light sensor attached at  
various points to measure the amount of rubbish in the tank. Implementing an air  
quality sensor [4,6] to detect odors coming out of the garbage. It then sends the  
location of the trash using the GPS [5], the volume and odor of the garbage through  
the detector, sends it to the server, and reports on both the web and the app [3].  
Mobile Application To manage and solve garbage problem in library. 
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บทน า 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในแต่ละวันมีปริมำณขยะจ ำนวนมำก ซึ่งได้เปิด 
ให้บริกำรพื้นที่ 24/7 ที่มีผู้เข้ำมำใช้งำนประมำณ 4 พันคนต่อวัน โดยเฉพำะในช่วงสอบพุ่งขึ้นสูงถึง 
7 พันคน ปัญหำที่เกิดขึ้นก็คือ ปริมำณที่ผู้คนทิ้งขยะลงถังตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีขยะจ ำนวนมำก 
ล้นออกมำ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบท ำงำนได้ไม่ทั่วถึง จึงท ำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลท ำให้ 
เสียสุขภำพและยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกทำงส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ได้แก้ปัญหำโดยกำรเพ่ิมขนำดของถังขยะให้ใหญ่ขึ้น และเพ่ิมพนักงำนเพ่ือรองรับกำรเก็บขยะ 
ให้ถี่มำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมกำรติดตำม (Tracking) ว่ำถังขยะเต็ม และกำรจดบันทึกข้อมูลด้วยคน 
เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ยังเป็นปัญหำเนื่องจำกใช้เวลำนำนและต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงงำนคน 
มำกขึ้น 
 ส ำนักหอสมุดจึงคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม ของผู้ใช้บริกำรในกำรบริหำรจัดกำร 
ขยะจ ำนวนมำกจำกกำรเข้ำใช้พ้ืนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์พันธกิจส ำนักหอสมุด  
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศ ควำมรู้ และได้รับกำรบริกำรได้อย่ำง 
เสมอภำคทุกเวลำ และทุกสถำนที่ (Access and discovery) รวมถึงยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุด  
เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ และบริกำร เพื่อสนับสนุนกำรกำรผลิตบัณฑิตและกำรท ำวิจัยของมหำวิทยำลัย
เพ่ือควำมเป็นเลิศ และกำรพัฒนำกำรบริกำรลูกค้ำและกำรตลำดเพ่ือกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำแอพพลิเคชั่น เพ่ือติดตำมและจัดกำรปัญหำขยะภำยในส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 2.  น ำอุปกรณ์ IOT (Internet of Thing) มำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีเซนเซอร์ 
วัดค่ำต่ำง ๆ ดังนี้ 
  2.1  วัดปริมำณขยะ 
  2.2  วัดควำมชื้น 
  2.3  ตรวจจับกลิ่น 



  2.4  ระบุต ำแหน่ง 
 3.  เพ่ือพัฒนำหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และได้ถูกกน ำมำใช้จริงในส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ปัจจุบัน Internet of Things ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ ในเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) เช่น ประเทศสิงคโปร์คิดวิธีกำรที่จะลดปริมำณของเสีย 
โดยกำรที่รวมถังขยะธรรมดำกับอุปกรณ์ IOT เพ่ือเชื่อมโยงกัน และท ำให้เป็นกำรลดต้นทุนใน 
กำรเก็บขยะอีกด้วย หรือประเทศเม็กซิโกก็ใช้ระบบติดตำมรถบรรทุกของเสียแบบดิจิทัล หรือ 
เมืองซำนตำมำร์ตำในประเทศโคลัมเบียก็มีเครือข่ำยขยะอัจฉริยะโดยใช้ถังอัดพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ขนำด 130 ลิตร หรือเมืองบรำเดอร์ก็ใช้เซ็นเซอร์ภำยในตัวถังขยะเมื่อถึงเวลำถังขยะเต็มแล้ว ก็จะ 
ส่งสัญญำณแจ้งไปยังผู้ที่ดูแลในกำรเก็บของเสียให้ทรำบ ดังนั้น รศ.ดร. วนิดำ แก่นอำกำศ อำจำรย์ 
ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นและ 
ทีมนักศึกษำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนำเป็นหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และได้ถูกกน ำมำใช้จริงใน 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือช่วยในกำรจัดกำรปัญหำถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น  
และแจ้งเตือนก่อนเต็มเพ่ือให้ได้รับกำรบริหำรจัดกำรได้ทันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/ คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 

ระบบติดตำมถังขยะ (Smart Trash Tracking System) เป็นระบบที่ใช้ในกำรจัดกำร 
ปัญหำขยะที่เต็มก่อนก ำหนดและมีกลิ่นเหม็น โดยมีกำรแจ้งเตือนแก่ส่วนกลำงให้ทรำบถึงถังขยะ 
ที่ใกล้จะเต็มแล้ว ขยะมีกลิ่นเหม็น หรือตรวจสอบว่ำขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวำงไว้จุดใด  
เป็นกำรแก้ปัญหำจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นโดยกำรใช้
เซ็นเซอร์แสงอินฟำเรดติดที่จุดต่ำง ๆ เพื่อวัดปริมำณ
ขยะในถัง กำรน ำเซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศเพ่ือ
ตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมำจำกขยะ จำกนั้นจะส่ง
ต ำแหน่งของถังขยะโดยใช้ระบบน ำทำง (GPS) ข้อมูล
ปริมำณและกลิ่นของขยะผ่ำนทำงอุปกรณ์ตรวจจับ
แล้วน ำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ำย (Server) และมี
ระบบรำยงำนแจ้งเตือนทั้งทำงเว็บและแอปพลิเคชั่น
บนมือถือ แนวคิดกำรออกแบบ Smart Trash 
Tracking System สำมำรถแบ่งออกได้เป็น  
2 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ Smart Trash Tracking 
System และ ส่วนระบบแจ้งเตือนผ่ำนมือถือ/ 
บริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์ 
 ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash Tracking System) ภำยในถังขยะนี้จะประกอบด้วย 
เซนเซอร์ 3 ประเภท ประกอบด้วย 
 1.  เซ็นเซอร์แก๊ส - ใช้ตรวจจบักลิ่นของของเสียใน Smart Trash Tracking System 
 2.  เซ็นเซอร์ GPS ใช้ระบุต ำแหน่งของถังขยะ 



 3.  เซ็นเซอร์อินฟรำเรดที่มีฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบระดับของขยะในถังส่วนแรกจะมีเซ็นเซอร์ 
อินฟรำเรดสองตัววำงอยู่ตรงกลำง และส่วนที่สองจะอยู่ใกล้ด้ำนบนของถังขยะ กำรใช้เซ็นเซอร์ 
อินฟรำเรดสองตัวท ำให้กำรตัดสินใจมีควำมแม่นย ำมำกข้ึน ดังภำพ 
 นอกจำกนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝำภำชนะซ่ึงจะคอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้ำงใน 
ว่ำอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี อินฟรำเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IOT Cloud  
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ำยไปยัง Mobile Application Web Application ที่จะช่วย 
วำงแผนในกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และระบบนี้ถูกออกแบบมำโดยที่ไม่ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ 
มำนั่งเฝ้ำดูถังขยะ 
 

 
 
 
 
 ภำยในถังขยะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1.  NodeMcu 
 2.  Infrared Distance Sensor (เซ็นเซอร์วัดระยะทำง) 
 3.  LED Infrared Sensor (เซ็นเซอร์สิ่งกีดขวำง) 
 4.  MQ-135 Sensor (เซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศ) 
 5.  GPS Module (โมดูลตรวจจับพิกัด) 

การออกแบบระบบภายในถังขยะ 
 

 
 

 นอกจำกนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝำภำชนะซ่ึงจะคอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้ำงใน 
ว่ำอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี อินฟรำเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IOT Cloud  
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ำยไปยัง Mobile Application Web Application ที่จะช่วย 
วำงแผนในกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 



 ระบบแจ้งเตือนผ่ำนมือถือ (Mobile application) และบริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์ 
เมื่อได้ติดตั้งระบบใน Smart Trash เรียบร้อยแล้ว ระบบแจ้งเตือนปริมำณของขยะก็จะเชื่อมต่อกับ 
สมำร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยทันที เพื่อที่จะสำมำรถด ำเนินกำรและ 
วำงแผนกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังมีแผนที่แสดงที่ตั้งของถังขยะเหล่ำนี้ให้อีกด้วย 
แผนผังกำรติดตำมว่ำถังขยะใบไหนในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยขอนแก่นเต็มบ้ำงและก็มีสถิติต่ำง ๆ  
เช่น ค่ำเฉลี่ยของปริมำณขยะในแต่ละเดือน ปริมำณขยะแบบรำยวัน ระบบนี้ยังเป็นแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งสำมำรถบริหำรระบบในกำรจัดเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยที่ป้องกันไม่ให้เกิดกำรล้นของ 
ถังขยะได้ ซึ่งกำรแจ้งเตือนตลอดเวลำท ำให้เรำประหยัดเวลำในกำรบริหำรจัดกำรขยะ รองรับผู้ที่ใช้ 
บริกำรห้องสมุดจ ำนวนมำก และถังขยะจะไม่ล้นและส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จำกกำรพัฒนำกำรบริกำรนวัตกรรมกำรระบบติดตำมถังขยะ เพ่ือช่วยในกำรจัดกำรปัญหำ 
ถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น และแจ้งเตือนก่อนเต็ม ได้เผยแพร่ออกสู่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
ห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยใต้ส ำนักหอสมุด และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท แอดวำนซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัดจัดพิธีบันทึกข้อตกลงโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนสนับสนุนและส่งเสริม 
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเอ็นบี - ไอโอที (NB-IOT) กำรท ำงำนร่วมกันในครั้งนี้มุ่งเน้นกำรท ำงำน 
วิจัยร่วมกัน เพ่ือออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์ NB-IOT ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้งำน โดยเน้น 
ไปที่ออกแบบกรณีตัวอย่ำง (Use cases) กำรใช้งำนอุปกรณ์และโครงข่ำย NB-IOT กับด้ำนพลังงำน  
(Smart energy) ด้ำนกีฬำ (International marathon) และ ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Smart environment) 
อย่ำงเหมำะสม เช่น โครงกำร Smart Trashหรือ ถังขยะอัจฉริยะ ที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อดูปริมำณขยะ 
ในถัง เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจเช็คท่ีหน้ำจอแสดงผลที่เริ่มจำกสีเขียวที่ปริมำณน้อย เมื่อใกล้เต็มถัง 
จะแสดงสีแดงและจะส่งสัญญำณแจ้งไปที่มือถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่มำเก็บ 
ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องมำดูทุกวัน สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรไปได้หลำยด้ำน ขณะเดียวกันก็ท ำให้กำรท ำงำน 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และยังสำมำรถวิเครำะห์ปริมำณกำรทิ้งของเสียได้ทุกรำยสัปดำห์รำยเดือน 
และรำยปี หำกทีมวิจัยพัฒนำถังได้สมบูรณ์แบบแล้วจะน ำไปติดที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์ให้เป็น 
ต้นแบบ ภำยในปี 2561 

 

 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบติดตำมขยะอัจฉริยะในห้องสมุดได้น ำเทคโนโลยีที่หลำกหลำยมำใช้งำนได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและประสบผลควำมส ำเร็จ ซึ่งได้แสดงถึงควำมท้ำทำยในกำรจัดกำรของเสีย โดยใช้ 
กำรตรวจจับถังขยะและเครื่องมือในกำรติดตำมต ำแหน่ง (GPS) และยังใช้ IOT เข้ำมำช่วยใน             
กำรสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ (Machine-to-Machine: M2M) โดยระบบตรวจสอบนี้จะเชื่อมต่อกับ  
เซ็นเซอร์ อัตโนมัติและสำมำรถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพ่ือตรวจหำว่ำถังขยะไหนที่เต็มแล้วบ้ำง 
โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ำมำเก่ียวข้องเลย โดยแอพพลิเคชั่นจะโทรหำผู้เกี่ยวข้องโดยอัติโนมัติ 
ท ำให้ประหยัดทั้งเวลำ ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มควำมพึงพอใช้ของผู้ใช้งำนห้องสมุดของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นอีกด้วย 
 ปัญหำขยะในพ้ืนที่ 24 ชั่วโมง ยังเป็นปัญหำอันดับต้น ๆ ที่มีข้อร้องเรียน ส ำนักหอสมุด 
ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง IOT (Internet of Things) ในกำรตรวจจับ 
ระดับของกำรทิ้งขยะในถัง ที่สำมำรถแจ้งพิกัดของต ำแหน่งที่วำงของถังขยะได้ พร้อมทั้งกลิ่น เข้ำมำ 
ที่เว็บและมือถือให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ด ำเนินกำรจัดกำรขยะท่ีใกล้จะเต็มและสำมำรถวิเครำะห์ 
ปริมำณกำรทิ้งของเสียได้ทุกรำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยปี เพื่อบริหำรจัดกำรขยะ ภำยใน 
ส ำนักหอสมุด เพ่ือจัดกำรปัญหำและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะต่อไป 
 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ คือ กำรสนับสนุนในทุก ๆ ด้ำนจำกผู้บริหำรองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ 
คิดค้นนวัตกรรมกำรให้บริกำร และกำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถต่อยอดสร้ำง 
ควำมยั่งยืนในกำรบริหำรขยะในประเทศ ทั้งภำครัฐ และเอกชน น ำระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ 
ไปใช้ในกำรบริหำรขยะในหน่วยงำน และท่ีส ำคัญ คือ กำรน ำเทคโนโลยีมำผสำนกับควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใหม่ๆ  ขยำยรูปแบบก ำด ำเนินกำรไปยังหน่วยงำนอื่นภำยในมหวิทยำลัยขอนแก่น และ
บริษัทเอกชน เช่น บริษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส AIS, บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด, 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 



 
 
 
 



 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ติดตั้ง Smart Trash (ถังขยะอัจฉริยะ) เทคโนโลยีจำก  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิจัยและออกแบบพัฒนำ โดยได้น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ขยะภำยในโครงกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำยในกำรจัดเก็บให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้เริ่มติดตั้งที่ 6 โครงกำร 
โซนชะอ ำ-หัวหิน ได้แก่ บ้ำนไข่มุก เรน ชะอ ำ-หวัหิน บ้ำนเคียงฟ้ำ บ้ำนแสนสุข บ้ำนเพียงเพลิน  
และ ออทัมน์ หัวหิน และจะด ำเนินกำรขยำยผลไปยังโครงกำรต่ำง ๆ ที่บริหำรจัดกำรโดย  
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
 

 
 

 ระบบติดตำมถังขยะได้ถูกพัฒนำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet  
of Things) เพ่ือลดปริมำณขยะและลดขั้นตอน ในกำรจัดกำรปริมำณขยะในส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระบบนี้ได้ถูกออกแบบให้ติดตำมระดับของปริมำณขยะที่อยู่ในถัง  
และวิเครำะห์คุณภำพของขยะเพ่ือช่วยให้เกิดกำรบริหำรรอบเวลำในกำรน ำไปทิ้งได้ ด้วยโปรแกรม 
บนมือถือได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน และกำรจัดกำรพื้นที่ 
ได้ดีกว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะในแบบเดิม ระบบติดตำมถังขยะนี้ได้ช่วยให้ห้องสมุด 
บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้บริกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว ลดค่ำใช้จ่ำย เพิ่มพ้ืนที่สะอำด 
ถูกสุขลักษณะ และเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำท่ีมำรับบริกำร 
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บทคัดย่อ 
 ระบบวิเครำะห์กำรใช้พ้ืนที่ในส ำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง  
เป็นระบบที่จะตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเข้ำ-ออก ภำยในพ้ืนที่ส ำนักห้องสมุด มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น เนื่องจำกพ้ืนที่ในส ำนักห้องสมุดนั้น มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกในแต่ละวัน ประกอบกับพ้ืนที่
ภำยในห้องสมุดนั้นมีขนำดกว้ำงและซับซ้อน ซึ่งภำยในอำคำรมีหลำยชั้น และในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น
หลำยโซน เรำจึงน ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of thing) พร้อมเซ็นเซอร์ (Sensor) 
ที่สำมำรถตรวจจับกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นแนวทำงเลือกในกำรน ำมำประยุกต์ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์กำรเข้ำใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลำยห้องมำใช้ โดยที่เซ็นเซอร์จะมี 
กำรนับจ ำนวนคนที่เข้ำ-ออกประตูภำยในห้องสมุด โดยที่หำกมีคนเดินเข้ำมำภำยในพ้ืนที่ ที่เซ็นเซอร์
สำมำรถจับถึงได้ โปรแกรมก็จะท ำกำรนับค่ำ จำกนั้นก็จะมีกำรวนรับค่ำไปเรื่อย ๆ เมื่อมีคนเข้ำมำ
ภำยในพ้ืนที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ ซึ่งจัดท ำเพ่ือที่ต้องกำรทรำบจ ำนวนคนเข้ำมำใช้งำนภำยในพ้ืนที่
ห้องสมุดของโซน 24 ชั่วโมง และรู้ว่ำใช้ห้องสมุดโซนไหนเป็นส่วนใหญ่ในเวลำใด และน ำข้อมูลที่ได้ 
มำวิเครำะห์ผลและแสดงผลในรูปแบบกรำฟตำมช่วงเวลำ และตำมโซนต่ำง ๆ ในห้องสมุด 
 
ค าส าคัญ: 
 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, เซ็นเซอร์, โซน 24 ชั่วโมง, ประตูเข้ำ-ออก, ห้องสมุด, ตรวจจับ 
กำรเคลื่อนไหว 
 
Abstract 

Due to the complexity of the library building plan and many complaints 
from customers of not enough space for learning. Library space and occupancy 
analytics platform using a building internet of things (IOT) is developed and deployed 
at KKU Library. The aim of this project is to detect the human movement when 
people are in and out of the library at Khon Kaen University. When people is 
detected, then it count the number of people who walk through the door. Space 
and occupancy analytics platform summarizes the number of people who used  
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the library in each zone into the daily, weekly and monthly report. By capture 
precise information about room occupancy and capacity. A Iot system can track 
occupancy and motion. These systems provide valuable insight into how KKU library 
spaces are being used. Real-time traffic patterns can be translated into spatial 
representations such as floor plans and occupancy. Together they offer an 
unprecedented and dynamic understanding of data and data correlations, to deliver 
valuable insights whether space is being under or over-utilized. This system can be 
further optimized ensuring that both the lighting and HVAC work in sync. Creating 
comfortable environments that promote library’s customers happiness. 

 

Keywords: 
 IOT, Library, Space, Occupancy Analytics, Detected, KKU Library 
 
บทน า 
  ในปัจจุบันพื้นที่ของส ำนักห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก 
ประกอบกับพ้ืนที่ในห้องสมุดนั้นมีขนำดกว้ำงและซับซ้อน ซึ่งภำยในอำคำรมีหลำยชั้น และในแต่ละชั้น
แบ่งออกเป็นหลำยโซน และมีกำรบริกำรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนที่
แตกต่ำงกัน ซึ่งยังไม่สำมำรถวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสมว่ำมีกำรใช้งำนของพ้ืนที่ส่วนใด
มำกที่สุดและในช่วงเวลำใด ดังนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่สำมำรถ
ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ เป็นแนวทำงเลือกในกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
กำรเข้ำใช้พ้ืนที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลำยห้อง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพ่ือตรวจจับผู้ใช้บริกำรในพ้ืนที่ของห้องสมุด 
 2.  เพ่ือเข้ำใจพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรในแต่ละพ้ืนที่และน ำข้อมูลดังกล่ำว 
มำส่งเสริมกำรใช้งำนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบโดยรวมเริ่มต้นเซ็นเซอร์จะมีกำรตรวจจับบุคคลที่มี 
กำรเคลื่อนไหวอยู่ในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์และเมื่อพบกำรเคลื่อนไหวโปรแกรมก็จะท ำกำรนับค่ำ
ในกำรละครั้งของกำรตรวจพบและมีกำรเก็บค่ำเวลำ ณ ขณะที่ตรวจจับได้ในแต่ละพ้ืนที่ต่ำง ๆ ใน
หอสมุด จำกนั้นโปรแกรมก็จะท ำกำรส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูลโดยแบ่งตำมพ้ืนที่ต่ำง ๆ จำกนั้นจะดึง
ข้อมูลที่บันทึกไว้มำแสดงผลในรูปแบบกรำฟที่จะเปรียบเทียบควำมหนำแน่นของคนที่เข้ำใช้งำนใน
พ้ืนที่ต่ำง ๆ ของหอสมุด เปรียบเทียบกับเวลำ โดยจะแสดงผลผ่ำนทำง Website 
 



 
 

ภำพที่ 1  แผนภำพกำรท ำงำนของระบบ Library occupancy and space analytic 
 
 การออกแบบฟังก์ชันของระบบ 
 Input/ Output specification 
 Input: ข้อมูลจ ำนวนครั้งที่ตรวจจับคนและช่วงเวลำขณะนั้นจำกเซ็นเซอร์ 
 Output: Website ที่แสดงผลในรูปแบบกรำฟแสดงเวลำและจ ำนวนคนที่เข้ำใช้งำน 
ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของห้องสมุด 
 Functional specification 
 1.  มีกำรตรวจจับบุคคลที่เข้ำใช้งำนในพื้นที่ต่ำง ๆ ของหอสมุด 
 2.  มีกำรแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบกรำฟผ่ำนทำง Website 
 
  
 
 
 



 โครงสร้าง Software (Design) 
 

 
 
ภำพที่ 2  Software architecture ของ Library occupancy and space analytics by IoT 
  
 จำกภำพที่ 2 เรำจะน ำ อุปกรณ์ Sensor (PIR Sensor) มำตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่อมี
คนเข้ำ-ออกห้องสมุด โดยน ำมำติดที่ประตูเข้ำ-ออก โดยที่ Sensor จะมีกำรนับจ ำนวนคนที่เข้ำ-ออก
ประตูภำยในห้องสมุด  โดยที่หำกมีคนเดินเข้ำมำภำยในพ้ืนที่ Sensor ที่ Sensor สำมำรถจับถึงได้  
โดยประตูหนึ่งบำนจะมี Sensor ตรวจจับ 2 ตัว หรือ 4 ตัวตำมขนำดประตู เพ่ือตรวจจับทิศทำงของ 
ผู้เข้ำใช้งำนว่ำเป็นกำรเดินเข้ำหรือเดินออก และเมื่อมีกำรตรวจจับได้ก็จะส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูล 
ว่ำที่ตรวจจับได้นั้นเป็นคนเข้ำใช้งำนหรือออกจำกพ้ืนที่นั้น ดังนั้นเรำจึงสำมำรถทรำบจ ำนวนรวม 
ของคนที่เข้ำใช้งำนในพ้ืนที่นั้น ๆ ของห้องสมุด จำกนั้นก็จะมีกำรวนตรวจจับและรับค่ำไปเรื่อย ๆ  
หำกมีคนเข้ำมำภำยในพ้ืนที่ Sensor เพ่ือที่ต้องกำรรู้จ ำนวนคนเข้ำใช้ห้องสมุดและรู้ว่ำใช้ห้องสมุด 
โซนไหนเป็นส่วนใหญ่ และน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และแสดงผลในรูปแบบกรำฟตำมช่วงเวลำ และ
ตำมพ้ืนที่ต่ำง ๆ ในห้องสมุด ว่ำพ้ืนที่ไหนมีกำรใช้งำนมำกหรือน้อยผ่ำนทำง Website 
 การออกแบบส่วนเว็บแอปพลิเคชัน 
 1.  จะแสดงหน้ำให้มีกำรเข้ำสู่รำยละเอียดต่ำง ๆ และฟังก์ชันของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงผล
ข้อมูลของจ ำนวนคนที่เข้ำมำใช้งำนห้องสมุดได้ ดังภำพที่ 3 
 



 
 
 

ภำพที่ 3  หน้ำแรกของเว็บไซต์ 
 
 2.  เมนู Library จะมีให้เลือกชั้น (Floor) ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด จำกนั้น 
เมื่อเลือกชั้นแล้วจะมีเป็นกำรเลือกโซนที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด ดังภำพที่ 4  
 

 
 
 
ภำพที่ 4  หน้ำ Library แบ่งตำม Zone ต่ำง ๆ ของห้องสมุด 
  

3.  เมนู Analytics จะแสดงกรำฟข้อมูลที่มีคนเข้ำมำใช้งำนห้องสมุดในแต่ละช่วงเวลำของ 
แต่ละวัน (สำมำรถเลือกวันที่เพ่ือดูได้) โดยจะสำมำรถดูได้ว่ำในแต่ละโซน มีช่วงเวลำไหนมีผู้ใช้งำน
มำกน้อยเพียงใด 



 
 
ภำพที่ 5  หน้ำ Analytics ของเว็บไซต์ที่แสดงผลกรำฟกำรเข้ำใช้งำนห้องสมุด 
 
 การออกแบบในส่วนอุปกรณ์ตรวจจับ 
 

 
 
ภำพที่ 6  Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 2 ตัว 



 
 
ภำพที่ 7  Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 4 ตัว 
 
 จำกนั้นท ำอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนมำใหม่ คือ ฐำนยึดระหว่ำงตัวเซ็นเซอร์และขอบประตู เพ่ือให้มี
องศำตำมท่ีต้องกำร โดยกำรไปใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ที่หอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

 
 
ภำพที่ 8  ใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัดท ำฐำนยึด 
 



 
 
ภำพที่ 9  ฐำนยึดที่ได้จำกกำรใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัด 
 

 
 
ภำพที่ 10  น ำเซ็นเซอร์มำต่อกับสำยไฟและติดกับฐำนยึด 
 



 
 
ภำพที่ 11  น ำกล่องไปเจำะรู และติดสวิตซ์และที่เสียบ Adapter 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบวิเครำะห์กำรใช้พ้ืนที่ในส ำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง  
เป็นกำรน ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง คือ อุปกรณ์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (PIR Sensor)  
ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ำใช้งำนภำยในพ้ืนที่ต่ำง ๆของห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกำรแสดงผล
ผ่ำนทำง Website แบบ Real time ซึ่งก็จะแสดงผลเป็น Graph ของคนที่มีกำรเข้ำมำใช้งำนของ
พ้ืนที่โซน 24 ชั่วโมงของห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งตำมโซนและช่วงเวลำต่ำง ๆ  
ในแต่ละวันโดยในกำรจัดท ำโครงกำรระบบวิเครำะห์กำรใช้พ้ืนที่ในส ำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพ่ือที่จะวิเครำะห์กำรใช้พ้ืนที่ของผู้เข้ำใช้งำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในพ้ืนที่โซน 24 ชั่วโมง และเป็นกำรศึกษำพฤติกรรมของกำรเข้ำใช้งำนห้องสมุด เพ่ือเป็นแนวทำง 
ในกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรใช้งำนภำยในห้องสมุดเพ่ือตอบสนองต่อกำรใช้งำนของนักศึกษำและ 
บุคลำกรอื่น ๆ 

 เนื่องจำกในกำรจัดท ำได้มีในกำรใช้อุปกรณ์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (PIR sensor)  
ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ำมำใช้งำนภำยในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยจะ
แสดงผลผ่ำนทำง Website แบบ Real time ซึ่งกำรที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับนั้นสำมำรถพัฒนำเซ็นเซอร์
ต่อได้อย่ำงหลำกหลำย โดยสำมำรถท่ีจะดึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำใช้งำนร่วมกันกับเซ็นเซอร์ที่มี 
อยู่แล้วได้  เช่น เพ่ิมฟังก์ชันให้เซ็นเซอร์มีกำรตรวจจับแล้วแสดงข้อมูลของบุคคลที่เข้ำมำใช้งำน
ห้องสมุดว่ำเป็นใคร ชื่ออะไร และคณะอะไร และมีบุคคลำกรท่ำนใดบ้ำงที่เข้ำใช้งำนภำยในห้องสมุด 
และในส่วนของ Website ก็จะสำมำรถพัฒนำโดยกำรเพ่ิมลูกเล่นหรือเพ่ิมฟังก์ชันในกำรใช้งำนให้
เหมำะสมแก่กำรใช้งำนและสวยงำมมำกยิ่งขึ้นได้ 
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บทคัดย่อ 
 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค (Flipbook) และเพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ (Responsive web design: RWD) เพ่ือให้ 
ระบบสำมำรถเปิดใช้งำนได้จำกทุกอุปกรณ์ และพัฒนำโดยใช้ภำษำพีเอชพี (PHP) ภำษำ HTML5  
ภำษำ CSS ภำษำ JavaScript ภำษำ jQuery mobile และ Bootstrap (Front-end framework)  
โดยท ำงำนร่วมกับระบบฐำนข้อมูล MySQL จำกกำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งำน 
สำมำรถอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค (Flip book) จำกชั้นหนังสือ โดยระบบจะมีกำรเก็บ 
ประวัติกำรอ่ำน กำรนับจ ำนวนครั้งกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรแสดงรำยกำรหนังสือ 
แนะน ำตำมควำมสนใจของผู้อ่ำนด้วย จำกกำรพัฒนำระบบท ำให้ผู้ใช้งำนได้รับควำมสะดวก 
ในกำรอ่ำนหนังสือซึ่งเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรและตอบสนองกำรใช้งำน 
 
ค าส าคัญ:  
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ฟลิ๊บบุ๊ค, มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
 
Abstract 
 The Electronic Book System has been developed with the aims of creating 
an e-book collection system with a flipbook feature; and providing an option 
for distributing e-books. The system has been designed based on a concept of  
responsive web design in order to allow dynamic support of different PC and mobile  
devices. The system has been constructed by using PHP, HTML5, CSS, JavaScript,  
jQuery mobile and Bootstrap Framework working in a MYSQL database. 



The developed system enables users to read e-book from the bookshelf. It can also  
store the history and number of e-books; and show recommended books based on  
the interest of the reader. The developed system provides users with a convent  
way of book reading, which increases the channels of service and responses 
to the requirement. 
 
Keywords: 
     Electronic Book, Flip Book, Loei Rajabhat University 
 
บทน า 
 ปัจจุบันโลกเข้ำสู่ระบบสังคมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำน                  
และเข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมเพ่ิมมำกข้ึน โดยประเทศไทยได้มีแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, 2559) ที่ได้รับ                
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศด้วยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กำรสร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมด้วย 
ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อดิจิทัล กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ 
ในยุคดิจิทัล และกำรปฏิรูปกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น 
กำรให้บริกำรในศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
จึงมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรภำยในห้องสมุดหลำยด้ำนเพ่ือให้รองรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 
 จำกกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนได้น ำเทคโนโลยีเรซปอนซิฟและกำรพัฒนำ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร ตัวอย่ำงเช่น 
 กรรณภิรมย์ จำรุสวัสดิ์ (2556) ได้พัฒนำกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  
ส ำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด ดิจิทัลที่ทันสมัยและกำรเป็นห้องสมุดสนับสนุนวิจัยที่มีเนื้อหำ  
(Content) และกำรจัดบริกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็น Digital University  
ส ำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี 
กำรออกแบบระบบกำรเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations ฐำนข้อมูล CMUL  
e-Books ซึ่งฐำนข้อมูลนี้เชื่อมกับ CMUL OPAC นั้นแสดงผลแบบ Responsive website  
ด้วย Google material design framework ที่รองรับกำรท ำงำนบน Smart device 
 ขจรศักดิ์ ทองรอด (2559) พัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เพ่ือสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ ศึกษำกระบวนกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม ไอบุ๊ค ออเธอร์ (iBooks  
Author) ในกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบผลกำรทดลอง พบว่ำ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น iBook Author Adobe  
Creative Cloud AutoDesk 3Dmax 2010 AutoDesk Maya 
 ฉัตรชัย สมสุข และกชกร เจตินัย (2559) พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  
สถำปัตยกรรมเอ็มวีซี ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนำด้วยภำษำ PHP ฐำนข้อมูล MySQL และได้น ำ
สถำปัตยกรรมเอ็มวีซีมำประยุกต์ในกำรพัฒนำ ท ำให้ระบบท ำงำนแยกกันเป็นสัดส่วนซึ่งท ำให้ 
ระบบมีประสิทธิภำพสำมำรถพัฒนำได้เพ่ิมเติมโดยไม่มีผลกระทบกับระบบงำนเดิมที่ใช้งำน 



 นิตยำ ปัดถำวะโร (2560) ได้พัฒนำระบบสนับสนุนกำรสืบค้นวิทยำนิพนธ์ ศูนย์วิทยบริกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบ
เว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ และคิวอำร์โค้ด โดยระบบสำมำรถสืบค้นข้อมูลวิทยำนิพนธ์เพ่ิมเติมจำก                  
คิวอำร์โค้ดที่มีอยู่บนวิทยำนิพนธ์ในชั้นหนังสือ และแสดงรำยละเอียดของวิทยำนิพนธ์ ลิงค์ฐำนข้อมูล
วิทยำพนธ์เพ่ือดำว์นโหลด ซึ่งสำมำรถดำว์นโหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยัง
สำมำรถสร้ำงบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรได้อัตโนมัติ 
 ภิญญำพัชญ์ ญำนะคำ (2557) ได้พัฒนำกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  
ส ำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด ดิจิทัลที่ทันสมัยและกำรเป็นห้องสมุดสนับสนุนวิจัยที่มีเนื้อหำ  
(Content) และกำรจัดบริกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็น Digital University  
ส ำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยี 
กำรออกแบบระบบกำรเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations ฐำนข้อมูล CMUL 
e-Books ซึ่งฐำนข้อมูลนี้เชื่อมกับ CMUL OPAC นั้นแสดงผลแบบ Responsive website  
ด้วย Google material design framework ที่รองรับกำรท ำงำนบน Smart device 
 สุรักษ์ สิมคำน (2558) ได้พัฒนำกำรระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กำรพัฒนำศักยภำพ 
ด้ำนต่ำง ๆ ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ โดยส ำนักวิทยำบริกำรได้จัดท ำระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นเพ่ือเป็นกำรรวบรวม วำรสำร วิทยำนิพนธ์และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย
นครพนม ร่วมกับเว็บไซต์ issuu.com ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบจัดกำรฐำนข้อมูลใช้มำยเอส                  
คิวแอล (MySQL) Dreamweaver CS5 โดยใช้รูปแบบของภำษำพีเอชพี (PHP) ระบบปฏิบัติกำร 
FreeBSD ใช้เป็นระบบปฏิบัติกำรในกำรท ำงำนของระบบท ำกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรขึ้นสู่เว็บ 
issuu.com แล้วน ำลิงค์มำเพ่ิมลงฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ต่อไป 
 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลำยเว็บไซต์ ยกตัวอย่ำงเช่น เว็บไซต์  
Gooreads (goodreads.com) ซึ่งให้บริกำรค้นหำหนังสือ รีวิวหนังสือ กำรแสดงสถำนะหนังสือ 
เช่น อยำกอ่ำนหนังสืออะไร ก ำลังอ่ำนหนังสืออะไร และอ่ำนหนังสือเล่มใดจบไปแล้วบ้ำง ซึ่งสำมำรถ 
เชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ได้ ท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกหนังสือตำมควำมสนใจ 
 จำกกำรให้บริกำรด้ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย มีให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำกบริษัทต่ำง ๆ  
เช่น EBSCO, Gale, IG, Springer Link แต่นอกจำกนั้นยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน 
ภำยในและภำยนอกท่ีต้องกำรเผยแพร่และให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำน เช่น หนังสือ วำรสำร คู่มือ รำยงำน  
เป็นต้น ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงมีแนวคิดในกำรน ำเทคโนโลยีกำรพัฒนำเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ มำช่วย  
เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรในศูนย์วิทยบิกำรให้มีผู้ใช้งำน 
เพ่ิมมำกข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
 2.  เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักกำรพัฒนำระบบ SDLC มีข้ันตอน 
และวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ (Requirement analysis) 
 ปัจจุบันกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เป็นกำรให้บริกำรจำกบริษัทหนังสือต่ำงประเทศ  
เช่น EBSCO, Gale, IG, Springer Link เป็นต้น แต่ศูนย์วิทยบริกำรฯ ยังไม่มีระบบหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนำขึ้นมำให้บริกำร รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนจำกหน่วยงำนภำยในและ 
หน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งำน เช่น หนังสือ  
วำรสำร คู่มือ รำยงำน เป็นต้น จำกข้อมูลควำมต้องกำรผู้พัฒนำระบบจึงได้พัฒนำระบบหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมำ ด้วยกำรออกแบบเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ และกำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค 
 2.  ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ (Design) 
  2.1  กำรออกแบบระบบได้พิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ และปัญหำ 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร โดยออกแบบกำรใช้งำนระบบ 2 ส่วน คือ 
   2.1.1  ผู้ใช้งำน (User) ประกอบด้วย นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเลย และบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
    2.1.1.1  สำมำรถสมัครสมำชิกได้ 
    2.1.1.2  สำมำรถค้นหำหนังสือได้ 
    2.1.1.3  สำมำรถอ่ำนหนังสือแบบฟลิ๊บบุ๊คได้ 
   2.1.2  ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริกำร  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
    2.1.2.1  สำมำรถจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนได้ 
    2.1.2.2  สำมำรถจัดกำรข้อมูลหนังสือได้ 
    2.1.2.3  สำมำรถจัดกำรข้อมูลหมวดหนังสือได้ 
    2.1.2.4  สำมำรถเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสือได้ 
  2.2  กระบวนกำรด ำเนินงำนของระบบ ผู้พัฒนำได้ออกแบบระบบให้มีกำรลงชื่อเข้ำใช้ 
งำนเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ใช้งำนระบบและสำมำรถจัดเก็บประวัติกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้ำใช้ 
งำนระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตำมชื่อหรือหมวดหมู่ สำมำรถเข้ำไปดู 
รำยละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังภำพที่ 1 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1  กระบวนกำรด ำเนินงำนของระบบ 
 
 3.  ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ (Implementation) 
  3.1  เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ประกอบด้วย 
   3.1.1  โปรแกรม Xampp เป็นโปรแกรมท่ีใช้จ ำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น 
Web Server 
   3.1.2  โปรแกรม MySQL ใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
   3.1.3  โปรแกรม Sublime เป็น Editor ในกำรเขียน  
   3.1.4  Bootstrap (Front-end Framework) เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ให้สำมำรถ 
รองรับกำรแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ 

 ลงช่ือเข้ำใช้งำนระบบ 

 ค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ที่แนะน ำ 

] ลงช่ือออกจำกระบบ 

 อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

เล่มอื่น 
 เก็บประวัติกำรอ่ำนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์

 อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

จำกประวัติกำรอ่ำน 



  3.2  ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบ 
   3.2.1  ภำษำพีเอชพี (PHP Language) ใช้ส ำหรับจัดท ำเว็บไซต์ 
   3.2.2  ภำษำ HTML5 เป็นภำษำมำร์กอัปที่ใช้ส ำหรับเขียนเว็บไซต์ 
   3.2.3  ภำษำ CSS เป็นภำษำท่ีใช้เป็นส่วนของกำรจัดรูปแบบกำรแสดงผลเอกสำร 
HTML 
   3.2.4  ภำษำ JavaScript เป็นภำษำท่ีใช้ในกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บไซต์ร่วมกับ  
HTML เพ่ือให้เว็บไซต์ มีกำรเคลื่อนไหว สำมำรถตอบสนองผู้ใช้งำนได้มำกข้ึน 
   3.2.5  jQuery Mobile คือ Framework ที่ช่วยให้เรำสำมำรถ Mobile Website  
ได้ง่ำยและสะดวกขึ้นโดยที่เรำไม่ต้องเสียเวลำออกแบบ User Interface (UI) 
 4.  ขั้นตอนกำรทดสอบโปรแกรม (Testing and Setting) 
 จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมได้ประเมินควำมพึงพอใจจำกกำรใช้งำน  
ผู้ใช้งำนมีควำม พึงพอใจอยู่ในระดับ “มำก” และยังมีควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำ เช่น  
เพ่ิมจ ำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มำกขึ้น เป็นต้น 
 5.  ขั้นตอนกำรบ ำรุงรักษำ ประเมินผล และปรับปรุงระบบ (Evolution) 
 5.1  กำรน ำระบบเข้ำสู่ระบบศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย (Server) ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ผู้ใช้งำนได้ใช้บริกำรทั่วไป 
พร้อมทั้งเก็บสถิติ ค ำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน 
 5.2  ฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
 5.3  วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติจำกกำรใช้งำนเพ่ือน ำมำปรับปรุงโปรแกรมต่อไป 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษา 
 กำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ 
 1.  กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำสู่ระบบ ระบบจะแสดงหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งหมด โดยผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำกชื่อที่ต้องกำร 
 

 
 
ภำพที่ 2  กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 



 2.  กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค เมื่อผู้ใช้งำนเลือกหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงรำยละเอียดของหนังสือและแสดงหนังสือในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค 
 

 
 
ภำพที่ 3  กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค 
 
 3.  กำรเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เมื่อผู้ใช้งำนอ่ำนหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเก็บจ ำนวนกำรเข้ำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเลือกอ่ำน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งำนคนอ่ืน และเป็นข้อมูลกำรใช้งำนระบบแก่ผู้ดูแลระบบต่อไป 
 

 
 
ภำพที่ 4  กำรเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 4.  กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะน ำแก่ผู้อ่ำน เมื่อผู้ใช้งำนอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะมีกำรแนะน ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอ่ืนให้แก่ผู้ใช้งำนโดยเลือกจำก 
หมวดหมู่เดียวกัน 



 
 
ภำพที่ 5  กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะน ำแก่ผู้อ่ำน 
 
 5.  กำรเพ่ิมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนกำรใช้งำนของผู้ดูแลระบบที่สำมำรถ 
เพ่ิมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ำไปในระบบโดยไฟล์ที่เพ่ิมเป็นไฟล์รูปภำพที่มีกำรเรียงล ำดับ 
ท ำกำรบีบอัดในรูปแบบ zip และเพ่ิมครั้งละ 1 รำยกำร 
 

 
 
ภำพที่ 6  กำรเพ่ิมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 6.  กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนกำรท ำงำนของผู้ดูแลระบบในกำรค้นหำ  
เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 



 
 
ภำพที่ 7  กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 กำรประเมินกำรใช้งำนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book system) ผู้พัฒนำ 
ได้ท ำแบบส ำรวจกำรประเมินกำรใช้งำนผ่ำนระบบ Google Form และให้ผู้ใช้งำนทดสอบกำรใช้งำน 
และท ำกำรประเมิน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็นเพศชำย 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.75 และเพศหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และผู้ใช้งำนแบ่งเป็นนักศึกษำ  
จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06 อำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13  
และบุคลำกรภำยนอก จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยมีผลกำรประเมินกำรใช้งำน ดังนี้ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ผลการประเมิน 
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) 
1.  ควำมสำมำรถในกำรเรียกใชง้ำนในระบบฐำนข้อมูล 4.33 0.51 มำก 
2.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิป๊บุ๊ค 4.30 0.52 มำก 
3.  ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.31 0.50 มำก 
4.  ระบบฐำนข้อมูลมีควำมถูกตอ้งครบถ้วน 4.36 0.52 มำก 

รวม 4.32 0.51 มาก 
ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่ (Function)       
5.  ควำมถูกต้องของระบบในกำรเรียกใช้งำนในระบบฐำนข้อมลู 4.31 0.53 มำก 
6.  ควำมถูกต้องของระบบในกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟลิป๊บุ๊ค 

4.39 0.55 มำก 

7.  ควำมถูกต้องของระบบในกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.38 0.55 มำก 
8.  ภำพรวมในกำรท ำงำนของระบบ 4.33 0.54 มำก 

รวม 4.35 0.54 มาก 
 
 



ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)  
9.  ควำมงำ่ยต่อกำรเรียกใช้ระบบ 4.34 0.48 มำก 
10.  ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอโดยรวม 4.39 0.49 มำก 
11.  ควำมชัดเจนของข้อควำมที่แสดงบนจอภำพ 4.36 0.55 มำก 
12.  จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในกำรน ำเสนอของระบบ 4.38 0.55 มำก 
13.  กำรจัดวำงระบบข้อมูลเปน็หมวดหมู่ 4.34 0.54 มำก 
14.  กำรจัดวำงข้อมูลไม่ซ้ ำซ้อน เรียบง่ำย 4.33 0.54 มำก 
15.  กำรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมำะสม อ่ำนง่ำย 4.36 0.52 มำก 
16.  กำรใช้ขนำดตวัอักษรที่เหมำะสม 4.39 0.58 มำก 
17.  กำรเลือกใช้สีที่เหมำะสม สบำยตำ 4.38 0.58 มำก 
18.  ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้ระบบ 4.34 0.54 มำก 
19.  ควำมเสถียรในกำรใช้งำนของระบบ 4.36 0.57 มำก 
20.  กำรใช้งำนที่งำ่ย ไม่ซับซ้อน 4.34 0.60 มำก 
21.  มีคู่มือแนะน ำที่ชัดเจนใช้งำนงำ่ย 4.33 0.56 มำก 
22.  ภำพรวมของกำรใช้งำนระบบ 4.36 0.63 มำก 

รวม 4.36 0.55 มาก 
ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 
23.  ควำมเร็วในกำรแสดงผลจำกกำรเชื่อมโยงระบบ 4.34 0.57 มำก 
24.  ควำมเร็วในกำรติดต่อฐำนข้อมูล 4.42 0.59 มำก 
25.  ควำมเร็วในกำรบันทึก กำรปรับปรุงข้อมูล 4.41 0.58 มำก 
26.  ควำมเร็วในกำรน ำเสนอข้อมูล 4.36 0.57 มำก 
27.  ควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูล 4.39 0.58 มำก 
28.  ควำมเร็วในกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 4.38 0.58 มำก 

รวม 4.38 0.58 มาก 
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 
29.  กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใชร้ะบบ 4.31 0.53 มำก 
30.  ควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยข้อมูล 4.41 0.58 มำก 
31.  ควำมปลอดภัยของกำรเข้ำถึงข้อมูล 4.39 0.55 มำก 
32.  กำรควบคุมให้ใช้งำนได้ตำมสิทธิ์ผู้ใชไ้ด้อย่ำงถูกต้อง 4.34 0.57 มำก 
33.  กำรตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใชง้ำนของผู้ใช้ระบบในระดบัต่ำง ๆ 4.33 0.54 มำก 
34.มีระบบป้องกันภัยจำกไวรัส,ผู้บุกรุก 4.42 0.59 มำก 
35.มีระบบรองรับข้อมูลที่ตรงกบัควำมต้องกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ได้ 4.38 0.55 มำก 
36.กำรให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปญัหำส ำหรับกำรใช้งำน 4.36 0.57 มำก 

รวม 4.37 0.56 มาก 
รวมทั้งหมด 4.36 0.55 มาก 



 อภิปรายผล 
 ในกำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ 
และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย และบุคคลภำยนอก ซึ่งได้มีกำรน ำกำรออกแบบเว็บไซต์ 
แบบรีสปอนซีฟ (Responsive web design: RWD) และกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค  
(Flip book) ท ำให้เกิดควำมสะดวกสบำย รวดเร็วต่อกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้อง 
เสียเวลำในกำรยืม-คืนหนังสือ และเป็นกำรส่งเสริมกำรเข้ำใช้บริกำรของศูนย์วิทยบริกำร รวมทั้ง 
เพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
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บทคัดย่อ 
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล (International databases) 
สู่ฐำนข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ ถูกพัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือระบบ 
เชื่อมโยงที่สำมำรถดึงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ 
ในฐำนข้อมูลสำกล ให้บันทึกลงในคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) แบบอัตโนมัติ 
ระบบนี้ พัฒนำขึ้นจำกเฟรมเวิร์ค Angular โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ International Database API  
และ DSpace API นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลของหน่วยงำนอื่นที่พัฒนำ 
คลังข้อมูลโดยใช้ DSpace จำกกำรทดสอบระบบด้วยกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงคลังปัญญำ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) กับฐำนข้อมูลสำกล พบว่ำ ข้อมูลมีควำมถูกต้องในอัตรำร้อยละ 
100 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว สำมำรถลดภำระงำน และลดขั้นตอนกำรสร้ำง 
ระเบียนบรรณำนุกรมในคลังปัญญำ CMU IR ได้เป็นอย่ำงดี 
 
ค าส าคัญ: 
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Abstract 
 The automatic synchronization system for bibliographic data from the  
international databases to the one under DSpace program has been created with 
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the aim to develop the synchronization system that could extract bibliographic  
databases of Chiang Mai University’s academic publications published in international  
databases and automatically enter the data in Chiang Mai University Intellectual  
Repository (CMU IR). This system has been developed from Angular framework by  
synchronizing the databases with International Database API and DSpace API. Besides,  
the system could also synchronize the databases with repository of other  
organizations that developed the databases by applying DSpace. After testing the  
system by synchronizing the databases between CMU IR and international databases,  
it was found that the accuracy of the data was 100%. Thus, the benefit from  
developing this system could help decreasing the amount of work load and also  
perfectly help reducing the number of steps in creating bibliographic records in                
CMU IR.  
 
Keywords:   
 Data Synchronization, Chiang Mai University Intellectual Repository 
(CMU IR), DSpace, API, International Databases, Program Development 
 
บทน า  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้พัฒนำคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Intellectual  
Repository: CMU IR) เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำคลังผลงำนวิชำกำรของ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซ่ึงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรท ำงำนในรูปคณะกรรมกำร  
ซึ่งมีคณะกรรมกำรมำจำก 4 ส่วนงำนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส ำนักหอสมุด ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย และศูนย์บริหำรกำรวิจัย 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในฐำนะส่วนงำนที่รับผิดชอบกำรจัดหำและจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย จึงได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และน ำเข้ำสู่ 
คลังปัญญำ CMU IR ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยใช้โปรแกรม DSpace ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีมำตรฐำนกำรจัดเก็บ 
ในระดับสำกล และมีมหำวิทยำลัยในประเทศไทยหลำยแห่งน ำไปใช้พัฒนำฐำนข้อมูล เช่น คลังปัญญำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chulalongkorn University Intellectual Repository-CUIR),  
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร บุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol University  
Institutional Repository Database-Mahidol-IR) และคลังปัญญำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
(PSU Knowledge Bank) โดยขอบเขตของข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรรวบรวม 
มีดังนี้ 
 1.  งำนวิจัย (Technical reports) 
 2.  วิทยำนิพนธ์ (Theses) และกำรค้นคว้ำแบบอิสระ (Independent study) 
 3.  บทควำมวิชำกำร (Journal articles) 



 4.  Conference papers 
 5.  Working papers 
 6.  Official report or Project 
 7.  วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) 
 8.  สิทธิบัตร (Patents) 
 9.  Book or book chapter 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำ สำมำรถแยกข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มี 
กำรจัดเก็บอยู่แล้วในส ำนักหอสมุด เช่น วิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำแบบอิสระ และข้อมูลผลงำนวิชำกำร 
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลสำกล ซึ่งข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดไม่ได้จัดเก็บนี้
ส ำนักหอสมุดไม่สำมำรถคัดลอกข้อมูลบรรณำนุกรมไปยังคลังปัญญำแบบอัตโนมัติได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
กำรลดภำระงำนและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด จึงจ ำเป็นจะต้องพัฒนำ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูลสำกล สู่ระบบคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลสำกล ให้สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลทำงบรรณำนุกรม 
ของผลงำนวิชำกำรสู่คลังปัญญำ (Intellectual repository) ซึ่งพัฒนำโดยใช้โปรแกรม DSpace  
ได้แบบอัตโนมัติ 
 2.  เพ่ือพัฒนำระบบเชื่อมโยงที่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล 
ที่มีอยู่ในโปรแกรม DSpace 
 3.  เพ่ือจัดท ำ Cloud Platform ให้หน่วยงำนอื่นที่ใช้โปรแกรม DSpace ในกำรพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนได้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบเชื่อมโยงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลนั้น ผู้พัฒนำ 
ได้เลือกใช้วิธีกำรพัฒนำแบบ Agile ซึ่งมีกำรก ำหนดรอบอำยุของระบบในรูปแบบ Sprint ทีท่ ำให้
ระบบถูกปรับปรุงให้สนับสนุนควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนอยู่เสมอ โดยในแต่ละรอบอำยุของระบบ
สำมำรถแบ่งออกเป็นกระบวนกำรย่อย ดังนี้ 
 1.  วิเครำะห์และออกแบบ (System analysis and design) 
 ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบมีวัตถุประสงค์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบ 
โดยดูจำกกลุ่มผู้ใช้งำน (Stakeholder) ระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ และน ำมำ 
ร้อยเรียงเป็นขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำนของระบบที่พัฒนำ ซึ่งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง 
บรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถออกแบบกำรท ำงำนออกมำได้เป็นกระบวนกำร ดังนี้ 



 
 
ภำพที่ 1  กระบวนกำรท ำงำนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล 
 
 จำกกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกล จะเห็นว่ำระบบถูกออกแบบให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังปัญญำได้หลำยแห่ง 
ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ได้รับในกำรแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งำน โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องสำมำรถเชื่อมโยงกับ 
คลังปัญญำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เท่ำนั้น โดยเมื่อผู้ใช้งำนตั้งค่ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนติดต่อ 
กับผู้ใช้งำน (User interface) ระบบจะท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลตำมที่ตั้งค่ำไว้กับฐำนข้อมูลปลำยทำง 
ทันที 
 2.  พัฒนำระบบ (System development) 
 จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบท ำให้ผู้พัฒนำสำมำรถก ำหนดขอบเขตของกำรพัฒนำ 
ระบบ ผังกระบวนกำรท ำงำนของระบบ จะพบว่ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกลนั้น มีส่วนเชื่อมต่อ (Interface) อยู่ทั้งหมด 3 จุด คือ 
  2.1  ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน 
  2.2  ส่วนเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำกล 
  2.3  ส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ 
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 โดยส่วนเชื่อมต่อทั้ง 3 จุดจะท ำงำนตำมล ำดับคือ ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนจะรับข้อมูล 
กำรตั้งค่ำกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ใช้งำน จำกนั้นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกล จะท ำกำรร้องขอ (Request) ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลตำมท่ีผู้ใช้งำนได้ตั้งค่ำไว้  
และท ำกำรบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ลงฐำนข้อมูลคลังปัญญำผ่ำนส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ ดังนั้น  
ในกำรพัฒนำระบบ ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำจำกกำรเชื่อมต่อทั้ง 3 ของระบบดังนี้ 
 1.  Angular ส ำหรับพัฒนำระบบในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนในกำรสร้ำงระบบในส่วนของ  
Front-end ผ่ำนเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้ง่ำยในทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์สื่อสำร 
 2.  International database API ส ำหรับพัฒนำระบบในส่วนเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำกล 
ในกำรรวบรวมข้อมูล (Data harvesting) เมทำดำทำของระเบียนบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลตำม 
มำตรฐำน PRISM Dublin Core Metadata Specification (PRISMDCMS) ในรูปแบบโครงสร้ำง 
ข้อมูลแบบ JSON (JavaScript Object Notation) 
 3.  DSpace API ส ำหรับพัฒนำในส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ เพ่ือเป็นช่องทำงใน 
กำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลที่รวบรวมมำ และบันทึกข้อมูลลงในคลังปัญญำ 
 กำรพัฒนำระบบโดยแบ่งส่วนเชื่อมต่อออกเป็น 3 จุดนี้ ยังมีข้อดีในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง 
กับฐำนข้อมูลสำกลได้ทุกฐำนที่มีกำรเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลด้วย API โดยไม่จ ำเป็นต้องพัฒนำ 
โปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
 เมื่อผู้พัฒนำได้พัฒนำระบบเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้น ำระบบอัพโหลดขึ้นไปยังเครื่องแม่ข่ำย 
คอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรวิพำกษ์ระบบในขั้นตอนถัดไป 
 3.  วิพำกษ์ระบบ (System review) 
 หลังจำกพัฒนำระบบเสร็จสิ้นผู้พัฒนำได้น ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกลมำน ำเสนอภำยในงำนวันนวัตกรรม ส ำนักหอสมุด 2561 (CMUL Innovation Day  
2018) ให้ผู้เข้ำร่วมงำน ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลำกร 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลกรจำกส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
และบุคลำกรจำกส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยพำยัพ เข้ำร่วมกำรวิพำกษ์ระบบ จ ำนวน 105 คน 
เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระบบ และประเมินควำมพึงพอใจในระบบเป็นครั้งสุดท้ำย 
ก่อนน ำระบบไปใช้งำนจริง ซึ่งจำกกำรวิพำกษ์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูล 
สำกล ได้รับควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด (4.30) และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  3.1  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรจัดอบรมกำรใช้งำนระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลให้กับหน่วยงำนภำยนอก 
  3.2  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรเปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง
บรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำถึงได้ 
 4.  กำรใช้งำนจริง (Launch) 
 เมื่อท ำกำรแก้ไขระบบตำมกำรวิพำกษ์ผู้พัฒนำจึงได้อัพโหลดระบบขึ้นบนเครื่องแม่ข่ำย 
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
  4.1  ระบบปฏิบัตกำร Windows 2016 Server 
  4.3  หน่วยประมวลผลกลำง 2 แกนประมวลผลแบบเสมือน (2 vCore) 



  4.4  หน่วยควำมจ ำหลัก 4 GB 
  4.5  ฮำร์ดดิสก์ 200 GB SSD 
 จำกนั้น ท ำกำรเชื่อมต่อกับคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมกับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ในกำรปรับปรุงคลังปัญญำ เพ่ือใช้งำนจริงต่อไป 

 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการน าไปใชประโยชน 
 สรุปผล 
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลสำกล 
(International databases) สู่ฐำนข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ ถูกพัฒนำขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บันทึกลงสู่ 
คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) ได้แบบอัตโนมัติ โดยระบบถูกออกแบบมำให้สำมำรถ 
ใช้งำนร่วมกับฐำนข้อมูลที่พัฒนำด้วยโปรแกรม DSpace ดังนั้น จึงสำมำรถใช้งำนได้กับฐำนข้อมูล 
ของทุกหน่วยงำน ที่พัฒนำด้วยโปรแกรม DSpace นอกเหนือจำกคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับ URL ปลำยทำงท่ีผู้ใช้งำนตั้งค่ำท่ีหน้ำโปรแกรม 

 

 
 

ภำพที่ 2  หน้ำหลักระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สู่ฐำนข้อมูลที่พัฒนำ 
             โดยใช้โปรแกรม DSpace 
 
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล ถูกพัฒนำขึ้นให้ใช้งำนง่ำย  
(User friendly) โดยผู้ใช้งำนตั้งค่ำในกำรเชื่อมโยงเพียงแค่ 3 ขั้นตอน คือ 
 1.  ตั้งค่ำ URL ของฐำนข้อมูลปลำยทำง 
 2.  ระบุ Collection ปลำยทำงท่ีจะน ำข้อมูลเข้ำ 
 3.  ก ำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะน ำเข้ำและกำรยืนยันตนเอง 



 จำกกำรทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล โดยกำรเชื่อมโยง 
ข้อมูลระหว่ำงคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับฐำนข้อมูลสำกล และรวบรวมระเบียน
บรรณำนุกรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 พบว่ำ 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถรวบรวมระเบียนบรรณำนุกรม 
ลงคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้จ ำนวน 11,003 ระเบียน ซึ่งมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อมูล 
ในฐำนข้อมูลสำกล ร้อยละ 0 ภำยในระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 

 

 
 

ภำพที่ 3  กำรเปรียบเทียบจ ำนวนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลกับจ ำนวนข้อมูลที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
            ทำงบรรณำนุกรมฯสำมำรถรวบรวมได้ 
 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรทดสอบระบบโดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พบว่ำ 
ระบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถใช้งำนได้ดี มีควำมแม่นย ำ 
ในระดับ 100% แต่เมื่อน ำระบบมำทดสอบกับฐำนข้อมูลอ่ืน ทีพั่ฒนำขึ้นจำกโปรแกรม DSpace 
กลับพบปัญหำ ไม่สำมำรถบันทึกระเบียนบรรณำนุกรมลงในเขตข้อมูลของฐำนข้อมูลที่มีกำรแก้ไข 
เมทำดำทำ (Metadata) เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกท่ีโปรแกรม DSpace มีให ้เนื่องจำกระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมฯ และฐำนข้อมูลสำกลที่ใช้ทดสอบกำรเชื่อมโยง ใช้มำตรฐำน PRISMDCMS 
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถรองรับเขตข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจำกมำตรฐำนได้ 
 จำกปัญหำที่พบผู้พัฒนำจึงมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบในรุ่นถัดไป ให้มีกำรตั้งค่ำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเขตข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงเขต 
ขึ้นมำใหม่เพ่ือให้รองรับกับเมทำดำทำที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรเพ่ิมเขตข้อมูลในโปรแกรม DSpace 



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ประโยชน์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 หลังจำกพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลเสร็จสิ้นแล้ว 
ส ำนักหอสมุดได้เปิดระบบให้กับบุคคลภำยนอกใช้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบ
คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่รับทรำบ ซึ่งวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ระบบดังกล่ำวได้รวบรวม
ผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บันทึกลงในคลังปัญญำแล้ว จ ำนวน 12,955 ระเบียน  
กำรพัฒนำระบบดังกล่ำว ช่วยให้ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถลดจ ำนวนบุคลำกร 
ในกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูลสำกล จ ำนวน 2 คน 
 2.  ประโยชน์ที่มีต่อหน่วยงำนอื่น 
 หน่วยงำนอื่นที่ใช้โปรแกรม DSpace ในกำรพัฒนำระบบคลังปัญญำหรือฐำนข้อมูลผลงำน 
วิชำกำร  สำมำรถใช้ Cloud platform รวบรวมข้อมูล เพ่ือบันทึกระเบียนบรรณำนุกรมลงคลัง
ปัญญำแบบอัตโนมัติได้ 
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บทคัดย่อ 
 ระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) พัฒนำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ  
เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน 
หลัก “ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้เครื่องมือสืบค้น” ตำมแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ระบบคลังข้อมูลดังกล่ำว ใช้เป็นระบบกลำง 
ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดบันทึก 
ข้อมูลและจัดเก็บระเบียนข้อมูลลงในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รองรับ 
กำรท ำงำนของบุคลำกรที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม หรือกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลได้ 4 ประเภท ได้แก ่หนังสือ บทควำมวิชำกำร  
รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม โดยน ำระบบ MEAN Stack มำพัฒนำเพื่อกำรจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลด้วย 
ค ำค้นทั้งแบบหลำยเงื่อนไข แบบจ ำกัดเงื่อนไข และแบบบูรณำกำรระหว่ำงฐำนข้อมูล ฝ่ำยห้องสมุด 
และสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ได้ทดลองน ำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้ 
ในกำรจัดท ำคลังข้อมูลองค์ควำมรู้สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Library Academic  
Repository) ขึ้น พบว่ำ สำมำรถจัดเก็บระเบียนข้อมูลและให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ ซึ่งเป็นผลงำน 
วิชำกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และผู้ใช้บริกำรมรีะดับควำมพึงพอใจ 
กำรใช้งำนระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ อยู่ในระดับมำก 
 
ค าส าคัญ: 
 องค์ควำมรู้สถำบัน, คลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ, ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำสังคมศำสตร์,  
ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำมนุษยศำสตร์, ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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Abstract 
 Cloud Repository has developed to be consistent with the strategic plan 
of the Library of Chiang Mai University for 5 Years (1960-2021). It is a central system  
for creating a library database without skill requirement in developing or installing  
computer program from library staff. This cloud repository stores 4 types of data  
including books, articles, images, and multi-Media. The system was developed with  
“MEAN Stack” which the library user retrieve the database by using multi keyword  
search, limit search, and single search. The Library and Information Department of  
the Social Sciences and Humanities has brought the cloud repository system to  
create the “CMU Library Academic Repository” which purpose to collect, store,  
and provide information service, including scholarly works of academic personnel.  
The result of survey found that the user satisfaction was at high level. 
 
Keywords: 
 Academic Repository, Cloud Computing, Information Resources on Social  
Science, Information Resources on Humanities, Chiang Mai University Library 
 
บทน า 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ก ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “มีทรัพยำกร 
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” และมีพันธกิจในกำรจัดหำ จัดระบบ อนุรักษ ์บ ำรุงรักษำ และ 
บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ดังนั้น  
กำรแสวงหำสำรสนเทศและสร้ำงคอลเลคชั่น (Collection) จึงถือเป็นภำรกิจส ำคัญของส ำนักหอสมุด  
และห้องสมุดจำกฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ห้องสมุดคณะ 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดคณะบริหำรธุรกิจ ห้องสมุดคณะมนุษยศำสตร์ ห้องสมุด 
คณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศำสตร์ และห้องสมุด 
คณะสังคมศำสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งจัดหำ รวบรวม และจัดเก็บผลงำนวิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ทำงด้ำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์หลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 
ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 ในปัจจุบันผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกนิยมใช้งำนคอลเลคชั่นผ่ำนฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรทำง 
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้จำกทุกที่ทุกเวลำ  
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะนั้น มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ทักษะและควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งท ำให้ต้องใช้เวลำและทรัพยำกรในกำรพัฒนำมำก ดังนั้น ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศ 
สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์จึงมีแนวคิด ในกำรพัฒนำระบบกลำงเพ่ือสร้ำงและจัดเก็บข้อมูล 
ในรูปแบบระบบคลังข้อมูล (Repository) เพ่ือลดข้อจ ำกัดด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล และด้วย 
คุณลักษณะของระบบคลังข้อมูลดังกล่ำว มีกำรท ำงำนในรูปแบบกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  



(Cloud computing) เพ่ือให้ผู้ใช้งำนไม่ว่ำจะเป็นบุคคลภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
สำมำรถน ำระบบนี้ไปสร้ำงฐำนข้อมูลของตนเองได้โดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในกำรพัฒนำโปรแกรม  
โดยระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (CMUL cloud repository) นั้น ออกแบบมำให้รองรับกำรจัดเก็บ 
ข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน คือ หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม (Multi-Media) และ 
ฐำนข้อมูลแต่ละฐำนสำมำรถก ำหนดให้บูรณำกำรท ำงำนร่วมกันในรูปแบบ Single Search (Lown,  
Sierra, & Boyer, 2013) นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่สนใจน ำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้งำน 
ยังสำมำรถน ำฐำนข้อมูลที่ตนเองสร้ำงไปติดตั้งบนโดเมนเนม (Domain name) ของหน่วยงำนตนเอง 
พร้อมปรับแต่งส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร 
 ในระยะทดลอง (Case study) ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และ 
มนุษยศำสตร์ ได้น ำเอำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้ในกำรด ำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Library Academic Repository) โดยให้ห้องสมุดภำยใน 
ฝ่ำยฯ รวบรวมผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร ได้แก่ อำจำรย์และนักวิจัย บุคลำกร 
สำยสนับสนุน และนักศึกษำ ตลอดจนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยคลังข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นเครื่องมือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้ 
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และสำมำรถค้นคืนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำได้ตรงกับควำมต้องกำร เพ่ือน ำไป 
ประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย และน ำไปต่อยอดสร้ำงสรรค์ผลงำนสำขำสังคมศำสตร์และ 
มนุษยศำสตร์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบคลังข้อมูลที่มีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) 
 2.  เพ่ือพัฒนำคลังข้อมูลกำรรวบรวมองค์ควำมรู้สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
(CMU Library Academic Repository) 
 3.  เพ่ือรวบรวมผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน  
และนักศึกษำ สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ที่ประชุมฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ก ำหนดขอบเขต 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1.  วำงแผนและก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
  1.1  รวบรวมผลงำนวิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของบุคลำกรสำยวิชำกำร  
บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
  1.2  ก ำหนดประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจะน ำเข้ำคลังข้อมูล แบ่งเป็น           
2 ประเภทประกอบด้วย 
   1.2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ รำยงำนกำรวิจัย รำยงำนนักศึกษำ บทควำม 
วำรสำร รูปภำพ 
   1.2.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไฟล์สื่อผสม และไฟล์ข้อมูล (pdf.) 



  1.3  ก ำหนดเขตข้อมูลแต่ละประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้ Dublin Core  
Metadata เป็นมำตรฐำน ซึ่งประกอบด้วยชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย (Elements) และ 
ได้ปรับปรุงให้เหมำะสมกับ CMU Library Academic Repository โดยก ำหนดแบบฟอร์มกำรบันทึก 
ข้อมูลตำมชนิดของเอกสำรออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ หนังสือ บทควำมวำรสำร รูปภำพ และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  1.4  ก ำหนดรูปแบบกำรสืบค้นเฉพำะคลังข้อมูล โดยสืบค้นได้จำกชื่อเรื่อง (Title)  
ชื่อผู้แต่ง (Author) ค ำส ำคัญ (Keyword) เลขเรียกหนังสือ (Call number) และหมำยเลขควบคุม 
เอกสำร (Control number) นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถเลือก ปีพิมพ์ (Year) ประเภทเอกสำร  
(Type) และหัวเรื่อง (Subject) ได้อีกด้วย 
  1.5  ก ำหนดให้บริกำรเฉพำะเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 2.  ออกแบบคลังข้อมูลและกำรแสดงผลของคลังข้อมูล 
 3.  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์พัฒนำโปรแกรมเพ่ือสร้ำงคลังข้อมูลตำมรูปแบบที่ได้ก ำหนดไว้ 
  3.1  กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนำโปรแกรมเลือกระบบคลังข้อมูลแบบ 
กลุ่มเมฆ ทีม่ีกำรท ำงำนแบบกลุ่มเมฆ ประกอบด้วยผู้สร้ำงฐำนข้อมูลหลำยคน และผู้สร้ำงฐำนข้อมูล 
แต่ละคนสำมำรถสร้ำงฐำนข้อมูลได้คนละหลำยฐำนข้อมูล โดยแต่ละฐำนข้อมูลจะมีกำรท ำงำนเป็น 
เอกเทศ นอกจำกนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกำรใช้งำน ผู้พัฒนำมีควำมประสงค์ให้หน่วยงำนที่สนใจ 
สำมำรถน ำระบบ CMUL Cloud Repository ไปใช้งำนภำยใต้โดเมนเนมของหน่วยงำนตนเองหรือ 
บูรณำกำรพัฒนำโปรแกรม เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงออกแบบระบบให้แยกเป็น                      
2 ส่วนอย่ำงชัดเจน คือ (1) กำรออกแบบระบบส่วนหน้ำ (Front-end Framework) มีหน้ำที่ติดต่อ
กับผู้ใช้งำนโดยตรง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งำนปลำยทำง สำมำรถเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์เพ่ือเรียกดู สืบค้น และบริหำรจัดกำรข้อมูลได้ผ่ำนระบบส่วนนี้ และ (2) กำรออกแบบระบบ
ส่วนหลัง (Back-end Framework) เป็นระบบส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกับผู้ใช้งำนโดยตรง แต่มีหน้ำที่
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลตำมที่ระบบส่วนหน้ำร้องขอ มีกำรท ำงำนในลักษณะ Web Service API’s              
โดยด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง GET POST PUT DELETE ที่ได้รับมำจำกระบบส่วนหน้ำ และ Platform อ่ืนที่
ต้องกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CMUL Cloud Repository 
 



 
 
ภำพที่ 1  ผังกำรท ำงำนของระบบ CMUL Cloud Repository Platform 
 
 3.2  กำรพัฒนำระบบ จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบในขั้นตอนที่ผ่ำนมำท ำให้ 
ผู้พัฒนำโปรแกรมทรำบถึงภำพรวม กำรท ำงำนของระบบ ซึ่งมีกำรท ำงำนแยกออกจำกกันระหว่ำงระบบ 
ส่วนหน้ำ (Front-end) และระบบส่วนหลัง (Back-end) อย่ำงชัดเจน โดยทั้ง 2 ส่วนเชื่อมโยงข้อมูลกัน 
ผ่ำน Web Service ดังนั้น กำรพัฒนำระบบจะต้องพัฒนำทั้งในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน (User Interface)  
และส่วนเชื่อมโยงระบบ (System interface) ประกอบกับข้อมูลที่จัดเก็บลงฐำนข้อมูลมีอยู่ 4 รูปแบบคือ  
หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม ดังนั้น จึงไม่สำมำรถจัดเก็บลงระบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational database) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกข้อมูลทั้ง 4 รูปแบบมีเขตข้อมูล (Fields) ของ 
บรรณำนุกรมที่ไม่เหมือนกัน ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลประเภท NO-SQL ที่มีกำรจัดเก็บ 
ข้อมูลระเบียนเป็นโครงร่ำงฐำนข้อมูล (Database schema) ไมไ่ด้เก็บข้อมูลลงในตำรำง (Table)  
แบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรท ำงำนของระบบ CMUL Cloud Repository ผู้พัฒนำ 
เลือกใช้ MEAN Stack เป็น Framework โดยหลักในกำรพัฒนำโปรแกรม MEAN Stack นั้น  
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ประกอบด้วยเครื่องมือจ ำนวน 4 ชุด ซึ่งมีระบบกำรท ำงำนต่ำงกัน ดังนี้ (Zhuang, Yang, Lee, &  
Wang, 2018) 
  3.2.1  M  ย่อมำจำก  MogoDB  ส ำหรับใช้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลแบบ NO-SQL 
  3.2.2  E   ย่อมำจำก  Express  ส ำหรับพัฒนำ Web Service API’s 
  3.2.2  A   ย่อมำจำก  Angular ส ำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Front-end 
  3.2.3  N   ย่อมำจำก  NodeJS  ส ำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Back-end 
 4.  ทดลองใช้งำนคลังข้อมูล กำรลงรำยกำรเมทำดำทำ (Metadata) ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ตำมแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูล 4 รูปแบบ และสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือน ำผลที่ได้จำก 
กำรทดลองใช้มำปรับปรุงและพัฒนำคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ให้ม ี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 5.  กำรน ำข้อมูลเข้ำคลัง CMU Library Academic Repository มี 2 วิธี ดังนี้ 
  5.1  รวบรวมผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMUL OPAC) โดยกำร Create list รำยกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม Innovative Millennium โมดูล Cataloging  
จำกนั้น Export ข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ Excel เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วจึงน ำข้อมูลดังกล่ำว 
ส่งให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อน ำเข้ำข้อมูลในคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository 
  5.2  กำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมผลงำนวิชำกำร ในฐำนข้อมูลของแต่ละคณะ 
โดยเลือกแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ จำกนั้น ให้ลงรำยกำร 
เมทำดำทำ (Metadata) ตำมแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูล 
 6.  เชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของแต่ละคณะด้วยระบบ Single Search เป็นคลังข้อมูล  
CMU Library Academic Repository ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2  กำรสร้ำง CMU Library Academic Repository ด้วย CMUL Cloud Repository 
 
 

ฐำนข้อมูลคณะบรหิำรธุรกจิ 

ฐำนข้อมูลคณะมนุษยศำสตร ์

ฐำนข้อมูลคณะวิจิตรศิลป ์

ฐำนข้อมูลคณะสังคมศำสตร ์

ฐำนข้อมูลคณะศึกษำศำสตร ์

ฐำนข้อมูลคณะเศรษฐศำสตร ์

CMUL Cloud Repository 



 7.  ท ำกำรวิพำกษ์ระบบ โดยคณะท ำงำนได้น ำระบบ CMUL Cloud Repository  
และคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ที่พัฒนำแล้วมำน ำเสนอในวันนวัตกรรม  
ส ำนักหอสมุด 2017 เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้พัฒนำคลังข้อมูล ผู้ใช้งำนระบบ ทั้งภำยใน 
และภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จ ำนวน 67 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรวิพำกษ์ระบบและให้ 
ข้อเสนอแนะในมุมมองที่หลำกหลำยในกำรน ำไปปรับแก้ระบบเป็นครั้งสุดท้ำยก่อนน ำระบบ 
ไปใช้งำนจริง  
 จำกกำรวิพำกษ์ระบบ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในตัวระบบในระดับ 
มำกที่สุดโดยคิดเป็นคะแนน 4/5 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  7.1  ระบบควรจะสำมำรถก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มจำกระบบเครือข่ำย 
ได้ 
  7.2  ระบบควรมีกำรบันทึกข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในเขตข้อมูล (Field) Creator,  
Author, Subject และ Affiliation 
  7.3  ระบบควรสำมำรถตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ที่เพ่ิมในฐำนข้อมูลได้ เพ่ือป้องกันกำรเพ่ิมข้อมูลที่ซ้ ำซ้อน 
 8.  ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ได้เปิดระบบให้ 
ใช้งำนจริง โดยเริ่มจำกประชำสัมพันธ์และแนะน ำวิธีกำรใช้ระบบ CMUL Cloud Repository และ 
คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ที่ได้พัฒนำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แก่บุคลำกร 
สำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผ่ำนทำงโปสเตอร์แนะน ำ 
บริกำรห้องสมุด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 9.  กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 ผลกำรพัฒนำระบบ CMUL Cloud Repository ท ำให้ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย  
เชียงใหม่ สำมำรถลดข้อจ ำกัดด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ท ำให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
ส ำนักหอสมุดสำมำรถใช้ระบบ CMUL Cloud Repository ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของตนเองได้ 
โดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐำนข้อมูลที่สร้ำงด้วยระบบ CMUL  
Cloud Repository จะมีกำรท ำงำนในรูปแบบ Cloud Computing ซึ่งมีส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน 
เป็นไฟล์ HTML ท ำให้สำมำรถเข้ำใช้งำนผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์โดยน ำไปติดตั้งไว้ที่โดเมนเนมของ 
หน่วยงำนใดก็ได้ระบบ CMUL Cloud Repository สำมำรถรองรับกำรสร้ำงระเบียนข้อมูลของ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 4 ประเภท คือ หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์มัลติมีเดีย โดยใช้ Dublin  
Core Metadata เป็นมำตรฐำนในกำรจัดเก็บข้อมูลลงระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MongoDB ซึ่งใช้ 
เทคโนโลยี NO-SQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนระบบ CMUL Cloud  
Repository ถูกออกแบบมำให้ผู้ใช้งำนฐำนข้อมูลสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ 3 รูปแบบ คือ  
 1.  สืบค้นแบบระบุค ำค้นหลำยเงื่อนไข (Multi keyword search) ผู้ใช้สำมำรถระบุค ำค้น  
และเขตข้อมูลที่ต้องกำรสืบค้นได้พร้อมกับหลำยเงื่อนไข 



 2.  สืบค้นแบบจ ำกัด (Limit search) ที่ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถจ ำกัดข้อมูล เช่น ปีที่พิมพ์ 
ประเภทเอกสำร ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เป็นต้น ได้ตำมท่ีต้องกำร โดยระบบจะท ำกำรจ ำแนกกลุ่ม 
ในกำรสืบค้นแบบจ ำกัดแบบอัตโนมัติ 
 3.  สืบค้นแบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูล (Single search) ซึ่งเป็นกำรสืบค้นโดยน ำระเบียน 
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลอ่ืนตำมที่ผู้สร้ำงฐำนข้อมูลระบุมำแสดงผลในกำรสืบค้นด้วย 
 โดยหน้ำแสดงผลกำรสืบค้น และหน้ำระเบียนบรรณำนุกรมถูกออกแบบตำมหลัก Search  
Engine Optimization (SEO) ที่มีโครงสร้ำงข้อมูลในหน้ำเว็บเพจเป็นมิตรกับ Search Engine  
ตำมโครงสร้ำงข้อมูล JSON-LD มำตรฐำนจำก Schema.org 
 

 
 

ภำพที่ 3  หน้ำกำรสืบค้นฐำนข้อมูล CMU Library Academic Repository 
 

 อภิปรายผล 
 จำกกำรเปิดให้ใช้คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 50 รำย ได้รับ 
ผลกำรส ำรวจ จ ำนวน 20 รำย ซึ่งจ ำแนกตำมสถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำมได้ ดังนี้ นักศึกษำ 
ปริญญำตรี จ ำนวน 16 รำย และอำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ 
คลังข้อมูล สำมำรถจ ำแนกตำมประเด็นต่ำง ๆ ได ้ดังนี้ ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้คลังข้อมูลด้ำนเนื้อหำ 
และควำมถูกต้อง ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.01 ควำมพึงพอใจต่อ 
กำรใช้คลังข้อมูลด้ำนกำรประมวลผลและประสิทธิภำพข้อมูล ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.17 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้คลังข้อมูลด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดรูปแบบ 
คลังข้อมูล ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 3.96 และควำมพึงพอใจต่อ 
กำรใช้คลังข้อมูลด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.12 และ ควำมพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.07  
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 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรใช้คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะ 
ในด้ำนกำรออกแบบและรูปแบบกำรแสดงผล ดังนี้ 
 1.  ฐำนข้อมูลของแต่ละคณะ ควรมีกำรออกแบบสีที่เป็นอัตลักษณ์ 
 2.  ควรจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพ่ือรองรับกำรเพิ่มปริมำณของข้อมูล 
 3.  ควรพัฒนำกำรสืบค้นข้อมูลให้มีลักษณะเป็น Single Search ซ่ึงสำมำรถสืบค้นข้อมูล 
จำกทุกฐำนข้อมูลในครั้งเดียว 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ประโยชน์ต่อส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  1.1  มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 
  1.2  มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำของแต่ละคณะ ในฝ่ำยสังคมศำสตร์และ 
มนุษยศำสตร์ก่อให้เกิดควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์มำกยิ่งขึ้น  
  1.3  มีเครื่องมือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำ  
ทำงด้ำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  1.4  สำมำรถเผยแพร่คลังข้อมูลให้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน  
และนักศึกษำ ในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทรำบว่ำ 
มีแหล่งจัดเก็บผลงำนทำงวิชำกำรท่ีสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและค้นคืนได้ง่ำย เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำและกำรวิจัยในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ต่อไป 
  1.5  ห้องสมุดได้ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
เนื่องด้วยกำรสร้ำงคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository เป็นกำรรวบรวมผลงำนทำง
วิชำของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ ที่มีคุณภำพของมหำวิทยำลัยไว้ใน 
แหล่งเดียวกัน 
  1.6  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถใช้ระบบ CMU Cloud Repository  
ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ฐำนข้อมูลวำรสำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ฐำนข้อมูลทรัพยำกรใหม่  
และฐำนข้อมูลภำพยนตรใ์หม่ เป็นต้น 
 2.  ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ระบบ CMU Cloud Repository ถูกน ำไปใช้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลที่หลำกหลำย 
ในส ำนักหอสมดุ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository  
ประกอบด้วยฐำนข้อมูลย่อยจ ำนวน 6 ฐำนข้อมูล ได้แก่ 
  2.1  ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  2.2  ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรอำจำรย์และนักวิจัย คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  2.3  ฐำนข้อมูลบทควำมทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ 
  2.4  ฐำนข้อมูลบทควำมวำรสำรของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  2.5  ฐำนข้อมูลภำพยนตร์ต่ำงประเทศห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์  
  2.6  ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรด้ำนสังคมศำสตร์ 



  กำรดูแลระบบ มีห้องสมุดคณะในฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และ 
มนุษยศำสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล จำกกำรส ำรวจข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลำคม  
2561 พบว่ำ มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ลงรำยกำรแล้วรวมทั้งสิ้น 1,808 รำยกำร แบ่งเป็น หนังสือ  
1,278 รำยกำร บทควำมวำรสำร 399 รำยกำร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 131 รำยกำร 
 3.  ประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศภายนอก 
 หอ้งสมุดและสถำบันสำรสนเทศภำยนอกสำมำรถน ำระบบ CMUL Cloud Repository  
มำพัฒนำต่อยอดในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนนั้น ๆ อำทิ  
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำ กำรสร้ำงฐำนข้อมูลท้องถิ่น กำรสร้ำงฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุ  
เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต 
ปัตตำนี (OAR Smart Office: งำนพัสดุ) พัฒนำขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนพัสดุ                  
ให้สำมำรถรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัสดุอยู่ในระบบเดียวกัน สำมำรถประมวลผลและ
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศน ำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรงำนพัสดุและงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนินงำนพัสดุได้ถูกต้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบประกอบด้วย วิเครำะห์ปัญหำ 
วิเครำะห์ควำมต้องกำร ออกแบบกระบวนงำน พัฒนำระบบ ทดสอบระบบ ประเมินและปรับปรุง
ระบบ  
 ผลกำรพัฒนำระบบสำมำรถจัดเก็บและรำยงำยข้อมูลสำรสนเทศ เช่น รำยกำรรำยจ่ำย  
งบประมำณคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้ำงจ่ำย และข้อมูลสินทรัพย์ของส ำนักวิทยบริกำร  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้ถูกต้องและอยู่ในฐำนข้อมูลเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงำน 
พัสดุ ผู้บริหำร และบุคลำกร สำมำรถเรียกดูข้อมูลสำรสนเทศได้ตลอดเวลำและสำมำรถด ำเนินงำน 
พัสดุตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบได้ ประกอบด้วย 1) เจ้ำหน้ำที่พัสดุด ำเนินกำรซื้อ/ จ้ำง/  
เช่ำพัสดุ สั่งซื้อสั่งจ้ำง ตรวจรับ เบิกจ่ำยเงิน จัดท ำทะเบียนพัสดุ เบิกจ่ำยพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ  
กำรบ ำรุงรักษำ และจ ำหน่ำยพัสดุ 2) บุคลำกรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ  
และกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 3) ผู้ที่เก่ียวข้องกับงำนพัสดุ ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนบันทึกข้อมูล 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งำนกำรเงินและบัญชีตรวจทำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนธุรกำร 
ด ำเนินกำรลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร 4) ผู้บริหำร ด ำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติกำรขอซื้อ/ จ้ำง/  
เช่ำพัสดุ  
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Abstrct 
 The Supplies Management Database System of Office of Academic  
Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The purpose of this study  
are for increasing operations efficiency and develop to single system, included data  
processing and data analysis for supplied managing improvement. 
 The process consist of, Problem analysis, Need assessment, Process design,  
System development, System trial, System evaluation and System improvement.  
 As a result of this system development, the system is developed to  
correctly archive and report information in the single system.  Hence, all staffs are 
able to responsively browse informative data and are able to proceed, regarding to  
rules and obligations, concerning 1) The Supplied Officer to actuate the purchase/ 
hire/ rent 2) All personnel 3) Other relevant 4) The executive  
 
Keywords: 
 Supplies system, The Supplies Management Database System, Office of 
Academic Resources 
 
บทน า 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ของงำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูล 
มำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมถูกต้องครบถ้วน รวมถึงกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวก ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมผิดพลำด 
เพ่ิมประสิทธิภำพ ควำมเป็นมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำน ปัจจุบันส ำนักวิทยบริกำรได้มีกำรพัฒนำ 
ฐำนข้อมูลมำใช้ในงำนต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งงำนด้ำนกำรบริกำรสื่อสำรสนเทศ และงำนด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรส ำนักวิทยบริกำร  
 งำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร เป็นงำนหนึ่งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำร                    
เป็นงำนที่มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่สลับซับซ้อนภำยใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ มำกมำยที่ต้องใช้
ในกำรปฏิบัติงำน และมีข้อมูลทีจ่ ำเป็นต้องจัดเก็บ จัดกำรอย่ำงเป็นระบบให้สำมำรถตรวจสอบได้                  
ทุกขั้นตอน อันเป็นกำรปฏิบัติงำนพัสดุที่สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ                 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 8 (4) คือกำรตรวจสอบได้ โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูล                 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ ซึ่งข้อมูล 



ทีส่ ำคัญของงำนพัสดุ เช่น ข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทะเบียนพัสดุ ข้อมูลด้ำนกำรใช้จ่ำยเงิน                          
กำรใช้ จัดเก็บ กำรควบคุม และบ ำรุงรักษำพัสดุ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นข้อมูลที่ส ำคัญยิ่งที่จะต้องน ำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ ก ำหนดงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ส ำนักวิทยบริกำรจึงได้คิดพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุขึ้น ให้ครอบคลุมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
และสำมำรถจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนพัสดุที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้อย่ำงครบถ้วน
ในระบบเดียว อันเป็นกำรแก้ปัญหำเดิมที่น ำระบบฐำนข้อมูลที่พัฒนำโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ มำใช้                     
ในงำนพัสดุหลำยระบบท ำให้ต้องบันทึกข้อมูลเดียวกันในหลำยครั้ง เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อน 
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และบุคลำกรที่มีส่วนงำนเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลใช้ในกำรด ำเนินงำนพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำง      
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
ผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตปัตตำนี 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

 
 
ภำพที่ 1  กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 
 1.  กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเดิมของเจ้ำหน้ำที่พัสดุซึ่งเป็น 
ผู้ใช้งำนระบบโดยตรง ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบคลังพัสดุ ระบบกำรเงินสำมมิติ 
(ครุภัณฑ์) และระบบจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ พบปัญหำกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ  
ส ำนักวิทยบริกำร ดังนี้ 
  1.1  ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบคลังพัสดุ ระบบกำรเงินสำมมิติ (ครุภัณฑ์) และระบบ 
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ เป็นระบบที่แยกกันอย่ำงสิ้นเชิง ไม่สำมำรถเชื่อมโยงและใช้งำนข้อมูล 



ร่วมกันได้ มีควำมซ้ ำซ้อน ยุ่งยำก และสิ้นเปลืองเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุในกำรบันทึก
จัดเก็บข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลหลำยครั้ง 
  1.2  ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่ครอบคลุมภำระงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร ได้แก่  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุทุกประเภทและทุกงบรำยจ่ำย งำนด้ำนทะเบียนคุมพัสดุ กำรบ ำรุงรักษำพัสดุ  
ซึ่งท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกสับสนในกำรปฏิบัติงำนพัสดุ กำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล 
  1.3  ระบบฐำนข้อมูลเดิมไม่สำมำรถรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงบประมำณของ 
ส ำนักวิทยบริกำรได้ครบถ้วนทุกหมวดรำยจ่ำย เช่น ข้อมูลรำยกำรรำยจ่ำย ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงิน 
อนุมัติค้ำงจ่ำย ท ำผู้บริหำรไม่มีข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.4  ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่สอดคล้องตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำม 
พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.  กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร 
 ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำรจำกผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร ผลกำรศึกษำ                
ควำมต้องกำร พบว่ำ  
  2.1  ผู้บริหำร ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ที่สำมำรถแสดงรำยงำนรำยจ่ำย  
ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้ำงจ่ำย เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจพิจำรณำอนุมัติกำรขอซื้อจ้ำงพัสดุ 
  2.2  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
พัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 สำมำรถจัดเก็บ 
และรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนพัสดุด้ำนกำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ กำรเบิก 
จ่ำยเงิน กำรจัดท ำทะเบียน กำรเบิกจ่ำย กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุได้ 
  2.3  บุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำร ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลในกำรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ  
แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ และกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
  2.4  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ ได้แก่  
   1)  นักวิชำกำรงำนกำรเงินและบัญชีต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ                
ส่งต่อข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุมำยังงำนกำรเงินและบัญชีเพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำพัสดุต่อไป
โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ 
   2)  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร (ธุรกำร) ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ 
ส่งต่อข้อมูลเพ่ือกำรบันทึกทะเบียนรับ-ส่งรำยงำนขออนุมัติซื้อจ้ำง ขออนุมัติเบิกจ่ำยพัสดุ และ 
หนังสืออ่ืน ๆ ได้ 
   3)  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ 
รำยงำนข้อมูลพัสดุ รำยรับ-รำยจ่ำยค่ำพัสดุของส ำนักวิทยบริกำรได้ 
 3.  กำรออกแบบกระบวนงำน 
 ออกแบบกระบวนโดยกำรศึกษำพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  



พ.ศ. 2560 ประกำศ หนังสือเวียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ส ำนักวิทยบริกำร ได้กระบวนงำนพัสดุเพ่ือกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ดังนี้ 
 

 
ภำพที่ 2  กระบวนงำนระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
            (ส ำนักวิทยบริกำร, 2560; พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
            พ.ศ. 2560, 2560; ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
            ภำครัฐ พ.ศ.2560, 2560) 
 
 4.  กำรพัฒนำระบบ  
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลโดยใช้ภำษำ PHP, JAVA Scrip, JQuery และบริหำรจัดกำร 
ฐำนข้อมูลด้วยระบบ MySQL (คชำ ชำญศิลป์, 2553) 
 5.  กำรทดสอบระบบ 
 ทดสอบกำรใช้งำนโดยผู้พัฒนำระบบ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ผู้บริหำรและบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
 



 
 6.  กำรประเมินผล 
 ด ำเนินกำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบจำกผู้ใช้งำนระบบโดยกำรประชุมกลุ่ม  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และใช้แบบสอบถำม 
 7.  กำรพัฒนำปรับปรุง 
 น ำผลกำรทดสอบและกำรประเมินผลกำรใช้งำนมำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (OAR Smart  
Office) สำมำรถใช้ด ำเนินงำนได้ครอบคลุมกระบวนงำนพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ  
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดท ำทะเบียน กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ และ 
กำรจ ำหน่ำยพัสดุ โดยสำมำรถจัดท ำเอกสำร ตรวจสอบเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แจ้งสถำนะ 
กำรด ำเนินงำนได้โดยระบบ ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดเก็บและแสดงรำยงำนข้อมูล 
สำรสนเทศด้ำนกำรพัสดุได้ถูกต้อง เช่น รำยงำนรำยจ่ำย และรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์ ซึ่งเป็น 
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง อ ำนวยควำมสะดวก 
แก่บุคลำกรในกำรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ และตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรพัสดุ  
 

 
 
ภำพที่ 3  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 1.  ผลกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย  
สงขลำนครินทร์ ระบบประกอบด้วย 4 ส่วนส ำคัญ ได้แก่ ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส่วนบุคลำกร                          
ส่วนระบบงำนที่เก่ียวข้องกับงำนพัสดุ และส่วนรำยงำนสำรสนเทศ ดังนี้ 
  1.1  ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ก ำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุใช้งำนผ่ำนเมนู “งำนพัสดุ” 
ประกอบด้วย เมนูกำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนงำนพัสดุ ดังนี้ 
 



   1)  ข้อมูลพื้นฐำนของระบบ ประกอบด้วย ประเภทพัสดุ รำยกำรพัสดุ วิธีกำรจัดซื้อ  
ร้ำนค้ำ สถำนที่ใช้พัสดุ และระเบียบพัสดุ 
   2)  กำรขอซื้อ/ จ้ำงพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติซื้อ/ จ้ำง กำรสั่งซื้อ/ จ้ำง  
กำรส่งมอบ/ ตรวจรับ/ เบิกจ่ำยเงิน และรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 
   3)  กำรเช่ำพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติเช่ำ สั่งเช่ำพัสดุ เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ และ 
รำยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ 
   4)  แจ้งซ้อม ประกอบด้วย รำยกำรแจ้งซ่อม และ ประวัติกำรซ่อม 
   5)  ทะเบียนพัสดุ ประกอบด้วย กำรเพ่ิมครุภัณฑ์ เพ่ิมที่ดินสิ่งก่อสร้ำง จัดท ำ 
ทะเบียนพัสดุ และรำยกำรพัสดุ 
   6)  ประกำศผลเสนอรำคำ ประกอบด้วย กำรประกำศผลเสนอรำคำ และ รำยกำร 
ประกำศผลเสนอรำคำ 
   7)  จ ำหน่ำยพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติจ ำหน่ำยพัสดุ รำยกำรขออนุมัติ 
จ ำหน่ำย ผลกำรตรวจสอบพัสดุ จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
   8)  เบิกจ่ำยพัสดุ ประกอบด้วย รำยกำรเบิกจ่ำยวัสดุ และ รำยกำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์ 
   9)  ทะเบียนหนังสือ ประกอบด้วย กำรลงเลขท่ีหนังสือ มอ 182/ รำยกำรหนังสือ  
มอ 182/ และค้นหำหนังสือส่ง 



 
 
ภำพที่ 4  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ” 
 
  1.2  ส่วนบุคลำกร เป็นส่วนที่บุคลำกรทุกคนมีสิทธิ์ใช้งำนระบบได้ ประกอบด้วย  
   1)  ขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ ประกอบด้วย กำรขอซื้อขอจ้ำง และ รำยกำรขอซื้อขอจ้ำง  
   2)  ขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด ประกอบด้วย กำรขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด  
และรำยกำรขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด 
   3)  เบิกจ่ำยพัสดุ ประกอบด้วย กำรเบิกจ่ำยวัสดุ, รำยกำรเบิกจ่ำยวัสดุ, เบิกจ่ำย 
ครุภัณฑ์ และรำยกำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์  
   4)  ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประกอบด้วย กำรตรวจสอบครุภัณฑ์, รำยงำนผล และ 
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ 
   5)  แจ้งซ่อม ประกอบด้วย กำรแจ้งซ่อม รำยกำรแจ้งซ่อม และประวัติกำรซ่อม 



 
 
ภำพที่ 5  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนบุคลำกร” 
 
  1.3  ส่วนระบบงำนที่เก่ียวข้องกับงำนพัสดุ 
   1)  งำนนโยบำยและแผน ก ำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่งำนนโยบำยและแผนบันทึก 
ข้อมูลเงินงบประมำณของหน่วยงำนที่ได้รับในทุกหมวดรำยจ่ำย ประกอบด้วย ประเภทงบประมำณ 
แผนงบประมำณ ผลผลิต/ งำน รำยจ่ำย งบรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณ และรำยกำร 
งบประมำณ 
 

 
 
ภำพที่ 6  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนนโยบำยและแผน” 
 
   2)  งำนกำรเงินและบัญชี ก ำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงิน 
ทุกงบประมำณและทุกหมวดรำยจ่ำย ประกอบด้วย ขอเบิกเงินซื้อ/ จ้ำงพัสดุ ขอเบิกเงินซื้อ/ จ้ำง/  
เช่ำรำยงวด และขอเบิกเงินอ่ืน ๆ 



 
 
ภำพที่ 7  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนกำรเงินและบัญชี” 
 
 3)  งำนธุรกำร ก ำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำรลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือก่อน 
กำรน ำเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ และด ำเนินกำรลงสถำนกำรณ์อนุมัติ/ ไม่อนุมัติเรื่องต่ำง ๆ  
ประกอบด้วย ทะเบียนรับภำยใน ทะเบียนรับภำยนอก ทะเบียนส่ง มอ 181 ทะเบียนส่ง มอ 180  
ทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.09 และทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.0901  
 

 
 
ภำพที่ 8  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนธุรกำร” 
 



  1.4  ส่วนรำยงำนสำรสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนที่ก ำหนดสิทธิ์ให้เฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและส่วนที่ก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ดังนี้ 
   1)  ส่วนที่ก ำหนดสิทธิ์ให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ประกอบด้วย ทะเบียนครุภัณฑ์ 
ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมที่ดินสิ่งก่อสร้ำง วัสดุคงเหลือ บัญชีวัสดุ ตรวจสอบเอกสำร ค้นหำ 
รำยกำรซื้อ/ จ้ำง QR Code และรำยกำรครุภัณฑ์ 
 

 
 
ภำพที่ 9  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนรำยงำนสำรสนเทศของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ” 
 
   2)  ส่วนที่ก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรและบุคลำกร แสดงรำยงำนผ่ำนเมนู “รำยงำน”  
ประกอบด้วย รำยงำนรำยจ่ำย และรำยกำรรำยจ่ำย 
 

 
 
ภำพที่ 10  ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนรำยงำนสำรสนเทศของผู้บริหำรและบุคลำกร” 
 
 



 2.  กำรทดสอบกำรใช้งำนระบบ 
 
ตำรำงที่ 1  กำรทดสอบระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำร  
 

 
 
  2.1  ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยผู้พัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ 2559  
  2.2  ทดสอบกำรใช้งำนโดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุในปีงบประมำณ 2559-2560 
  2.3  ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยเจ้ำหน้ำที่ของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งำนนโยบำย             
และแผนงำนกำรเงินและบัญชี และงำนธุรกำร ในปีงบประมำณ 2559 น ำเสนอระบบแก่ 
เจ้ำหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ได้ทดสอบใช้งำน จัดประชุมสรุปปัญหำ และน ำเสนอข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเติม 
  2.4  ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ปีงบประมำณ 2560 ทดลองใช้งำน 
ระบบกับกำรปฏิบัติงำนพัสดุจริงทั้งปีงบประมำณควบคู่กับระบบที่ใช่อยู่เดิม รวบรวมปัญหำและ 
ควำมถูกต้องครบถ้วนในกำรใช้งำนระบบและสำรสนเทศท่ีต้องกำร  
  2.5  ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยผู้บริหำรและบุคลำกร ปีงบประมำณ 2560 น ำเสนอ 
ระบบแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร ทดสอบใช้งำน จัดประชุมสรุปปัญหำและน ำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ 
ปรับปรุงพัฒนำระบบ 
 3.  ผลประเมินกำรใช้งำนระบบ 
  3.1  กำรประชุมกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนที่เกี่ยวข้อง  
และบุคลำกร ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอควำมต้องกำร ปัญหำ ข้อเสนอแนะจำก 
กำรใช้งำน โดยระบบสำมำรถใช้งำนได้ถูกต้อง รวดเร็ว ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ครอบคลุม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำร สำมำรถรำยงำนสำรสนเทศ ที่เป็น
ประโยชน์ช่วยในกำรตัดสินใจได้ ข้อเสนอแนะให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสำรสนเทศเชิงวิเครำะห์  
  3.2  กำรสังเกตและสัมภำษณ์บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร บุคลำกรสำมำรถใช้งำนระบบ 
ด้วยตนเองได้ ข้อเสนอแนะควรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนโดยเฉพำะในส่วนงำนบุคลำกรซึ่งอำจไม่ได้ใช้งำน 
ต่อเนื่อง 
 



  3.3  กำรใช้แบบสอบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำร  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ ผลกำรประเมินพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (�̅�=4.44) เมื่อพิจำรณำ รำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ตำมล ำดับ  
ด้ำนคุณภำพกำรใช้งำน (�̅�=4.53) ด้ำนประสิทธิภำพควำมปลอดภัย (�̅�=4.49) ด้ำนเนื้อหำ 
(�̅�=4.43) และด้ำนกระบวนกำรขั้นตอน (�̅�=4.38) ข้อเสนอแนะควรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 
  3.4  กำรน ำเสนอระบบในที่ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตปัตตำนี (CoP พัสดุ) ระบบมีควำมครอบคลุมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยงำนพัสดุกลำง วิทยำเขตปัตตำนีได้ท ำหนังสือ 
แจ้งขอน ำระบบไปใช้งำน 
  3.5  กำรขอศึกษำดูงำนกำรใช้งำนระบบของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต 
ตรัง ผู้ศึกษำดูงำนมีควำมพึงพอใจ เข้ำใจกำรใช้งำนระบบ และต้องกำรน ำระบบไปใช้งำนจริง 
 4.  กำรพัฒนำปรับปรุง ได้น ำผลกำรทดสอบ ผลกำรประเมินกำรใช้งำนระบบของผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำร งำนนโยบำยและแผน งำนกำรเงินและบัญชี บุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุคณะหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต 
ปัตตำนี และผู้บริหำร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตตรัง มำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 5.  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดเก็บ รำยงำนข้อมูล 
สำรสนเทศ และด ำเนินงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ                     
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 ได้ เช่น กำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดท ำ
ทะเบียน กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  
  6.  ข้อจ ำกัดของระบบ คือ รองรับกำรใช้งำน บน Chrome และ Firefox ได้ดีกว่ำ 
Internet Explorer 
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บทคัดย่อ  
 ในปี 2561 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้จัดท ำโครงกำร 
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ 
และเอกชนตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญในกำรจัดกำรเอกสำร ก่อนจะเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุ 
ให้เป็นระบบและมีมำตรฐำนที่ดี เพรำะเอกสำรหำกไม่ได้รับกำรรวบรวมและจัดเก็บเป็นอย่ำงดีแล้ว 
อำจสูญหำยหรือถูกท ำลำยไป โดยเฉพำะปัจจุบันในยุคสังคมดิจิทัลที่มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน 
กระบวนกำรจัดท ำ เก็บรักษำ ส่งผ่ำนข้อมูลและติดต่อสื่อสำร จนท ำให้มีจดหมำยเหตุดิจิทัลเกิดข้ึน 
มำกมำย ทั้งจดหมำยเหตุดิจิทัลต้ังแต่เกิด (Born-digital) หรือจำกกำรแปลงรูป (Digitization)  
จำกเอกสำรแอนะล็อกเป็นจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic archives) ยิ่งท ำให้มีควำมเสี่ยง 
ในกำรสูญหำยและเสื่อมสลำยได้ง่ำยขึ้น ส่วนหนึ่งเพรำะยังไม่มีหลักกำรและทฤษฎีในกำรจัดกำร 
จดหมำยเหตุดิจิทัลที่รับรองจำกวงวิชำกำรวิชำชีพ โครงกำรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำและ 
เผยแพร่องคค์วำมรู้เรื่องกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล โดยได้น ำกระบวนกำร PDCA มำใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และผลกำรด ำเนินงำนคือ ได้หนังสือเรื่องหลักและแนวปฏิบัติ 
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ทั้งในรูปแบบเอกสำรฉบับพิมพ์และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัด 
สัมมนำทำงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เอกสำรส ำคัญของ 
องค์กร เพ่ือขยำยผลองค์ควำมรู้สู่บุคลำกร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนคณำจำรย์  
นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้ได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ค าส าคัญ: 
 เอกสำรจดหมำยเหตุ, กำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ, จดหมำยเหตุดิจิทัล,  
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล, จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์  
 
Abstract  
 The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat  
Open University proposed the university archives project in the year 2018.  
The objective was to promote the value and importance of the systematic and  



standardized digital archives management because without professional standard  
about digital archives management. This project has the PDCA process and provided  
academic seminar and published a guide book titled “the principle and guideline for  
digital archives management” to enhance the knowledge of the staffs in government  
and company office, including lecturers, students, general public people on the base  
of life-long learning. 
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บทน า 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นห้องสมุดมหำวิทยำลัย 
ในระบบกำรศึกษำทำงไกลที่แสวงหำ พัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจและนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยจัดให้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศแก่นักศึกษำ  
คณำจำรย์ และบุคลำกร ผู้เรียนในระบบกำรศึกษำทำงไกลและกลุ่มเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย  
ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยของคณำจำรย์  
บุคลำกร นักศึกษำของมหำวิทยำลัย และประชำชนทั่วไป และยังจัดบริกำรสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ประวัติ พัฒนำกำร และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 จำกพันธกิจในกำรเป็นห้องสมุดของมหำวิทยำลัยในระบบกำรศึกษำทำงไกล จำกนโยบำย 
และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช รวมถึงนโยบำยของรัฐบำลที่ให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์  
ท ำให้ส ำนักมุ่งน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศแก่ผู้รับบริกำร 
มำโดยตลอด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักได้จัดท ำโครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย 
ในยุคสังคมดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคลำกร 
ในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญ 
ในกำรจัดกำรเอกสำรตั้งแต่ต้นทำงก่อนจะมำเป็นเอกสำรดิจิทัล เพรำะเอกสำรเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำน 
ที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรองค์กร และเอกสำรที่ผ่ำนกำรประเมินคุณค่ำจะได้รับ 
กำรจัดเก็บเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุ (Archives) แต่ด้วยปัจจุบันที่เป็นยุคสังคมดิจิทัลท ำให้เกิด 
แรงผลักดันให้ทุกหน่วยงำนต้องมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ รวมถึงกำรจัดกำรเอกสำร 
ตั้งแต่กำรจัดท ำ กำรเก็บรักษำ กำรส่งข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรภำยในหน่วยงำน ดังนั้น 
หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทและหน้ำที่ส ำคัญในกำรเก็บรักษำ
เอกสำรอันทรงคุณค่ำขององค์กรให้คงอยู่ตลอดไปและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด 
เรื่องเวลำและสถำนที่ จึงเกิดควำมท้ำทำยในกำรจัดกำรกับเอกสำรที่เกิดจำกกำรแปลงรูป  
(Digitization) จำกเอกสำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิมที่เป็นแอนะล็อกให้เป็นจดหมำยเหตุ 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic archives) และจดหมำยเหตุดิจิทัล (Digital archives) ที่เป็น 
จดหมำยเหตุตั้งแต่เกิด (Born-digital) ซ่ึงทั้งจดหมำยเหตุดิจิทัลและจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์  



ถ้ำไม่ได้รับกำรจัดกำรที่ดีอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องจะยิ่งส่งผลให้สูญหำยได้โดยง่ำย ด้วยกำรถูกลบ 
ท ำลำยหรือกำรจัดเก็บไม่ถูกวิธี อย่ำงไรก็ดีในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหม่ที่ 
ไม่สำมำรถใช้เทคนิคและวิธีกำรแบบเดิมที่เคยใช้ในกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุได้ รวมทั้ง 
ยังไม่มีหลักกำรและทฤษฎีกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลที่รับรองจำกวงวิชำชีพ ส ำนักจึงจัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือจัดท ำและเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลส ำหรับ
บุคลำกร คณำจำรย์ นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปให้ได้รับองค์ควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรจัดกำร 
และกำรพัฒนำกำรให้บริกำรท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศ 
ได้ตรงกับควำมต้องกำรได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และเพ่ือร่วมกันขยำยผลองค์ควำมรู้นี้ไปสู่ 
สำธำรณชนให้ได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกสำร ตลอดจนประชำชนทั่วไป 
ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญในกำรจัดกำรเอกสำร และเอกสำรดิจิทัลตั้งแต่ต้นทำงจนเกิด 
ควำมมุ่งม่ันในกำรจัดเก็บเอกสำรของหน่วยงำนเพ่ือเตรียมเข้ำสู่กำรเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลอย่ำงยั่งยืน 
 2.  เพ่ือพัฒนำต้นแบบคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ส ำหรับบุคลำกรทีป่ฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนต่ำง ๆ คณำจำรย์ นักศึกษำและประชำชนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3.  เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลแก่บุคลำกรทั้งภำยในและ 
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ตลอดจนคณำจำรย์ นักศึกษำ และประชำชนที่สนใจทั่วไปให้ได้รับทั้งควำมรู้  
ประสบกำรณ ์รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรด ำเนินงำนจดหมำยเหตุดิจิทัลต่อไป  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชด ำเนินกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ 
ดิจิทัล ด้วยกระบวนกำร PDCA โดยแบ่งขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ  
1) กำรจัดท ำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ 2) กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำร 
จดหมำยเหตุดิจิทัล รำยละเอียดมีดังนี้ 
 1.  ขั้นด ำเนินกำรวำงแผน (Plan) 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เรื่อง จดหมำยเหตุ 
มหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 
  1)  จัดท ำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
   1.1)  ศึกษำ ค้นคว้ำ ประมวลและเรียบเรียงเนื้อหำคู่มือปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ 
มหำวิทยำลัยในสังคมยุคดิจิทัล 
   1.2)  บรรณำธิกรต้นฉบับเนื้อหำและจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ 
มหำวิทยำลัยในสังคมยุคดิจิทัล 
   1.3)  จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคดิจิทัล 
  2)  เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลโดยกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร 
   2.1)  จัดสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล 



   2.2)  ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง จดหมำยเหตุ 
มหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล 
 2.  ขั้นด ำเนินกำรปฏิบัติ (Do) 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลสัมฤทธิ์ผลตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้  
จึงปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยของ 2 กิจกรรม คือ จัดท ำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ 
เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลโดยกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร รำยละเอียดมีดังนี้ 
  1)  กำรจัดท ำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
  เป็นกระบวนกำรในกำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ 
ดิจิทัล กำรแสวงหำผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ 
ดิจิทัล กำรประมวลและพัฒนำเนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล รวมถึงกำรเรียบเรียง 
เนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล กระบวนกำรดังกล่ำวมีขั้นตอนดังนี้  
   1.1)  กำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำเนื้อหำและแสวงหำผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  
    1.1.1)  ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  
ส ำนักก ำหนด กรอบกำรพัฒนำเนื้อหำครอบคลุมเนื้อหำที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  
4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกำรปูพื้นฐำนในกำรจัดกำรเอกสำร 
จดหมำยเหตุแบบเดิมที่เน้นกำรจัดกำรกับเอกสำรกระดำษเป็นหลัก เช่น แฟ้มเอกสำร สิ่งพิมพ์ แผนที่  
แบบแปลน ภำพวำด เป็นต้น โดยจะรวบรวมทั้งเทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ  
2) ด้ำนกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เป็นเทคนิคและวิธีกำรจัดกำรกับจดหมำยเหตุแบบใหม ่ส ำหรับ 
ประเภทจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และจดหมำยเหตุดิจิทัล 3) ด้ำนแนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำร 
สื่อดิจิทัล เป็นกำรก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมเอกสำรดิจิทัลให้มีคุณภำพตั้งแต่ต้นทำง 
ก่อนที่จะน ำมำเก็บรักษำเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลหรือจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป และ                             
4) ด้ำนสำระส ำคัญของกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับจดหมำยเหตุ  
    1.1.2)  แสวงหำผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ 
ดิจิทัล ซ่ึงในที่นี้ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ จำกส ำนักงำนพัฒนำ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำ 
สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ จำกส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ซึ่งมีควำมรู้ในด้ำนจดหมำยเหตุ  
และจำกสำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร
เอกสำรและจดหมำยเหตุ 
   1.2)  กำรประมวลและพัฒนำเนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  
   ส ำนักได้มีกำรร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ หลำยครั้ง ทั้งเป็น 
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพ่ือร่วมกันก ำหนดเค้ำโครงเนื้อหำหลักและเนื้อหำย่อย ประมวลและ 
รวบรวมเนื้อหำ พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขเนื้อหำในประเด็นต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด 
   1.3)  กำรเรียบเรียงเนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
   เป็นขั้นตอนที่บรรณำธิกำรและกองบรรณำธิกำรของส ำนักได้ด ำเนินกำรตำม 
กระบวนงำนบรรณำธิกรหนังสือคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนกำรก ำหนดคุณสมบัติทำงกำรพิมพ์  



กำรบรรณำธิกำรเนื้อหำ กำรจัดหำ คัดเลือกภำพ กำรติดต่อประสำนงำน กำรให้แนวคิด                              
ด้ำนกำรออกแบบศิลปะรูปเล่ม กำรตรวจพิสูจน์อักษร กำรตรวจต ำแหน่งจัดวำงภำพประกอบ  
และกำรจัดท ำข้อมูลส่วนน ำและส่วนท้ำยของหนังสือ เช่น ค ำน ำของมหำวิทยำลัย ค ำน ำของ 
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ สำรบัญเนื้อหำ ข้อมูลบัตรรำยกำร หมำยเลข ISBN บรรณำนุกรมของหนังสือ  
เป็นต้น  
  2)  กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล โดยกำรจัดสัมมนำทำง 
วิชำกำร  
  เป็นกระบวนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดท ำหนังสือคู่มือกำรจัดกำร 
จดหมำยเหตุดิจิทัล โดยจัดในรูปแบบกำรสัมมนำทำงวิชำกำร รวมทั้งกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  
นิทรรศกำร สำธิต และแนะน ำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ได้ประยุกต์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ ซ่ึงกระบวนกำรดังกล่ำว                  
มีข้ันตอน ดังนี้  
 
ตำรำงที่ 1  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1                        
กำรเตรียมกำรก่อน             
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร 

เป็นกำรก ำหนดหัวข้อและรูปแบบกำรสัมมนำทำงวิชำ กำรคัดเลือกและทำบทำม 
วิทยำกรทีม่ีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องกับเนื้อหำในหนังสือ กำรจัดท ำหนังสือ 
เชิญวิทยำกรและผูม้ำร่วมสัมมนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน  
สมำคมและเครือข่ำยทำงวิชำชีพ และประชำชนท่ัวไป จัดท ำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ 
และเชิญผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนรว่มงำนสัมมนำ จดัท ำนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จัดท ำ 
มัลตมิีเดยี จัดท ำสิ่งพิมพ์เผยแพร่และแนะน ำ เตรยีมกำรสำธิตระบบและฐำนข้อมลู 
ที่ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรจดักำรจดหมำยเหตดุิจิทัล 

ขั้นตอนท่ี 2                       
กำรด ำเนินกำรระหว่ำง
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร 

เป็นกำรรับลงทะเบียนผู้มำเข้ำร่วมกำรสัมมนำ จัดพิธีเปดิกำรสัมมนำ กำรฉำย 
มัลตมิีเดยี กำรบรรยำยโดยวิทยำกรผู้ทรงคณุวุฒิ กำรแนะน ำนิทรรศกำรเคลื่อนที่  
กำรสำธติและแนะน ำฐำนข้อมลูที่น ำควำมรู้เกีย่วกับกำรจดักำรจดหมำยเหตุดิจิทลั 
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตัิงำน ได้แก่ ระเบยีนรำยกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย 
ในระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ระบบทะเบียนและสืบค้นจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย  
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศดิจิทลัศำสตรำจำรย์ ดร.วิจติร ศรีสอ้ำน กำรแนะน ำสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์งำนจดหมำยเหตุ รวมถึงปิดกำรสัมมนำ 

ขั้นตอนท่ี 3                        
กำรด ำเนินกำรหลัง              
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร 

เป็นกิจกรรมกำรรวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรสัมมนำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินโครงกำรจดัส่งมหำวิทยำลยั  

  
 3.  ขั้นด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผล (Check) 
  3.1  กำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เรื่อง จดหมำย 
เหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 



ทำงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ จ ำนวน 344 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส ำหรับกำรน ำไปพัฒนำและปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป  
  3.2  กำรรำยงำนผล โดยจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
แก่สังคม เรื่อง โครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561                
เพ่ือน ำเสนอที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักบรรณสำรสนเทศ และผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ตำมล ำดับ 
 4.  ขั้นด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุง (Act) 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้น ำผลกำรประเมินควำม 
พึงพอใจและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำพัฒนำและปรับปรุง ได้แก่ ข้อเสนอแนะให้ส ำนัก 
บรรณสำรสนเทศ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส ำนัก 
มีนโยบำยที่จะจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดกำรเอกสำรดิจิทัลให้แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
ต่อไป  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล  
 ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ส ำนักบรรณสำรสนเทศได้องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และได้ 
เผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวในรูปแบบกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร นอกจำกนี้ยังได้สำระควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์จำกปฏิบัติงำนในส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส ำคัญได้เครือข่ำยบุคคลและหน่วยงำนที่ 
ปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง สรุปผลพอสังเขป ดังนี้ 

1.  จัดท ำหนังสือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  
เป็นต้นแบบคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลที่ส ำนักบรรณสำรสนเทศได้ 
ร่วมกับฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จัดพิมพ์ จ ำนวนทั้งหมด  
6,000 เล่ม ทั้งในรูปแบบเอกสำรสิ่งพิมพ์และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด https://library.stou.ac.th/digital- 
archive/ ซึ่งน ำเสนอเนื้อหำที่ส ำคัญ คือ  
ตอนที่ 1 จดหมำยเหตุ เอกสำรจดหมำยเหตุ ประกอบด้วย 1) หลักกำร  

แนวคิด และกระบวนกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ และ 2) กรณีตัวอย่ำง กำรจัดกำรเอกสำร 
จดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ 
ตอนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ประกอบด้วย 1) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
เอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 2) มำตรฐำนเมตำดำตำส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เป็นเมตำดำต้ำ 
เอกสำรจดหมำยเหตุและมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 3) มำตรฐำน 
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ 4) กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนระหว่ำง 



ประเทศส ำหรับค ำอธิบำยจดหมำยเหตุ (ISAD (G)) ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรสื่อดิจิทัล 
ประกอบด้วย 1) กำรบริหำรจัดกำรโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสำรดิจิทัล 2) กำรสร้ำงเอกสำรงำนพิมพ์ที่มี
คุณภำพ 3) กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอที่มีคุณภำพ 4) กำรจัดกำรเอกสำร PDF 5) กำรเตรียมภำพดิจิทัล                  
6) ข้อก ำหนดกำรพัฒนำเอกสำรเว็บไซต ์ตอนที่ 4 สำระส ำคัญของกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกำรสรุปสำระส ำคัญของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2561)  
 ทั้งนีห้นังสือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ท ำให้ได้องค์ควำมรู้ 
ที่เป็นเหมือน บทเรียน (Lesson-learned) ที่ถอดจำกผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
โดยตรง แล้วสกัดออกมำเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และแบ่งปันร่วมกันในระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำน             
ซึ่งองค์ควำมรู้ที่ได้ถือเป็นเรื่องใหม่ส ำหรับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน 
ระหว่ำงกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิม และกำรจัดกำรจดหมำยเหตุแบบใหม่ ดังตำรำงนี้ 
 
ตำรำงที่ 2  กำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุและกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
 

การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 
1) กำรจัดหำและกำรประเมินคณุค่ำ เป็นกำรก ำหนด 
นโยบำย กำรประเมินคณุค่ำ กำรจัดหำ และกำรจดัท ำ 
หลักฐำนและลงทะเบียนเอกสำรจดหมำยเหตุ  
2) กำรจัดเรียงและจดัท ำค ำอธิบำย เป็นกำรจดั 
ระเบียบเอกสำรตำมแหล่งที่มำและระเบียบเดิม                     
ท ำค ำอธิบำยรำยกำรข้อมูลส ำคญัตำมมำตรฐำน
วิชำกำรวิชำชีพจดหมำยเหตุ  
3) กำรจัดท ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ  
ในลักษณะต่ำง ๆ ที่มีรำยละเอียดข้อมูลหรือเมทำดำ
ของเอกสำร เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำหำหรือเข้ำถึง
เอกสำร 
4) กำรสงวนรักษำเอกสำรจดหมำยเหต ุ                             
4.1) กำรสงวนรักษำ เป็นวิธีกำรปอ้งกันก่อนเอกสำร
จะช ำรุด และ 4.2) กำรอนุรักษ์ เป็นแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น
แล้วบนเอกสำร โดยกำรก ำจดัและท ำให้กลับคืนสู่
สภำพเดิม 
5) กำรบริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึงและค้นคืนเอกสำร 
จดหมำยเหตไุด้ รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์                     
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ รวมทั้งกำรจดัท ำส ำเนำเอกสำร 

1) กำรตรวจสอบ (Quarantine) จดหมำยเหตดุิจิทัล 
ก่อนน ำเข้ำระบบ เป็นกำรน ำจดหมำยเหตุดิจิทลัที่ 
คัดเลือกและจดัท ำรำยกำรข้อมลูเรียบร้อยแล้วมำตรวจ 
ไวรัสคอมพิวเตอรแ์ละสิ่งแปลกปลอม ตรวจสอบ 
คุณภำพด้ำนควำมครบถ้วนสมบูรณ์ เมทำดำ เง่ือนไข 
กำรใช้และลิขสิทธ์ิ เพื่อน ำมำด ำเนนิกำรในขั้นต่อไป 
2) กำรน ำจดหมำยเหตดุิจิทัลมำเกบ็รักษำในระบบ  
(Preservation) เป็นกำรน ำเอกสำรดิจิทลัที่ผ่ำน                  
กำรตรวจสอบในขั้นที่ 1 มำเข้ำระบบกำรจัดเก็บและ
สงวนรักษำด้วยเทคนิควิธีกำรที่เหมำะสม เช่น กำรท ำ
ให้เป็นบรรทัดฐำนตำมที่ก ำหนด (Normalized) หรือ
กำรเปลีย่นแปลง (Converted) ด้วยซอฟต์แวร์ที่สงวน 
รักษำเอกสำรดิจิทลัให้อยู่ยำวนำน  
3) กำรจัดเก็บรักษำ (Storage) จดหมำยเหตดุิจิทัลเข้ำ 
คลัง เป็นกำรน ำจดหมำยเหตุดิจิทลัที่ด ำเนินกำรตำม 
ขั้นตอนท่ี 2 มำเก็บไว้ในระบบ โดยค ำนึงถึงกำรเก็บ 
รักษำในระยะยำว สำมำรถจดักำรจดหมำยเหตดุิจิทัล 
ตำมก ำหนด สำมำรถเข้ำถึงและคน้คืนได ้

 
 2.  กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ เรื่อง กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  
เอกสำรส ำคัญขององค์กร ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรพิทยพัฒน์  



มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำถึง 344 คน จำกกว่ำ 170 หน่วยงำน ภำยในงำน 
เป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และหนังสือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ 
ยังจัดให้มกีิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้มำร่วมงำนตระหนักถึงคุณค่ำ และควำมส ำคัญในกำรจัดกำรเอกสำร 
จดหมำยเหตุและจดหมำยเหตุดิจิทัล มีผลงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

2.1  ปำฐกถำพิเศษและบรรยำย โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัย ที่มำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์                   
รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่ำง ๆ ได้แก่                       
1) มุมมองกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ 2) ควำมคำดหวังและ              
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรจัดกำรจดหมำยเหตุในยุคไทยแลนด์ 
4.0 3) ปฏิบัติกำรเอกสำรส ำคัญในยุคดิจิทัล และ                                                                     
4) ก้ำวคนละก้ำว เพื่อขับเคลื่อนเอกสำร จดหมำยเหตุดิจิทัล 

2.2  จัดท ำเว็บไซต์กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพ่ือเป็น 
ช่องทำงเป็นเผยแพร่องค์ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์กำรสัมมนำ 
ทำงวิชำกำร ให้ผู้สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ในเว็บไซต์ห้องสมุด 
ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://library.stou.ac.th/digital-
archive/ 
2.3  จัดท ำนิทรรศกำร 

เคลื่อนที่ จ ำนวน 4 เรื่อง เพ่ือแนะน ำเอกสำรจดหมำยเหตุ 
และงำนจดหมำยเหตุ รวมถึงหนังสือหลักและแนวปฏิบัติ               
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล  

2.4  จัดท ำสื่อมัลติมีเดียงำนจดหมำยเหตุ                  
เพ่ือแนะน ำโครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัลและ
หนังสือหลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
  2.5  จัดท ำสมุดบันทึกแนะน ำหน่วยงำนจดหมำยเหตุและห้องสมุด มสธ.  
เพ่ือแนะน ำงำนจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยและห้องสมุดมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

2.6  แนะน ำหนังสือ จ ำนวน 4 เรื่อง คือ                 
1) แรกมี ใน มสธ. 2) แรกริ เริ่มมี 
ที่ มสธ. 3) บรรณำนุกรม ผลงำนวิชำกำร  
ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และ  
4) มสธ. ใต้ร่มพระบำรมี พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

  2.7  สำธิตและแนะน ำฐำนข้อมูลที่ประยุกตค์วำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
มำใช้ในงำนจดหมำยเหตุ จ ำนวน 3 ฐำนข้อมูล ดังนี้ 
   1)  จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
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เป็นกำรน ำคัดเลือกกลุ่มเอกสำรจดหมำยเหตุเพื่อน ำมำ 
จัดท ำระเบียนรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix  
โดยพรรณนำเอกสำรตำมมำตรฐำนกำรจัดท ำค ำอธิบำย 
จดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ ISAD (G) ตำมหลักเกณฑ์ 
กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2  
แก้ไขเพ่ิมเติม (AACR2R) และใช้รูปแบบกำรลงรำยกำรที่ 
เครื่องอ่ำนได้รูปแบบมำร์ค (Marc21) เพ่ือให้ผู้รับบริกำร 

สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงรำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตุได้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (นันทพร                       
ธนะกูลบริภัณฑ์ และพัชรี ทองแขก, 2555) 
   2)  ฐำนข้อมูลลงทะเบียนและสืบค้นจดหมำยเหตุดิจิทัล/ อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นฐำนข้อมูลที่พัฒนำขึ้นเพ่ือกำรปฏิบัติงำน และ 
กำรให้บริกำร ในส่วนกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรลงทะเบียน 
และจัดเก็บจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์โดยกำรแปลงจำก 
เอกสำรต้นฉบับ พร้อมทั้งพัฒนำในส่วนติดต่อกับผู้ใช้  
(User Interface) ให้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเรียกดู 
เอกสำรจดหมำยเหตุฉบับเต็ม (Full text) ได้ผ่ำนทำง 
เว็บไซต์ห้องสมุด (http://library.stou.ac.th/) ได้ตลอด  

24 ชั่วโมง  
   3)  ฐำนข้อมูลสำรสนเทศดิจิทัลศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน 

เป็นฐำนข้อมูลที่คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงำน 
วิชำกำรในรูปดิจิทัลของศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน  
โดยจัดท ำเมตำดำตำ Dublin Core ในระบบ TCU Globe  
ให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกรวดเร็วโดยกำรสืบค้นผ่ำนทำง 
เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th/ (ยวิญฐำกรณ์ 
ทองแขก, 2556) 

 ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจำกโครงกำรได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในปีนี้ 
ส ำนักบรรณสำรสนเทศอยู่ระหว่ำงกำรน ำองค์ควำมรู้หรือบทเรียนที่ได้มำปฏิบัติใช้ในหน่วยงำน                  
เพ่ือเป็นกรณีศึกษำและจัดท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ส ำหรับหน่วยงำนอื่น อย่ำงไรก็ดี 
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับองค์ควำมรู้หรือบทเรียนนี้ไปแล้ว ควรน ำไปปฏิบัติใช้ในหน่วยงำนของตน 
อย่ำงเหมำะสมต่อไป   
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร  
 สิ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล คือกำรท ำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
ผู้รับบริกำรให้ได้รับสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วอย่ำงไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องเวลำและสถำนที่ และเป็น 
สำรสนเทศที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งเรียกดูเอกสำรฉบับเต็ม  

http://library.stou.ac.th/
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(Full text) ได้ทันที เพ่ือควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร รวมทั้งเป็นภำพลักษณ์ท่ีดีของงำนห้องสมุด 
 2.  ประโยชน์ต่อหน่วยงำนและสังคม  
 หน่วยงำนได้รับองค์ควำมรู้หรือบทเรียนในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องใหม่              
ที่ไม่เคยมีมำก่อน ท ำให้มีต้นแบบหรือแนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 
ในหน่วยงำนของตนและในส่วนส ำนักบรรณสำรสนเทศ ท ำให้มีองค์ควำมรู้หรือบทเรียนที่จะใช้
ถ่ำยทอด เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อกำรต่อยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลให้มีควำมถูกต้องและเหมำะสมยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังส่งผลให้                            
เกิดมีควำมร่วมมือในวงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนงำนจดหมำยเหตุให้มีควำมเข้มแข็งและมีเครือข่ำย                      
ที่กว้ำงขวำงออกไปไม่เฉพำะจดหมำยเหตุ แต่ยังรวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป 
 3.  ประโยชน์ต่อตัวผู้ให้บริกำร  
 บุคลำกรได้พัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือให้ทันต่อกระแสของกำรเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี จนเกิดกำรปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและกำรปฎิบัติงำนจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ ในแบบ 
ดั้งเดิมสู่กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล อันจะยังประโยชน์ต่อหน่วยงำน 
ให้เกิดกำรสร้ำงคุณค่ำทั้งต่อตนเอง หน่วยงำน และสังคมต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้น ำเสนอวิธีกำรวิเครำะห์ค ำค้นภำษำอังกฤษที่ผู้ใช้บริกำรใช้ค้นหำข้อมูลบน   
ระบบโอแพค ของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่ำงเดือนมกรำคม 
ถึง เดือนมีนำคม 2561 โดยกำรน ำเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อควำม (Text mining) ) ในรูปแบบ Word  
cloud มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมถี่ของค ำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบ Visualization  
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ก่อนด ำเนินกำร ประกอบด้วย กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล กำรเลือกข้อมูล และกำรท ำควำมสะอำดข้อมูล 2) ก ำลังด ำเนินกำร ประกอบด้วย                 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Text Analysis) โดยใช้โปรแกรม R และ 3) หลังด ำเนินกำร ประกอบด้วย  
กำรแสดงผลกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้น ในรูปแบบของ Word cloud และควำมถี่ของค ำ  
ผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะมีประโยชน์ทั้งผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ท ำให้ทรำบถึงแนวโน้ม              
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
ช่วยสนับสนุนกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ                 
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถน ำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือและ 
แนวทำงในกำรช่วยพัฒนำห้องสมุดเชิงรุกในอนำคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 
 คีย์เวิร์ด, เวิร์ดคลำวด์, เหมืองข้อควำม 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to analyze English keywords which users  
searches from OPAC of Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center  
during January to March 2018 by using text mining techniques in Word Cloud. The  
data was analyzing the frequency of keywords and display in the Visualization. The  
process consists of three main steps: 1) Before Pre-processing step consists of data  



collection, data selection and data cleaning 2) Processing step consists of a text  
Analysis using the R program, and 3) Post-processing step consists of displaying,  
analyzing, and summarizing word data in the form of Word Cloud and word  
frequency. 
 The results of this Research will be useful to both users and library staff.  
Know the trends, needs and interests of users to find library information resources.  
Supports planning, library activities and acquiring information resources to meet the  
needs and interests of users. The results of this Research can be applied to be the  
tools and guidelines to develop libraries in the future. 
 
Keyword: 
 Keyword, Word Cloud, Text Mining 
 
บทน า 
 ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ “ข้อมูล” เป็นสิ่งส ำคัญมำกในทุก ๆ วงกำรไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน 
ธุรกิจ ทำงกำรแพทย์ และทำงกำรศึกษำ ถือเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณค่ำมหำศำล อีกทั้งยังมี 
ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ทุก ๆ หน่วยงำนจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้ำงเป็นฐำนข้อมูล 
ไว้ โดยข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถน ำไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เป็นสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรตัดสินใจ หรือ 
วำงแผนในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรจัดซื้อ กำรจัดบริกำร กำรแนะน ำสินค้ำ เป็นต้น 
 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในฐำนะเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ 
ข้อมูล ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคลทั่วไป ได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ มีข้อมูลที่ได้ 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นระบบจ ำนวนมำก อำทิเช่น ข้อมูลผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ข้อมูล 
กำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ข้อมูลกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ข้อมูลกำรใช้อุปกรณ์หรือ 
ห้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง ข้อมูลกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน 
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรจ ำเป็นจะต้องบอกควำมต้องกำรของตัวเอง  
ผ่ำนกำรใช้ค ำค้นหรือที่เรียกว่ำ คียเ์วิร์ด เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรคนนั้น ต้องกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศเรื่องใด ค ำค้นที่ผู้ใช้บริกำรใช้ เป็นเหมือนตัวแทนของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ท ำให้ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ในแต่ละวัน แต่ละ 
ช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรค้นข้อมูลผ่ำนกำรใช้ค ำค้นจ ำนวนมำก บนระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ของห้องสมุด ท ำให้มีค ำค้นจ ำนวนมหำศำลถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในฐำนข้อมูล ทั้งค ำค้นที่เหมือนและ 
แตกต่ำงกันจำกผู้ใช้บริกำร แต่ค ำค้นที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ก็ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ท ำให้ 
ไม่ทรำบว่ำค ำค้นใดบ้ำงที่มีกำรใช้บ่อย เนื้อหำประเภทใดที่ผู้ใช้ให้ควำมสนใจหรือต้องกำรในแต่ละ 
ช่วงเวลำ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือทรำบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้  
 ข้อมูลค ำค้น เป็นข้อมูลจริงที่มีประโยชน์ มีปริมำณกำรเพ่ิมขึ้นและแตกต่ำงกันในทุกขณะ  
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในกำรน ำข้อมูลค ำค้นมำวิเครำะห์และสรุปให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้ทรำบถึงแนวโน้ม 
ควำมต้องกำรและตระหนักถึงควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีในห้องสมุด  



ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนกำรให้บริกำร ท ำให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม
เป็นไปในทิศทำงใด สนใจหรือต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทใด เพ่ือจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สุด เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรผ่ำนกำรใช้ค ำค้น และสำมำรถน ำไปสู่แนวทำงกำรสร้ำงสรรบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ ๆ เพื่อกำรบริกำรในเชิงรุกต่อไป ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อควำม 
(Text mining) มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของค ำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบ 
Visualization เช่น Word clouds และควำมถี่ เพ่ือสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกับข้อมูลสรุปได้ง่ำยขึ้น 
(จักรพันธ์ จำรุภูมิ, 2554) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวิเครำะห์ค ำค้นภำษำอังกฤษที่ผู้ใช้บริกำรใช้ค้นหำข้อมูลบนระบบโอแพคในรูปแบบ  
Word cloud  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภำพที่ 1  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
 โดยขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (Castro, 2015) 
 1.  ก่อนด ำเนินกำร ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 

 

 

Data Collection 

Data Selection 

Data Cleaning 

ก่อนด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 

Remove number 

Remove punctuation 

Modify the word from 
upper case to lower case 

Remove stop words 

Remove specified 
words if needed 

Frequency calculating 

Draw the 
histogram 

หลังด าเนินการ 

Draw the  
word cloud 



  1.1  ขั้นตอน Data collection คือ ระบบจะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลค ำค้น               
โดยกำรดึงข้อมูลค ำค้นจำกฐำนข้อมูลโอแพค และจัดเก็บข้อมูลเหล่ำนั้นไว้ในรูปแบบของไฟล์ข้อควำม 
(Text file)  
  1.2  ขั้นตอน Data selection เมื่อท ำกำรดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะท ำกำรเลือก 
ข้อมูลที่ต้องกำรน ำมำวิเครำะห์ ในกำรวิจัยครั้งนี้ เลือกเฉพำะข้อมูลค ำค้นที่มีกำรค้นด้วยเขตข้อมูล  
ชื่อเรื่อง (ค ำส ำคัญ) ชื่อเรื่อง (ค ำข้ึนต้น) หัวเรื่อง (ค ำส ำคัญ) และ หัวเรื่อง (ค ำขึ้นต้น) เนื่องจำก               
เป็นเขตข้อมูลที่มีกำรใช้บ่อย และฐำนข้อมูลโอแพคของห้องสมุด มีกำรตั้งคำ่เริ่มต้นไว้ที่ ชื่อเรื่อง                  
(ค ำส ำคัญ) เป็นอันดับแรก  
  1.3  ขั้นตอน Data cleaning คือ กำรท ำควำมสะอำดข้อมูลที่ต้องกำรน ำมำวิเครำะห์  
เช่น ลบข้อมูลที่ไม่จ ำเป็น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลภำษำไทย และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น 
 2.  ก ำลังด ำเนินกำร เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Text Analysis) โดยใช้โปรแกรม R  
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีกำรเรียกใช้แพ็คเกจ จำกโปรแกรม R ที่ชื่อว่ำแพ็คเกจ TM (Text Mining  
Package) เป็นแพ็คเกจหลักในกำรใช้วิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกระบวนกำรย่อย ๆ ดังนี้  
  2.1  โหลดข้อมูลค ำค้นเข้ำไปในคลังข้อมูล (Corpus) 
  2.2  จัดเตรียมแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร โดยในขั้นตอนนี้มีกำรเรียกใช้ 
ฟังก์ชัน tm_map จำกแพ็คเกจ tm จำกนั้นระบบจะท ำกำรลบตัวเลข ก ำจัดช่องว่ำง เครื่องหมำย 
วรรคตอน เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดจำกอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรพิมพ์เล็ก ลบค ำหยุด เช่น ค ำท่ีท ำ 
หน้ำที่เป็นบุพบท ค ำสันธำน ค ำสรรพนำม และค ำภำษำอังกฤษที่ใช้ทั่วไป (เช่น the, a และ an)  
เป็นต้น (Jo, Kim, & Shin, 2017) 
 3.  หลังด ำเนินกำร เป็นขั้นตอนแสดงผลกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้น ในรูปของ 
กำรแสดงควำมถี่ของค ำ ในรูปแบบของ Word cloud เพ่ือเป็นกำรสรุปข้อมูลค ำค้นที่มีกำรใช้บ่อย 
และผู้ใช้มีกำรค้นถ่ีที่สุดในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกำรเรียกใช้ฟังก์ชันในแพ็คเกจที่ชื่อว่ำ  
Word cloud และ ggplot2 เพ่ือกำรแสดงผลข้อมูล ดังกล่ำว 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

   
 

ภำพที่ 1  ข้อมูลค ำค้น   
             เดือน ม.ค. 61  

 

ภำพที่ 2  ข้อมูลค ำค้น     
             เดือน ก.พ. 61 

 

ภำพที่ 3  ข้อมูลค ำค้น  
             เดือน มี.ค. 61 

 



ตำรำงที่ 1  ข้อมูลแสดงควำมถี่ของข้อมูลค ำค้นเดือน ม.ค.-มี.ค.61 
 
Words Frequency Words Frequency Words Frequency 
Toeic 215 Toeic 235 Research 245 
Research 194 Research 210 Thailand 214 
Nursing 150 Thailand 134 Computer 139 
Thailand 146 Computer 122 Nursing 122 
Chemistry 124 Chemistry 107 Analysis 121 
Cell 115 Engineering 105 Toeic 106 
Engineering 114 Language 93 Management 105 
Analysis 108 Lelts 85 Language 96 
Health 104 Health 83 English 91 
Management 104 Nursing 80 Health 90 
Mechanics 103 English 75 Chemistry 83 
Computer 101 Design 72 Community 83 
Biology 93 Plant 70 United 77 
Language 84 Food 66 Food 66 
Physiology 84 Biology 64 Biology 64 

 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลค ำค้นทั้งหมดในรูปของ Word cloud ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561  
ถึงเดือนมีนำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ว่ำ ค ำค้นใดมีขนำดใหญ่แสดงว่ำมีควำมถี่มำกในกำรค้นหำ  
แสดงว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหรือสนใจในเรื่องนั้น ๆ โดยในเดือนมกรำคม 2561 ค ำค้นที่มี 
ควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกที่สุด 5 อันดับแรกเรียงตำมล ำดับควำมถี่ ได้แก่ Toeic  
มีควำมถ่ี 215 ครั้ง Research มีควำมถ่ี 194 ครั้ง Nursing มีควำมถ่ี 150 ครั้ง Thailand มีควำมถ่ี  
146 ครั้ง และ Chemistry มีควำมถ่ี 124 ครั้ง  
 เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ค ำค้นที่มีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกท่ีสุด                        
5 อันดับแรกเรียงตำมล ำดับควำมถ่ี ได้แก่ Toeic มีควำมถ่ี 235 ครั้ง Research มีควำมถ่ี 210 ครั้ง  
Thailand มีควำมถี่ 134 ครั้ง Computer มีควำมถ่ี 122 ครั้ง และ Chemistry มีควำมถ่ี 107 ครั้ง  
 และในเดือนมีนำคม 2561 ค ำค้นที่มีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกท่ีสุด  
5 อันดับแรกเรียงตำมล ำดับควำมถ่ี ได้แก่ Research มีควำมถ่ี 245 ครั้ง Thailand มีควำมถ่ี  
214 ครั้ง Computer มีควำมถี่ 139 ครั้ง Nursing มีควำมถี่ 122 ครั้ง และ Analysis มีควำมถ่ี                  
121 ครั้ง 
 ค ำค้นทั้งหมดที่ปรำกฎเป็นค ำค้นทีม่ีควำมถ่ีและผู้ใช้บริกำรใช้ในกำรค้นหำมำกท่ีสุด                     
ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม 2561 จะเห็นไดว้่ำทัง้สำมเดือนนั้น มีค ำค้นบำงค ำที่ผู้ใช้บริกำร 
ยังมีควำมสนใจและต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ค ำว่ำ Toeic Thailand และ Chemistry ซึ่งในช่วง
ดังกล่ำวนั้น อำจจะอยู่ในช่วงที่มีกำรสอบภำษำอังกฤษ Toeic จึงท ำให้มคีวำมถ่ีของค ำค้น Toeic                   



สูงเป็นอันดับแรก และยังคงต้องกำรในเดือนถัด ๆ ไป และที่ส ำคัญจำกกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูล
ค ำค้นในครั้งนี้ ท ำให้ทรำบว่ำควำมถี่ของค ำค้นจะเปลี่ยนแปลงไปตำมช่วงเวลำ แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนไปด้วย 
 อภิปรายผล 
 กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้นในรูปของ Word cloud และกำรแสดงข้อมูลควำมถี่  
เพ่ือสนับสนุนงำนบริกำรสำรสนเทศของห้องสมุดนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ 
ห้องสมุด ดังนี้ โดยผู้ใช้บริกำร สำมำรถทรำบถึงสิ่งที่ก ำลังได้รับควำมนิยมหรือค้นหำบ่อยในแต่ละ 
ช่วงเวลำ จึงควรแสดงผลค ำค้นที่มีผู้ใช้บริกำรค้นหำบ่อยบนเว็บไซต์ เพื่อน ำเสนอและน ำทำงไปยังเรื่อง 
ที่สนใจได ้และในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดนั้น จะท ำให้ทรำบแนวโน้มควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรว่ำ 
มีควำมสนใจหรือต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเรื่องใด หรือสำมำรถน ำข้อมูลเบื้องต้นดังกล่ำว  
เชื่อมโยงกับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด เพ่ือจัดหำได้ตรงกับควำมต้องกำรที่สุด  
ตัวอย่ำงเช่น ค ำค้น Toeic ที่ได้รับควำมสนใจเยอะในกำรค้น ทำงห้องสมุดสำมำรถตรวจสอบหรือ 
เช็คได้ว่ำหนังสือเกี่ยวกับ Toeic เล่มไหนมีกำรยืมหรือใช้เยอะ โดยสำมำรถท ำกำรจัดหำหนังสือ
เกี่ยวกับ Toeic ที่มีควำมทันสมัย เป็นที่นิยมมำให้บริกำรได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นกำรอัพเดทข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลค ำค้นได้ หรือสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์
ไปสร้ำงกำรวำงแผนเพ่ือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร เช่น จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค ำค้น             
ที่ผู้ใช้ให้ควำมสนใจหรือมีค ำค้นที่มีควำมถี่เยอะ หรือน ำข้อมูลสรุปค ำค้นที่ได้ไปตกแต่งเว็บโอแพคหรือ
เว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อแสดงให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรค้นหรือ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้นภำษำไทยในแต่ละช่วงเวลำ เพ่ือให้ทรำบถึง 
ค ำค้นภำษำไทยที่ผู้ใช้บริกำรใช้เยอะจำกระบบโอแพค เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกร 
ภำษำไทยที่ตรงกับควำมต้องกำรและสนใจของผู้ใช้บริกำร 
 2.  กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้นในรูปของ Word cloud นั้น หำกมีกำรแสดงให้ 
ผู้ใช้ทรำบผ่ำนหน้ำเว็บโอแพค และสำมำรถเชื่อมโยงไปยังหนังสือที่มีกำรใช้เยอะที่เกี่ยวข้องกับ 
ค ำค้นนั้น ๆ ได้ ก็จะท ำให้เว็บโอแพคมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรด้วย 
 3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลค ำค้นเป็นค ำ ๆ เท่ำนั้น ยังไม่ 
สำมำรถวิเครำะห์ค ำค้นที่เป็นวลี หรือประโยคได้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ท ำให้ทรำบถึงแนวโน้มควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำข้อมูล 
ทรัพยำกรของห้องสมุดว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมสนใจทรัพยำกรประเภทใดมำก  
โดยห้องสมุดสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและ 
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรได้ 
 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งนี้ สำมำรถเป็นเครื่องมือและแนวทำงในกำรช่วยพัฒนำ 
ห้องสมุดในเชิงรุก เช่น กำรจัดแสดงนิทรรศกำรหนังสือตำมค ำค้นที่มีกำรใช้เยอะ กำรจัดบรรยำยเรื่อง 
ที่ผู้ใช้บริกำรสนใจผ่ำนค ำค้น ที่มีกำรใช้เยอะในแต่ละช่วงเวลำ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศ 
เพ่ือสนองควำมต้องกำร ของผู้ใช้บริกำรด้วยจิตส ำนึกท่ีดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้พัฒนำ 
แอปพลิเคชัน MSU LibraryGO. App เพ่ือพัฒนำโมบำยแอพลิเคชันส ำหรับสมำชิกห้องสมุด 
จำกควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรให้มีระบบแจ้งเตือนก่อนวันก ำหนดส่งเพ่ือป้องกัน 
กำรเกิดค่ำปรับ และกำรประชำสัมพันธ์ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง ผู้พัฒนำ 
จึงได้ออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยี ionic Framework นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถ 
ตรวจสอบรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไป สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน WebOPAC,  
ใช้บริกำร One Stop Service Online และติดตำมหนังสือแนะน ำใหม่ ๆ ที่ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดซื้อ 
ไว้ส ำหรับผู้ใช้ทุกคน 
 ผลกำรประเมินหลังใช้งำนแอปพลิเคชัน พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉลี่ย 
ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.18) และมีควำมเห็นว่ำจะแนะน ำผู้ใช้บริกำรท่ำนอ่ืนติดตั้งด้วยเช่นกัน 
เพรำะแอปพลิเคชันใช้งำนง่ำยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ห้องสมุดยุคใหม่ได้เป็นอย่ำงดี 
เสมือนย่อห้องสมุดไว้ในสมำร์ทโฟนของผู้ใช้บริกำรเอง และยังสำมำรถใช้งำนได้ทุกท่ีทุกเวลำและ 
ทุกอุปกรณ์ 
 
ค าส าคัญ: 
 แอพลิเคชัน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ระบบแจ้งเตือน 
 
Abstract 
 Academic Resource Center (AREC) of Mahasarakham University (MSU) to be  
an excellent in information services which is responded by conscious mind and  
modern technology to the needs of user. The MSU LibraryGO. App was developed  
for user library. It has many functions. Such as, alert system before due date.  
Announce information, library news or Special Events to users. Users can check 
the books they borrowed. They can search Information resources on WebOPAC,  



Use One Stop Service Online and follow up new books. 
 The results users evaluation is average satisfaction high level of all users  
was ( X = 4.18). They will recommend other users to install as well. The application  
is easy to use and suitable for modern users. And can be accessed anytime, anywhere. 
 
Keywords: 
 Mobile application, Library automation system, Notification 
 
บทน า 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงและก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว พฤติกรรมของคน 
ในยุคสมัยก็แปรเปลี่ยนวิถีกำรเรียนรู้ไปจำกเดิม สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้ตลอดเวลำด้วยอุปกรณ์ 
พกพำที่สะดวก ห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัลจ ำเป็นต้องตื่นตัวในกำรสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำบริกำร 
เพ่ือสำมำรถเข้ำถึงคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้ กำรหำข้อมูลที่ต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็ว  
สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ แนวโน้มของคนที่มำใช้บริกำรห้องสมุดลดลงอย่ำงต่อเนื่องเพรำะสำมำรถ
เข้ำถึงสำรสนเทศและควำมรู้จำกกำรค้นหำผ่ำนระบบออนไลน์ ควำมท้ำทำยในกำรเปลี่ยนผ่ำนรูปแบบ
กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้บริกำรรุ่นใหม่ คือห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ำกับควำมเพ่ือรองรับวัฒนธรรม             
กำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจึงได้พัฒนำแอปพลิเคชันเพ่ือให้เข้ำถึง 
คนรุ่นใหม่ผ่ำนอุปกรณ์มือถือ เป็นช่องทำงเชื่อมต่อผู้ใช้บริกำรและเพ่ือรองรับกำรน ำเสนอสำรสนเทศ
ให้กับผู้ใช้บริกำรโดยตรงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำโมบำยแอพลิเคชันส ำหรับสมำชิกห้องสมุด 
 2.  เพ่ือพัฒนำระบบแจ้งเตือนก ำหนดส่งหนังสือสมำชิก 
 3.  เพ่ือพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรยืม-คืน ของส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พบว่ำปัญหำของกำรให้บริกำร ยืม-คืน ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ คือ ผู้ใช้บริกำร
จ ำวันก ำหนดส่งหนังสือไม่ได้ท ำให้เกิดค่ำปรับจ ำนวนมำก หำกมีบริกำรกำรแจ้งเตือนก่อนวันก ำหนด
ส่งคืนหนังสือผ่ำนแอปพลิเคชัน จะถือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร                          
ที่เหมำะสมกับพฤติกรรมกำรใช้สมำร์ทโฟนให้ปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ของฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Sierra ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และศึกษำกระบวนกำรท ำงำนของ Ionic  
Framework (ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชำญเดช, 2561) เพ่ือน ำมำพัฒนำแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนและ 
แท็บเล็ต โดย Ionic Framework เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแอปพลิเคชันส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ประเภท ไฮบริดจ์แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) ซึ่งถูกออกแบบมำเพ่ือให้รองรับกำรใช้งำน 



กับทุกระบบปฏิบัติกำรของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในกำรพัฒนำแค่ครั้งเดียว ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำ 
ในกำรพัฒนำ และยังสำมำรถเรียกใช้งำนทรัพยำกรของเครื่องสมำร์ทโฟนได้ เช่น รำยชื่อผู้ติดต่อ 
จีพีเอส กล้องถ่ำยรูป เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์และออกแบบระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 1) นำยสมพงษ์ เจริญศิริ 2) นำงจีรกำญจน์ เต็มพรสิน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และจัดท ำแผนพัฒนำเว็บไซต์ 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรบนแอปพลิเคชันเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนำแอปพลิเคชัน MSU Library GO. App โดยใช้ Ionic Framework  
เพรำะเป็นเครื่องมือที่สำมำรถพัฒนำแอปพลิเคชันให้สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร iOS  
และ Android และใช้ Laravel Framework ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน MSU  
Library GO. App ให้กับบุคลำกร ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ ำนวน 60 คน 
 ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมกำรดำวน์โหลดโดยประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน 
ทุกช่องทำงได้แก่ เว็บไซต์ Facebook, Youtube, LINE และ เคำน์เตอร์บริกำรทุกจุด 
 ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมแบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน  
MSU Library GO. App จำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 กันยำยน  
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 60 คน จำกนั้นน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจและ       
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 1.  ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 และ ระบบปฏิบัติกำร MacOS 
 2.  Ionic Framework และ Laravel Framework 
 3.  โปรแกรม Visual Studio Code, โปรแกรม XCode และ โปรแกรม Android Studio 
PHP, Mysql, HTML, CSS, Javascript และ AngularJS 
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, iMac, iPad, iPhone และ Samsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การท างานของแอปพลิเคชัน 

 
 
ภำพที่ 1  โครงสร้ำงกำรท ำงำนของแอปพลิชัน MSU Library GO. App 
 
 1.  เมื่อท ำกำร Login เข้ำสู่แอปพลิเคชัน ระบบจะท ำกำรร้องขอข้อมูลจำกเครื่องแม่ข่ำย 
โดยผ่ำน Web service api ที่ทำงผู้พัฒนำได้ท ำกำรสร้ำงไว้ 
 2.  กรณีที่ผู้ใช้ท ำกำรเข้ำสู่ระบบผ่ำน Facebook ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูลอีเมล์ของ 
ผู้ใช้งำนจำกแอปพลิเคชัน Facebook บนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้บริกำร จำกนั้นน ำอีเมล์ 
มำเปรียบเทียบกับอีเมล์ในฐำนข้อมูลสมัครสมำชิกออนไลน์ ระบบจะท ำกำรดงึข้อมูลบำร์โค้ด 
และคืนค่ำไปยังแอปพลิเคชัน 
 3.  เมื่อผู้ใช้ท ำกำรเข้ำสู่ระบบส ำเร็จ ฟังก์ชัน OneSignal จะท ำกำรสร้ำงรหัสระบุตัวตน 
เฉพำะของอุปกรณ์นั้น ๆ รหัสจะถูกบันทึกไปยังเว็บไซต์ OneSignal และเครื่องแม่ข่ำย เพ่ือใช้ 
ในกำรแจ้งเตือนวันก ำหนดส่งและแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างการท างานของแอปพลิเคชัน 
 

 
 
ภำพที่ 2  ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ (User interface) ของแอปพลิเคชัน 
 
 หมายเลข 1 ส่วนของกำรน ำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์ในรูปแบบสไลด์ 
 หมายเลข 2 เมนูทั่วไปที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้โดยไม่ต้องเข้ำสู่ระบบ ประกอบไปด้วย  
เมนูสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน Web OPAC, เมนูประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร/ กิจกรรม และเมนู  
Library, GO 
 หมายเลข 3 ส่วนกำรเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ 2 ช่องทำง คือ 1) กรอกรหัส 
บำร์โค้ดสมำชิกหรือแสกนรหัสบำร์โค้ดรหัสสมำชิก 2) Facebook 
 หมายเลข 4 ข้อมูลของผู้เข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน 
 หมายเลข 5 เมนูทั่วไป (General) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรยืมหนังสือ  
สำมำรถสืบค้นสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน Web OPAC, และประวัติกำรแจ้งเตือนจำกระบบ 
 หมายเลข 6 เมนูประชำสัมพันธ์ (News/ Event) แสดงข่ำวประชำสัมพันธ์และ 
กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร 
 หมายเลข 7 เมนูแนะน ำหนังสือใหม่ (New Books) แสดงรำยกำรหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ 
ทีส่ ำนักวิทยบริกำรได้ท ำกำรจัดซื้อเข้ำมำเพ่ือให้บริกำร 
 หมายเลข 8 ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้ใช้บริกำรยืมออกไปใช้งำน ประกอบด้วย  
รำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ, วันที่ยืม, วันก ำหนดส่ง, สำมำรถค ำนวณวันก ำหนดส่งแบบถอยหลัง 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรทรำบจ ำนวนวันที่สำมำรถใช้หนังสือได้ ในกรณีท่ีทรัพยำกรเกินก ำหนดส่งระบบ 
จะแสดงข้อควำม Overdue และแสดงจ ำนวนค่ำปรับ 
 หมายเลข 9 รำยกำรแจ้งเตือนจำกระบบ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนก่อนวันก ำหนดส่ง 2 วัน  
และแจ้งซ้ ำอีกครั้งภำยในวันก ำหนดส่งทรัพยำกร 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม แอปพลิเคชัน MSU Library GO. App สำมำรถท ำงำนได้ตำม 
วัตถุประสงค์ ได้แก่  
  1.1  สมำชิกห้องสมุดที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน สำมำรถ login ใช้ระบบได้ง่ำย ไม่จ ำเป็นต้อง 
สมัครสมำชิกในระบบใหม่ เพียงแค่กรอกบำร์โค้ด/ สแกนบำร์โค้ด หรือ ใช้บัญชี Facebook ที่มีอีเมล์ 
เดียวกันกับที่ระบุไว้ในระบบสมัครสมำชิกก็สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที 
  1.2  สมำชิกห้องสมุดที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปแล้ว สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่ยืมไป 
และระบบค ำนวณวันก ำหนดส่งแบบถอยหลังได้ 
  1.3  สมำชิกที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปจะได้รับกำรแจ้งเตือน ก่อนวันก ำหนดส่ง 2 วัน  
และภำยในวันก ำหนดส่ง 
  1.4  ระบบสำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้ติดตั้งแอปพลิเคชันได้พร้อมกัน 
ทั้งหมด 
 2.  ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  จำกกำรทดสอบใช้ แอปพลิเคชัน MSU Library  
GO. App พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลกรสำยสนับสนุนมำกที่สุด จ ำนวน 32 คน (ร้อยละ 53.3)  
เพรำะแอปพลิชันได้ใช้ทดสอบกับบุคคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรก่อน เพ่ือทดสอบกำรใช้งำน  
ก่อนน ำไปให้บริกำรจริง รองลงมำคือ นิสิตปริญญำตรี จ ำนวน 13 คน (ร้อยละ 21.7) นิสิตปริญญำโท  
จ ำนวน 9 คน (ร้อยละ 15) บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 6.7) นักเรียน จ ำนวน 2 คน  
(ร้อยละ 3.3) ตำมล ำดับ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรพบว่ำ เกินกว่ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวน 
ผู้ใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำเข้ำใช้งำนเพ่ือตรวจสอบวันก ำหนดส่งและทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไป 
 

 
 
ภำพที่ 3  จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 



 
 
ภำพที่ 4  จ ำนวนร้อยละวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน 

 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรหลังได้ใช้งำนแอปพลิเคชัน ด้ำนกำรท ำงำน 
ของระบบ (System) อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.31) รองลงมำคือ ด้ำนกำรออกแบบและ 
กำรจัดรูปแบบ (Design) และด้ำนภำพรวมของแอปพลิเคชันมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับมำก 
เท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.17) และผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 54 คน (ร้อยละ 93.3) ที่ได้ทดลองใช้งำนแอปพลิเคชัน 
มีควำมเห็นว่ำจะแนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรท่ำนอ่ืนใช้งำนต่อไป สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ กนกวรรณ  
ครินชัย (2555) และ ธนัชพร จินดำมณีโรจน์ (2556) พบว่ำปัจจัยที่คนใช้แอปพลิเคชันเพรำะรับรู้ถึง 
ควำมสะดวกและประโยชน์ที่ได้จำกแอปพลิเคชันนั้น ๆ และส่วนใหญ่ต้องกำรใช้แอปพลิเคชันฟรีไม่มี 
ค่ำใช้จ่ำย ดำวน์โหลดและใช้งำนง่ำย  
 ข้อเสนอแนะ 
 แอปพลิเคชัน MSU Library GO. App มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะใช้งำนง่ำยสะดวกเหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน และผู้ใช้บริกำรเห็นว่ำ 
แอปพลิเคชันนี้จะต้องมีกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับกำรบริกำรและตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น อำทิ 1) ระบบแนะน ำหนังสือ (Recommendation System) 
2) กำร Migrate LMS 3) ระบบยืมหนังสือ/ ต่ออำยุกำรยืมผ่ำนแอปพลิเคชัน 4) ระบบช ำระค่ำปรับ 
ผ่ำนแอปพลิเคชัน 5) ระบบสนทนำอัตโนมัติ (Chat Bot) เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำเชิงวิจัยและพัฒนำเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมรำยชื่อวำรสำรวิชำกำร 
ส ำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ และเพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำม 
วำรสำรระดับนำนำชำติ จำกฐำนข้อมูล 2 แหล่งคือ ISI Web of Science และ SCOPUS ส ำหรับ
ให้บริกำรแก่อำจำรย์ บุคลำกร นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษำ มีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 1) วิเครำะห์ 
ควำมเป็นไปได้และศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรและเว็บไซต์ห้องสมุดต่ำงประเทศ 2) วำงแผน 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงบรรณำรักษ์และนักคอมพิวเตอร์ 3) ออกแบบและพัฒนำระบบ โดยใช้
เครื่องมือพัฒนำระบบประกอบด้วย ภำษำ HTML, PHP, Javascript และใช้ SQL Database  
เป็นฐำนข้อมูล 4) ทดสอบระบบและเตรียมข้อมูล ซึ่งมำจำกค่ำ Journal Impact Factor  
ในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และค่ำ Quartile ISI และ SJR Quartile ของ SCOPUS  
5) เปิดให้บริกำรใช้งำน ส ำหรับส่วนประกอบของฐำนข้อมูล มี 2 ส่วนคือ ระบบส่วนผู้ใช้ทั่วไป และ
ระบบส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ทั้งสองส่วนสำมำรถสืบค้นได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร อำทิ ชื่อวำรสำร ข้อมูลค่ำ 
Journal Impact Factor ค่ำ Quartile ISI และ SJR Quartile และข้อมูลส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับผู้ใช้ ผลกำรศึกษำครั้งนี้ ท ำให้ห้องสมุดได้นวัตกรรมส ำหรับให้บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย ซึ่งผู้ใช้
สำมำรถสืบค้นได้ด้วยตนเองและช่วยในกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ ท ำให้กำรให้บริกำรผู้ใช้มี 
ควำมสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  
 ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น, แหล่งตีพิมพ์บทควำมวำรสำรระดับนำนำชำติ,  
 
Abstract 
 The purpose of this research and development study were to collect list of  
academic journals for international publications and to develop the database system 



which was searchable source for publishing in  the ISI Web of Science and SCOPUS  
database will be used to provide services to lecturers, researchers and graduate  
students. There were steps of study 1) Feasibility analysis and study of information  
from documents and international library websites. 2) Planning the operation  
between librarian and computer officer. 3) Design and development of systems.  
4) Test the system and prepare the data from the Journal Impact Factor and Quartile  
ISI  in ISI Web of Science database and SJR Quartile of SCOPUS. 5) Implementation  
the database. There were two parts to the database: the general user system and  
the system for the staff. The results included the journal title, Impact Factor, Quartile  
ISI and SJR Quartile, and other useful information for users. The results of this study  
led to the innovation for research support services. The user could search on  
database by manually and it was useful tool for research librarians, was convenient,  
faster and more efficient. 
 
Keywords:  
 SCOPUS, ISI Web of Science, Journal Impact Factor, NU Academic Journal  
Finder 
 
บทน า  
 ส ำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศแก่นิสิตและอำจำรย์ ตอบสนองพันธกิจ 
ของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำวิจัย โดยเฉพำะด้ำนกำรท ำวิจัยต้องอำศัย 
กำรค้นคว้ำสำรสนเทศ เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของบุคลำกรด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำมผู้ใช้บริกำรที่เป็นอำจำรย์และนักวิจัย  
รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ไม่ทรำบแหล่งข้อมูลและวิธีกำรค้นหำแหล่งส ำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงำนบทควำม วิชำกำร แม้ว่ำส ำนักหอสมุดจะมีกำรให้บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย โดยผ่ำนช่องทำง 
ออนไลน์ที่สำมำรถขอรับข้อมูลได้ตลอดเวลำก็ตำม แต่กำรให้บริกำรยังมีอุปสรรคในกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำรทันท่วงที และควำมสะดวกของผู้ใช้บริกำรเองที่อำจต้องกำรค้นหำข้อมูลด้วยตนเอง 
ดังนั้นในฐำนะท่ีห้องสมุดมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนแหล่งค้นข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถ 
จัดท ำเครื่องมือค้นข้อมูลส ำหรับกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรทีม่ีประสิทธิภำพและเข้ำถึงได้ง่ำย 
ส ำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มด ำเนินกำร รวบรวมข้อมูลและพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรค้นหำ 
แหล่งตีพิมพ์ผลงำนในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ทั้งวำรสำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล ISI Web of 
Science และฐำนข้อมูล SCOPUS เพ่ือให้บริกำรแก่ อำจำรย์ บุคลำกรด้ำนวิจัยและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตำมเป้ำหมำยที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้ำนส่งเสริมกำรท ำวิจัยต่อไป 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  รวบรวมรำยชื่อวำรสำรวชิำกำรส ำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับนำนำชำติ  
จำกฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS พร้อมด้วยข้อมูลแสดงมำตรฐำนคุณภำพ 
ของวำรสำรที่เป็นสำกล 
 2.  พัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรท่ีเผยแพร่ในฐำนข้อมูล 
ระดับนำนำชำติ ทั้งในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS ส ำหรับบริกำรแก่ผู้ใช้ให้เข้ำถึง 
ได้สะดวก รวดเร็วทันกับควำมต้องกำร 
   
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวำรสำรระดับนำนำชำติของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยนเรศวร พัฒนำระบบขึ้นตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี 2561 มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1.  วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ โดยศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบ 
ช่วยค้นแหล่งเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร ทั้งจำกเว็บไซต์ของห้องสมุดในต่ำงประเทศและของ 
บริษัทเอกชน เช่น Journal Finder ของบริษัท Elsevier, ระบบ Journal Selecter ของบริษัท 
Edanz เป็นต้น 
 2.  วำงแผนกำรท ำงำนร่วมกับนักคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นจำกกำรปรึกษำและท ำควำม 
เข้ำใจเบื้องต้นในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ควำมต้องกำรของผู้ใช้ และหลักเกณฑ์ 
กำรคัดเลือกข้อมูลมำด ำเนินกำร ซึ่งข้อมูลที่น ำมำจัดท ำฐำนข้อมูล คัดเลือกมำจำกแหล่งข้อมูลที่ระบุ 
ไว้ในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนที่มหำวิทยำลัยนเรศวรได้ก ำหนดขึ้น (กองบริหำร 
กำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2560; กองบริหำรกำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2561; Clarivate  
Analytics Co., Ltd., 2018; RELX Group, 2018; Scimago Lab & SCOPUS, 2018) ดังต่อไปนี้ 
  2.1  หลักเกณฑ์กำรรับทุนสนับสนุนค่ำตีพิมพ์และขอรับรำงวัลตีพิมพ์บทควำม 
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ระบุว่ำผลงำนของผู้รับทุนสนับสนุนและขอรับรำงวัลตีพิมพ์ 
บทควำมวิชำกำรนั้น ต้องมีค่ำ Quartile ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ Scimago 
Journal & Country Rank เท่ำนั้น ซึ่งมีค่ำ Quartile ตั้งแต่ Quratile 1-Quartile 4 
  2.2  หลักเกณฑ์ที่อ้ำงอิงจำกค่ำ Impact Factor เดิมมหำวิทยำลัยระบุว่ำผลงำน 
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และมีค่ำ Impact Factor  
ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป สำมำรถขอรับทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์และขอรับรำงวัลตีพิมพ์ผลงำนได้ แต่ปัจจุบัน 
มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภำพจำกค่ำ Quartile เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมในกำรพิจำรณำ 
คุณภำพผลงำนของหลักสูตรและคณะวิชำต่ำง ๆ บำงคณะยังมีกำรใช้ค่ำ Journal Impact Factor  
มำประกอบกำรเลือกแหล่งตีพิมพ์และพิจำรณำคุณภำพผลงำนเพ่ือกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
รวมถึงน ำมำประกอบกำรขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยในของหลักสูตรหรือสำขำ ดังนั้น  
บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรจึงเลือกข้อมูลจำกทั้งค่ำ Journal Impact Factor/ ค่ำ Quartile ของ                    
ISI Web of Science และค่ำ Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank มำด ำเนินกำร  
เพ่ือให้ข้อมูลมีควำมครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้มำกที่สุด 



 2.3  กำรเตรียมข้อมูล ดำวน์โหลดข้อมูลไฟล์ Excel ของวำรสำรจำกทั้ง 2 แหล่ง ดังนี้ 
  2.3.1  ข้อมูลที่ได้จำก Scimago Journal & Country Rank น ำมำแยกกลุ่มข้อมูล 
ของวำรสำรตำม Quartile ตั้งแต ่Q1 ถึง Q4 จ ำนวน  24,624 รำยกำร  จ ำแนกตำม Quartile ดังนี้ 
  Quartile1 จ ำนวน 7,101 ระเบียน 
  Quartile2 จ ำนวน 6,031 ระเบียน 
  Quartile3 จ ำนวน 5,862 ระเบียน 
  Quartile4 จ ำนวน 5,630 ระเบียน 
 

 
ภำพที่ 1  ข้อมูลดิบที่ได้จำก Scimago Journal & Country Rank 
 

 
ภำพที่ 2  ข้อมูลที่ได้จำก Scimago แล้วน ำมำปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ส ำหรับน ำเข้ำระบบ  

 
 



 2.3.2  ข้อมูลจำก Journal Citation Reports บนฐำนข้อมูล ISI Web of Science 
ประกอบด้วยข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor ปี 2017 ซึ่งเป็นข้อมูลล่ำสุด และน ำมำแยก 
ไฟล์ข้อมูลตำมค่ำ Quartile ตั้งแต่ Q1 ถึง Q4 รวมทั้งหมดทุกสำขำ ข้อมูลจำกแหล่งที่ 2 นี้  
ประกอบด้วย 
 JCR2017 Q1 จ ำนวน 3,158 ระเบียน 
 JCR2017 Q2 จ ำนวน 3,629 ระเบียน 
 JCR2017 Q3 จ ำนวน 3,653 ระเบียน  
 JCR2017 Q4 จ ำนวน 3,589 ระเบียน 

 
ภำพที่ 3  ข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor ที่ได้จำก Journal Citation Reports 

ภำพที่ 4  ข้อมูลที่ได้จำก JCR แล้วน ำมำปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ส ำหรับน ำเข้ำระบบ 
 



 3.  ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ ด ำเนินกำรโดยนักคอมพิวเตอร์ 
  3.1  วิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของบรรณำรักษ์ผู้ใช้งำนระบบ 
  3.2  เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ โดยใช้เครื่องมือ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1  ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ HTML, PHP, Javascript และ SQL 
   3.2.2  ระบบฐำนข้อมูล ใช้ Mysql Database 
   3.2.3  โปรแกรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำ 
    3.2.3.1  โปรแกรม Notepad++ 
    3.2.3.2  โปรแกรม MySQL-Font 
    3.2.3.3  Frontend Framework Bootstrap 
    3.2.3.4  JavaScript Framework AngularJS 
  3.3  ออกแบบฐำนข้อมูล 
  ด ำเนินกำรออกแบบฐำนข้อมูล โดยประกอบด้วย 3 ตำรำง ได้แก่ ตำรำงเก็บข้อมูล 
วำรสำร ตำรำงเก็บข้อมูลประเภทของวำรสำร และ ตำรำงเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
   3.3.1  ตำรำงเก็บข้อมูลวำรสำร ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Field) ในกำรเก็บข้อมูล 
ของวำรสำร ได้แก่ ID, เลข ISSN, ค ำส ำคัญ, ชื่อส ำนักพิมพ์, ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ ISI  
Quartile (จำก Clarivate Analysis), ข้อมูลค่ำ SJR Quartile (จำก Scimago Journal Ranking  
ของ SCOPUS), ชื่อย่อของวำรสำร (Abbreviated), กลุ่มสำขำ (Categories) และ URL Address 
ของวำรสำร 
   3.3.2  ตำรำงเก็บประเภทของวำรสำร ประกอบด้วยเขตข้อมูล ในกำรเก็บข้อมูลของ 
แหล่งวำรสำร ได้แก่ ID, ชื่อแหล่งข้อมูลวำรสำร และเชื่อมโยงกับตำรำงเก็บข้อมูลวำรสำรในข้อ 3.3.1 
   3.3.3  ตำรำงเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Field) ในกำรเก็บ 
ข้อมูล ID, ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ 
  3.4  ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
  ขั้นตอนกำรออกแบบได้แบ่งหน้ำเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป 
และส่วนผู้ดูแลระบบ 
   3.4.1  ส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป ประกอบด้วยฟังก์ชั่นค้นหำข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถ 
ค้นข้อมูลจำกชื่อวำรสำร, ค ำค้น (Keyword) หรือจำกเลข ISSN ในหน้ำสืบค้นหน้ำแรก จำกนั้นข้อมูล 
จะถูกน ำไปตรวจสอบในฐำนข้อมูล จำกเขตข้อมูลชื่อวำรสำร, เลข ISSN, ค ำส ำคัญ, ชื่อต้นแหล่ง,  
ส ำนักพิมพ์, ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ Quartile (จำก ISI Web of science) ข้อมูลค่ำ 
SJR Quartile (จำก Scimago Journal & Country Rank ของ SCOPUS), ชื่อย่อของวำรสำร 
(Abbreviated), กลุ่มสำขำ (Categories) และ URL Address ของวำรสำร 
   3.4.2  ส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีฟังก์ชั่นในกำรค้นหำข้อมูลเหมือนส่วนของผู้ใช้งำน 
ทั่วไป และมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ คือ เพิ่มข้อมูลชื่อวำรสำร แก้ไขข้อมูล 
วำรสำร และลบข้อมูลวำรสำร โดยมีกำรป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ 
 



 4.  ทดสอบระบบ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่ำงทีด่ ำเนินกำรโดยบรรณำรักษ์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  4.1  บรรณำรักษ์น ำข้อมูลตัวอย่ำงบำงส่วน และรำยละเอียดของเขตข้อมูลที่ต้องกำร 
ให้แสดงผล ทั้งแบบย่อ และแบบละเอียด ส่งให้นักคอมพิวเตอร์น ำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล ข้อมูล 
ที่แสดงผลบนระบบ จะประกอบไปด้วย 
   4.1.1  ชื่อวำรสำร 
   4.2.2  เลข ISSN 
   4.2.3  ค ำส ำคัญ 
   4.2.4  ชื่อส ำนักพิมพ์ 
   4.2.5  ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ ISI Quartile (จำก Thompson Reuter) 
   4.2.6  ข้อมูลค่ำ SJR Quartile (จำก Scimago Journal Ranking ของ SCOPUS) 
   4.2.7  ชื่อย่อของวำรสำร (Abbreviated) 
   4.2.8  กลุ่มสำขำ (Categories) 
   4.2.9  URL Address ของวำรสำร 

 
 ส่วนประกอบของฐำนข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ระบบส่วนผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้สำมำรถค้นข้อมูลชื่อวำรสำรที่ต้องกำรเผยแพร่ผลงำน 
จำกชื่อวำรสำร ค ำค้น เลข ISSN และเม่ือพบผลลัพธ์จะแสดงผลค่ำ Quartile ค่ำ Impact Factor  
และแหล่งข้อมูล (Source) ซึ่งหมำยถึงข้อมูลจำก 2 แหล่งคือ ค่ำ Quartile จำก SCOPUS หรือ                  
ค่ำQuartile จำก ISI รวมถึงชื่อสำขำวิชำ นอกจำกนี้ยังมีส่วนของอธิบำยวิธีกำรใช้ และควำมหมำย
ของข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนคุณภำพของผลงำนให้ด้วย 
 

ภำพที่ 5  หน้ำจอผลลัพธ์เมื่อสืบค้นจำกส่วนผู้ใช้งำนทั่วไป 



 ส่วนที่ 2 ระบบส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำนบนระบบสำมำรถค้นข้อมูล แก้ไข  
เพ่ิม หรือลบข้อมูลในแต่ละรำยกำรได้ 
 

ภำพที่ 6  หน้ำจอส่วนกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
 

 
ภำพที่ 7  หน้ำจอแก้ไขข้อมูล ส ำหรับส่วนกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน 



 4.2  กำรทดสอบส่วนกำรสืบค้นของผู้ปฏิบัติงำน และส่วนกำรสืบค้นของผู้ใช้บริกำร 
พบข้อบกพร่องบำงส่วน อำทิ กำรค้นด้วยเลข ISSN ที่มี - คั่น และที่เป็นตัวเลขเรียงกัน 4 ตัว 
ได้ผลลัพธ์ต่ำงกัน กำรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กในชื่อวำรสำรจำกต้นแหล่ง ซึ่งพิมพ์ต่ำงกัน  
ท ำให้ส่วนกำรแสดงผลได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ต่ำงกัน ส ำหรับกำรทดสอบครั้งที่ 2 และ 3 ได้เพ่ิมเติม 
ส่วนของกำรเรียงข้อมูล (Sort by) ให้จัดเรียงตำมล ำดับ Quartile และค่ำ Impact Factor รวมถึง 
เพ่ิมเติมส่วนค ำอธิบำยวิธีกำรใช้และข้อมูลของที่มำเกณฑ์พิจำรณำคุณภำพของวำรสำรในหน้ำเพจ 
ของฐำนข้อมูล 
 4.3  น ำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ซึ่งฐำนข้อมูล 
ยังมขี้อมูลบำงส่วนที่ไม่ครบถ้วน เช่น URL address ของวำรสำร, ชื่อส ำนักพิมพ์, ชื่อย่อวำรสำร 
เนื่องจำกไม่ได้ระบุไว้ในไฟล์จำกต้นแหล่ง ผู้ปฎิบัติงำนต้องใช้วิธีสืบค้นมำเพ่ิมซึ่งจะท ำกำรบันทึกข้อมูล 
เพ่ิมเติมภำยหลัง 
 5.  น ำระบบไปใช้งำน เมื่อท ำกำรแก้ไขปรับปรุงส่วนต่ำง ๆ ของระบบแล้ว เริ่มกำรใช้งำน 
จริงโดยเปิดให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด ในช่วงเดือนธันวำคม 2561 
 6.  ประเมินผลกำรใช้ เมื่อเปิดให้บริกำรระยะหนึ่ง ท ำกำรติดตำมผลกำรใช้งำนของผู้ใช้ 
จำกแบบสอบถำมประเมินผลกำรใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ เพ่ือน ำมำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสม  
และสรุปผลโครงกำรในแต่ละไตรมำส และรอบปีงบประมำณ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับ 
นำนำชำติได้ผลบรรลุเป้ำหมำยในส่วนของกำรพัฒนำระบบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรในปีงบประมำณ  
2560 และก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกำรใช้งำนในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งผลสรุปของ 
กำรประเมินผลกำรใช้งำน และภำพรวมของระบบ จะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 
นอกจำกนี้ในระยะต่อไป ห้องสมุดมีเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
อำทิ ส่วนของกำรออกรำยงำนสถิติและกำรวิเครำะห์ผลจำกสถิต ิเพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ประกอบใน 
กำรตัดสินใจเลือกแหล่งตีพิมพ์ของอำจำรย์และนิสิต และน ำมำใช้ในกำรน ำเสนอรำยงำนต่อ 
มหำวิทยำลัย อีกทั้งผู้ใช้บริกำรโดยเฉพำะอำจำรย์สำมำรถน ำผลข้อมูลไปใช้เป็นเอกสำรประกอบ 
ในกำรขอรับรำงวัล หรือขอรับทุนสนับสนุนวิจัยได้ 

 ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับนำนำชำติ  
เริ่มต้นมำจำกสภำพปัญหำกำรให้บริกำรที่ไมส่ำมำรถให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำง 
รวดเร็วทันท่วงทีในบำงช่วง ประกอบกับสถำนกำรณ์ด้ำนงบประมำณของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรปรับ 
ลดหลักเกณฑ์บำงประกำร เช่น จ ำนวนเงินรำงวัลและระดับของคุณภำพของผลงำนที่สำมำรถขอรับ 
รำงวัลได้ ท ำให้ห้องสมุดมีบทบำทในด้ำนตรวจเอกสำรขอรับรำงวัลลดน้อยลง จ ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ 
กำรให้บริกำรและกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลดังกล่ำว ท ำให้กำรท ำงำนให้บริกำรสนับสนุนวิจัยของห้องสมุดมีควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
ซึ่งสำมำรถสรุปข้อแตกต่ำงจำกวิธีกำรท ำงำนแบบเดิมได้ ดังนี้ 
 



การท างานแบบเดิม การท างานหลังจากมีระบบฐานข้อมูล 
ช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์ 

1.  รูปแบบกำรท ำงำนแบบเดิม ต้องใช้เวลำ 
ค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ไม่ต่ ำกว่ำ 4 แหล่ง 
ท ำให้ใช้เวลำนำนในกำรค้นหำข้อมูล เพ่ือ 
ส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำร 

1.  หลังจำกมีฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์ ฯ 
บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ใช้เวลำในกำรค้นข้อมูล
น้อยลงโดยสำมำรถค้นได้จำกทั้ง 2 แหล่ง 
ในเว็บไซต์เดียว ท ำให้ลดขั้นตอนกำรหำข้อมูล 
และน ำส่งข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น 

2.  กำรท ำงำนแบบเดิม เป็นกำรให้บริกำร 
ที่บรรณำรักษ์ด ำเนินกำรให้แก่ผู้ใช้โดยตรง  
และด ำเนินกำรได้เฉพำะบรรณำรักษผ์ู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยตรง 

2.  หลังจำกมีระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ 
ผู้ใช้บริกำร เช่น อำจำรย์ นิสิตบัณฑิตศึกษำ 
สำมำรถช่วยตัวเองในกำรค้นหำแหล่งตีพิมพ์ 
ได้ตรงตำมต้องกำร และไม่ต้องเสียเวลำ 
ในกำรรอคอยค ำตอบกรณีเร่งด่วน หรือ 
เมื่อบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนไม่อยู่ บรรณำรักษ์
ท่ำนอ่ืนสำมำรถด ำเนินกำรแทนได้โดย 
ใช้ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ เป็นเครื่องมือ 

3.  กำรท ำงำนแบบเดิม เป็นกำรใช้งำนจำก
แหล่งข้อมูลภำยนอก หำกเว็บไซต์ต้นแหล่ง 
มีปัญหำขัดข้อง ผู้ให้บริกำรจะไม่สำมำรถ 
ค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ได้ทันตำมต้องกำร 

3.  เมื่อมีระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ ผู้ให้บริกำร
สำมำรถค้นข้อมูลวำรสำรส ำหรับตีพิมพ์ให้แก่ผู้ใช้ 
ได้ทันตำมต้องกำร ในเวลำใดก็ได้ เนื่องจำกระบบ 
จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 
ค้นด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ 

 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวมำแล้ว จึงสำมำรถสรุปประโยชน์ที่ได้รับจำกระบบ 
ฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับนำนำชำติ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ช่วยปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลแก่อำจำรย์และนักวิจัย ท ำให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูล 
ได้ด้วยตนเองและรวดเร็วขึ้น จำกเดิมท่ีผู้ใช้บริกำรต้องรอรับข้อมูลตอบกลับผ่ำนอีเมล์ ซึ่งอำจล่ำช้ำ 
ไม่ทันกับควำมต้องกำรเร่งด่วน 
 2.  สำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องกำรค้นหำชื่อวำรสำรเฉพำะเจำะจง 
แหล่งที่ต้องกำร สำมำรถจ ำกัดขอบเขตกำรค้นได้ด้วยตนเอง เช่น กำรเลือกวำรสำรส ำหรับตีพิมพ์ 
ตำมระดับมำตรฐำนมำกหรือระดับน้อย กำรเลือกจำกเฉพำะที่มีค่ำ Impact Factor หรือค่ำ  
Quartile ในระดับท่ีสูงหรือต่ ำตำมต้องกำร หรือเลือกวำรสำรจำกกลุ่มสำขำท่ีต่ำงกันได้ด้วยตนเอง 
 3.  ระบบฐำนข้อมูล ฯ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนในส่วนงำน 
อ่ืน สำมำรถเรียนรู้เพ่ิมเติมควำมรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์คุณภำพของผลงำนวิชำกำรในระดับนำชำติ  
รวมถึงได้รับองค์ควำมรู้เรื่องบรรณมิติ (Bibliometric) สำมำรถปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำข้อมูลแก่ผู้ใช้  
หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนแทนกันได้ 
 4.  บุคลำกรหน่วยงำนอ่ืนที่รับผิดชอบด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย อำทิ กองบริหำร 
กำรวิจัยหรือผู้ประสำนงำนด้ำนวิจัยของคณะต่ำง ๆ สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูลจำก 
ระบบฐำนข้อมูล ฯ นี้ได้ เพ่ือกำรให้บริกำรข้อมูลเบื้องต้นให้แก่อำจำรย์ นักวิจัย  



 ข้อจ ากัดในการให้บริการ 
 1.  กำรให้บริกำรด้วยเครื่องมือช่วยสืบค้นด้วยตนเองดังกล่ำว อำจไม่เหมำะส ำหรับ 
ผู้ใช้บริกำรที่มีเวลำจ ำกัด หรือต้องกำรข้อมูลเร่งด่วน หรือผู้ใช้บริกำรที่ไม่ถนัดในกำรสืบค้นด้วย 
เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงผู้ใช้บริกำรที่ไม่เข้ำใจเรื่องหลักเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพผลงำน 
และต้องกำรข้อมูลค ำอธิบำยเรื่องมำตรฐำนคุณภำพผลงำนจำกบรรณำรักษ์โดยตรง 
 2.  ข้อมูลที่น ำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลจำกต้นแหล่ง มีกำรปรับปรุงควำมทันสมัยทุกระยะ 
1-2 ปี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงำนจึงต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น ข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor  
และข้อมูลค่ำ Quartile ของ SCOPUS และ ISI Web of Science ซึ่งปัจจุบันข้อมูลล่ำสุด คือข้อมูล 
ปี 2017 ดังนั้น เมื่อใช้งำนระบบไประยะหนึ่งอำจต้องปรับข้อมูลใหม่อีกครั้งเพ่ือให้เป็นปัจจุบันมำกขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรประเมินผลกำรใช้งำนจำกผู้ปฏิบัติงำน และจำกอำจำรย์ นักวิจัยและนิสิต 
บัณฑิตศึกษำ เพ่ือน ำมำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งข้ึน และควรมีกำรปรับเพ่ิมเติม 
ส่วนของรำยงำนผลสถิติกำรใช้งำน รวมถึงรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เช่น Graph, Infographic รวมถึงสถิติข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรดูแนวโน้มของกำรท ำ 
วิจัยในสำขำวิชำต่ำง ๆ และน ำไปใช้ต่อยอดในกำรพัฒนำเครื่องมือส ำหรับท ำ Data Mining ต่อไป 
ในอนำคตได้  
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บทคัดยอ่ 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมส ำคัญในกำรใช้มำตรฐำน 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรพัยำกรสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือแลกเปลีย่นและรว่มใช้รำยกำร
บรรณำนุกรมกับองค์กรสำรสนเทศอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงได้น ำมำตรฐำนต่ำง ๆ มำใช ้
ในกำรปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม อำทิ มำตรฐำน MARC21 หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
แบบ AACR2 ฯลฯ และก ำหนดให้ใช้มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access) ในกำรบรรยำย
รำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ และรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อที่มกีำรผลิตและเผยแพร ่
ในรูปแบบดิจิทัลและสื่อออนไลน์มำกขึ้น ตำมกำรพัฒนำทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยไดใ้ช้กับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมของทรัพยำกรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศที่ได้จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ  
และในปี 2561 เห็นควรให้มีกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA กับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
โดยในระยะแรกก ำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับเอกสำรกำรสอนชุดวชิำ มสธ. ซึ่งเป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลยั มีกำรจัดท ำข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม จัดท ำแนวปฏิบัติใน 
กำรลงรำยกำรภำยใต้ข้อก ำหนด จัดท ำแบบฟอร์มกำรลงรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบตัิและรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำน RDA ก่อนปฏิบัติงำนจริง และมีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องของระเบียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA เพ่ือให้ระเบียนบรรณำนุกรมมีควำมสมบูรณ์ตำม 
แนวปฏิบัติที่ได้ก ำหนดขึ้น 
  
ค าส าคัญ:  
  มำตรฐำน RDA, กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม, เอกสำรกำรสอนชุดวชิำ มสธ. 
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Abstract 
 The Office of Document and Information, Sukhothai Thammathirat Open University focus on 
the important of using standard bibliographic information resources to exchange and share 
bibliographic information with other domestic and international organizations. Thus,  
the office are standards for bibliographic describe; MARC21, AACR2, etc. and developing Resource 
Descriptive and Access (RDA) standard to describe the information resources that are produced and 
distributed in digital literacy and online media. According to the advance of the technology, this 
standard has been applied to the bibliography for foreign resources that have been supplied to serve 
since 2015. And recommended that the RDA should be applied to Thai publications  
to be standardized in 2018. In the first phase, RDA standards is using for STOU’s textbooks, which are 
the main materials for teaching and learning in the University. The library for forms the regulations for 
listing bibliographics and guidelines to entry under the specification, create work sheets form in the 
automatic library system. Make worksheet form in the automatic library system and organization 
workshops trainning for practitioners to provide knowledge about  
the principles and details of RDA standards before actual work. The quality and accuracy of  
the records in particular the RDA standard are monitored. 
 
Keywords:   
  Resource Description & Access (RDA), Descriptive Cataloging, STOU’s Textbook 
 
บทน า 
 ปัจจุบันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีมำกข้ึนท ำให้ควำมต้องกำร 
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยใช้สมำร์ทโฟนในกำรค้นหำและเข้ำถึงในลักษณะเป็น web-based รวมทั้งระบบ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศตำมหลักเกณฑ์เดิมไม่สำมำรถท ำได้
อย่ำงชัดเจนเพียงพอ จึงท ำให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนสำกลส ำหรับกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมแบบใหม่
ขึ้นมำกมำย และหนึ่งในมำตรฐำนที่ส ำคัญคือ มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access)  
ที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสำรสนเทศทำงดิจิทัลได้  และยังสำมำรถใช้งำนร่วมกับมำตรฐำน MARC21  
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่สำมำรถอธิบำยสำรสนเทศได้หลำกหลำยรูปแบบและสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลสำรสนเทศได้ครอบคลุมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด  ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้มำตรฐำนสำกลในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
เพ่ือกำรจัดเก็บและเป็นเครื่องมือในสืบค้นสำรสนเทศ อีกท้ังยังเป็นกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนรำยกำร
บรรณำนุกรมของสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนองค์กรสำรสนเทศทั่วโลก จึงไดน้ ำมำตรฐำน RDA มำใช้ 
ในลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศท่ีจัดหำมำเพ่ือให้บริกำร 
 
 
 



 ชุดวิชำหรือต ำรำของ มสธ. เป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  
ซ่ึงประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (ประกอบด้วย เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ  
แนวกำรศึกษำ) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจ ำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุ 
กระจำเสียงชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ) 
นอกจำกนี้ยังมีสื่อออนไลน์ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดวิชำ ฯลฯ สื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ มสธ. คณำจำรย์ 
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และผู้ใช้บริกำรทั่วไปที่ต้องกำรใช้สื่อเพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำ ท ำวิจัย ฯลฯ ปัจจุบัน 
กำรผลิตและเผยแพร่สื่อของชุดวิชำมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรใช้มำตรฐำนในจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้น ส ำนักบรรณสำรสนเทศ ในฐำนะเป็น
ห้องสมุดได้ด ำเนินกำรจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้นสำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงได้ 
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้ำงเครื่องมือ เพ่ือรวบรวมสื่อต่ำง ๆ ประจ ำชุดวิชำหนึ่ง ๆ ไว้
ด้วยกันเพ่ือช่วยในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงครอบคุม และมีประสิทธิภำพภำยใต้กำรสืบค้นครั้งเดียว
ให้กับผู้ใช้บริกำร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของมำตรฐำน RDA ที่ถูกออกแบบมำเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ
สำรสนเทศที่ต้องกำร (to find) เมื่อพบแล้วสำมำรถใช้ข้อมูลตำมที่บรรยำยไว้ในระเบียน (อำทิ  
ฉบับพิมพ์ ภำษำ ผู้ผลิต ปีพิมพ์) บ่งชี้หรือแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรสนเทศได้ (to identify)  
ยังสำมำรถตัดสินใจเลือกประเภทสำรสนเทศท่ีเหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน (to select)  
จำกข้อมูลลักษณะรูปร่ำงของสำรสนเทศที่ระบุในระเบียน (อำทิ จ ำนวนหน้ำ ขนำด ประเภทของ 
บรรจุภัณฑ์) และใช้ข้อมูลเพื่อเข้ำถึงหรือเข้ำใช้สำรสนเทศได้ (to obtain) จึงก ำหนดให้ด ำเนินกำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA เพ่ือใช้เป็นต้นแบบส ำหรับ 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศอ่ืน ๆ ของชุดวิชำ ทั้งนี้ในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประยุกต์ใช้
มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. นั้น ได้น ำวงจรของ PDCA  
มำอธิบำยเพ่ือให้เห็นถึงกระบวนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ/ 
ต ำรำ มสธ. ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซ่ึงเป็นมำตรฐำนใหม่ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแทน
หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2 
 2.  เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืน ๆ  
ของส ำนักบรรณสำรสนเทศที่ได้จัดหำมำเพ่ือให้บริกำรและยังไม่ได้ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรม 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิการ 
 กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA  
ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA พอสรุปได้ตำมภำพที่ 1 ดังนี้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA ของกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร 
             บรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. 
 
 วิธีการด าเนินการ 
 กำรวำงแผน (Plan) ได้มกีำรวำงแผนเตรียมกำรด ำเนินงำนประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA  
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอน/ ต ำรำ มสธ. ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ ดังนี้ 
 1.  ก ำหนดประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะด ำเนินกำรในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA 
โดยได้ก ำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมดังกล่ำวกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ได้แก่ เอกสำรกำรสอน 
แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ และแนวกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นสื่อหลักท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นอกจำกสื่อสิ่งพิมพ์แล้วในแต่ละชุดวิชำประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ  
อำทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจ ำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
ชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ) และสื่อออนไลน ์
ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชำ ฯลฯ ซึ่งหำกมี                 
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำถึงของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
 2.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของ                 
กำรด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินเพ่ือให้บรรลุ 
ตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ 



 3.  ศึกษำมำตรฐำน RDA เป็นกำรศึกษำ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
มำตรฐำน RDA จำกหนังสือ ต ำรำและเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งสอบถำมจำกผู้รู้  
 4.  ทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบเดิมตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 
แบบ AACR2 เป็นกำรทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ตำมที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมมำแล้ว เพื่อปรับปรุงรำยละเอียดของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
ให้สมบูรณ์ในแต่ละหน่วยข้อมูลตำมมำตรฐำน RDA  
 การด าเนินการ (Do)  
 1.  จัดท ำข้อก ำหนดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ตำมมำตรฐำน RDA โดยในเบื้องต้นได้ก ำหนดข้อปฏิบัติและแหล่งข้อมูลส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
  1.1  ก ำหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับหน่วยข้อมูลหลักและหน่วยข้อมูลที่ใช้เป็นหน่วยข้อมูลหลัก 
ในกรณีที่ไม่มีหน่วยข้อมูลหลัก ที่จ ำเป็นในกำรบรรยำยรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Title 
proper), ชื่อเรื่องที่หมำะสมในภำษำอ่ืน (Parallel title proper), ชื่อเรื่องท่ีแตกต่ำง (Variant titles)  
ชื่อเรื่องย่อย (Other title Information) กำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Statement of 
responsibility relating to title proper) กำรแจ้งฉบับครั้งที่พิมพ์ (designation of edition)  
กำรผลิตกำรพิมพ์ กำรจ ำหน่ำย กำรตีพิมพ์ และกำรแจ้งลิขสิทธิ์ (Production, Publication,  
Distribution, Manufacture and copyright notice) จ ำนวน/ ขนำดของทรัพยำกร (Extent of 
resource) ภำพประกอบเนื้อหำ (Illustrative content) กำรวัดขนำด (Dimensions) วสัดุประกอบ 
(Accompanied materials) ประเภทของเนื้อหำ (Content type) ประเภทของสื่อ (Media type) 
ประเภทของตัวบรรจุ (Carrier type) และหมำยเหตุ (Notes) ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม  
        1.2  ก ำหนดแหล่งข้อมูลส ำคัญของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ในกำรน ำข้อมูล 
ทำงบรรณำนุกรมมำลงรำยกำรฯ คือ หน้ำปกใน (Title pages) หำกไม่มีหน้ำปกใน ให้ใช้แหล่งที่มี 
ชื่อเรื่อง ได้แก่ ปกหรือใบหุ้มปก ส่วนข้อมูลจั่วหัวก่อนเนื้อหำ และส่วนข้อมูลกำรพิมพ์ท้ำยเล่ม ตำมล ำดับ 
(RDA 2.2) 
     1.3  กำรคัดลอกข้อมูลเพ่ือกำรบรรยำย  (RDA 1.7) มำตรฐำน RDA ก ำหนดให้ต้องคัดลอก
ข้อมูลในหลำยหน่วยข้อมูล โดยให้คัดลอกมำให้ตรงตำมที่ปรำกฏในแหล่งข้อมูลนั้น  
     1.4  กำรเว้นระยะหลังตัวย่อหรืออักษรย่อ (Spacing of initials and letters) ถ้ำตัวย่อ 
หรืออักษรย่อปรำกฏในแหล่งข้อมูล โดยไม่มีเครื่องหมำยมหัพภำค (.) ก ำกับอยู่ระหว่ำงตัวย่อหรืออักษรย่อ  
     1.5  กำรใช้วงเล็บเหลี่ยม  เมื่อมีหน่วยข้อมูลที่อยู่ติดกันหรือต่อกัน ภำยในหนึ่งส่วนข้อมูล 
ที่ต้องถูกก ำกับด้วยวงเล็บเหลี่ยม ในมำตรฐำน RDA ก ำหนดให้ก ำกับวงเล็บเหลี่ยมแต่ละชุดให้ 
แต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ใช้แบบเอเอซีอำร์ทูที่ก ำกับโดยใช้วงเล็บเหลี่ยมชุดเดียว (RDA D.1.2.1) 
     1.6  ก ำหนดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับงำน กำรระบุควำมสัมพันธ์ใน
ระเบียนทำงบรรณำนุกรมโดยบันทึกค ำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ในเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูลผู้สร้ำงงำน 
(100, 110, 111) หรือผู้ร่วมสร้ำงงำน (700, 710) ค ำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ (Relationship designations) 
      1.7  อักขระหรือค ำท่ีตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง (Letters or words intended to be 
read more than once) ถ้ำตัวอักษรหรือค ำที่ปรำกฏเพียงครั้งเดียว แต่กำรออกแบบในแหล่งข้อมูล 
ท ำให้เห็นชัดเจนว่ำตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้ท ำซ้ ำตัวอักษรหรือค ำนั้น    



        1.8  ก ำหนดให้มหีน่วยข้อมูลที่ใช้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำตำมมำตรฐำน  
RDA ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA ได้แก่ 
       1.8.1  ส่วนน ำระเบียนหรือลีดเดอร์ (leader) ซึ่งเป็นส่วนเขตข้อมูลควำมยำวคงที่  
(ldr/ 00-23) โดยต ำแหน่งที่ 18 Ffixed field: Leader/18) ในส่วนน ำระเบียน ระบุค่ำเป็น  “i”  
(ค่ำ i = ISBD punctuation included) 
       1.8.2  ส่วนเขตข้อมูลไม่จ ำกัดควำมยำว (Variable data fields) (oxx-9xx)  
ตำมตำรำงท่ี 1 ดังนี้ 
   
ตำรำงที่ 1  เขตข้อมูลที่ไม่จ ำกับควำมยำวและข้อปฏิบัติที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนมำตรฐำน RDA 
 

แท็ก ชื่อเขตข้อมูล ข้อปฏิบัต ิ
040 Cataloging Source ใช้ subfield ‡e ระบุแบบแผนกำรลงรำยกำรที่ใช้  ‡e rda 
245 Title Statement คัดลอกชื่อเร่ืองมำตำมที่พบในแหล่งข้อมูล (on the title page) 

    - ใน Subfield ‡a ไม่ต้องแก้ไขกำรสะกดค ำผิดหรือพิมพ์ผิดในชื่อเร่ือง  
    - ไม่ใช้วำ่ [sic], i.e., [ที่ถกูต้องคือ] และไม่ใช้ Subfield ‡h  

246 Varying Form of Title ใช้ Subfield ‡i Title read: the correct spelling,  
130/240 Uniform Title “Conventional title” + “Selections” 
264 Production, Publication, 

Distribution, Manufacture, 
and Copyright Notice 

‡a No [S.l.] / [ม.ป.ท.] 
‡a Might include [Place of publication not identified] / [ไม่ปรำกฏเมอืงที่
พิมพ์] 
‡b No [s.n.]/ [ม.ป.พ.] ‡b Might include [publisher not identified] 
    - Transcription ลอกตำมแหล่ง ไม่ละ ไม่ย่อค ำ เช่น ใช้ Publishing, Company 
    - กำรหำข้อมูลให ้(Supplying) แก ่Place and Date of Publication  
    - กำรใช้ Indicators ตัวที่ 2   
        264 #1 Publisher                  264 #2 Distributor 
        264 #3 Manufacturer            264 #4 Copyright Date 

300 Physical description Subfield ‡a, ‡b ไม่ใช้ค ำย่อ เช่น หน้ำ, เล่ม เป็นต้น 
336 Content type    Subfield ‡a ใช้ค ำศัพท์ควบคุม และตอ้งระบุ ‡2 rdacontent เสมอ 
337 Media type       Subfield ‡a ใช้ค ำศัพท์ควบคุม และตอ้งระบุ ‡2 rdamedia  เสมอ 
338 Carrier type      Subfield ‡a ใช้ค ำศัพท์ควบคุม และตอ้งระบุ ‡2 rdacarrier เสมอ 
250 กำรแจ้งฉบับพิมพ ์

(edition statement) 
คัดลอกกำรแจ้งฉบบัพิมพ์ตำมที่พบในแหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ โดยไม่มีกำรย่อค ำ ยกเว้น 
ที่แหล่งฯ เขียนแบบย่อ ไม่แปลงค ำไปเป็นตัวเลขหรือตัวเลขไปเป็นค ำ 

7XX รำยกำรเพิ่ม (Added entries) บันทึกค ำระบุควำมสัมพันธ์ตำ่ง ๆ (relationship designators) ในเขตข้อมูล 7XX ใน 
subfield ‡e or ‡i  เช่น 700 ‡e relator term ; 711 ‡i relationship designator 
(อำทิ author, composer, etc.)  

 
   
 
 
 
 
 



2.  จัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA 
ภำยใต้ข้อก ำหนดในข้อ 1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 2  คู่มือแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวชิำตำมมำตรฐำน RDA  
             และ มำตรฐำน MARC21 ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. 
 

 

 3.  ก ำหนด work from ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกำรบันทึกข้อมูลรำยกำรบรรณำนุกรมตำมหน่วยข้อมูลที่ส ำคัญ 
และจ ำเป็นตำมข้อก ำหนด 
 4.  จัดฝึกอบรม/ ฝึกปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
เป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลำกรที่สนใจจำกฝ่ำย/ ศูนย์ต่ำง ๆ ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
มสธ. และเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบใหม่ของส ำนัก 
 5.  สร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นกำรน ำควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรมที่ได้ไปสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ที่ได้จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
2561 เป็นต้นไป  
 
 
 
 



 การตรวจสอบ (Check) 
 1.  ตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เป็นกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม และตรวจสอบควำมครบถ้วนของหน่วยข้อมูล 
ที่บ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ให้เป็นระเบียนที่สมบูรณ์ตำมข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติที่ได้จัดท ำไว้ 
  2.  สอบถำมควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เพ่ือประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังจำกที่ได้ปฏิบัติงำน 
 ด าเนินงานให้เหมาะสม (Action) 
 จำกกำรตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA และกำรสอบถำม 
ควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำน ได้น ำผลมำวิเครำะห์เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข โดยกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบกลไกในกำรด ำเนินกำร เพ่ือเอ้ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 ปัญหา อุปสรรค 
 ผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องมำตรฐำน RDA มำกเท่ำที่ควร เนื่องจำกเป็นมำตรฐำน
ใหม่ และเป็นกำรน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่เป็นเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ มสธ. ท ำให้ไม่สำมำรถลงรำยกำรบรรณำนุกรมได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เช่น กำรปรับเพิ่ม
ข้อมูลเพ่ือบ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ได้แก่ กำรระบุค่ำ “i” ในส่วนของ Leader/18, กำรใส่ ‡e rda 
ในเขตข้อมูล 040, กำรเพ่ิมเขตข้อมูล 336 337 338 กำรระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
 การแก้ไขปัญหา 
 จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือพบปะ พูดคุยของผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคที่เกิดข้ึนหลังจำกท่ี
ได้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA แล้ว เพื่อหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนร่วมกัน และได้ทบทวน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมข้อก ำหนด ฯ และแนวปฏิบัติ ฯ ที่จัดท ำไว้ อีกท้ังพบปัญหำของควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรลงรำยกำร ฯ โดยได้มีกำรอธิบำยเพ่ิมเติมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันและน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง  
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำระเบียนบรรณำนุกรมที่สร้ำงขึ้นในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ 
ขำดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสื่ออ่ืน ๆ ในแต่ละชุดวิชำเข้ำด้วยกัน จึงได้แก้ปัญหำดังกล่ำวด้วย                    
วิธีกำรปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมรำยกำรเชื่อมโยงโดยใช้ชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นชื่อเรื่องที่เลือกใช้ในเขตข้อมูล 
130 ของระเบียนบรรณำนุกรมตำมโครงสร้ำงของ MARC21 โดยก ำหนดให้ใช้ข้อควำมตั้งแต่ค ำว่ำ                             
“ชุดวิชำ...ไปจนถึงค ำสุดท้ำยของชื่อเรื่อง” เช่น เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและ                        
กำรด ำเนินงำน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรด ำเนินงำน ก ำหนดใช้                               
“ชุดวิชำวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรด ำเนินงำน” เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับที่เลือกใช้ ทั้งนีเ้พ่ือ 
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้                
อย่ำงสะดวก 

 
 
 
 



ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรศึกษำ พัฒนำ และปรับปรุงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. 
มำตรฐำน RDA  ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริกำร คือ 
 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
 1.  ได้แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ ที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือใช้ส ำหรับ 
ลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะ 
ทำงด้ำนวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน 
  2.  ได้ระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. และใช้เป็นระเบียนต้นแบบ 
ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ และสื่ออ่ืน ๆ ที่ได้
จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3  ตัวอย่ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA  ในฐำนข้อมูล 
            ห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. 
 
 ผู้เกี่ยวข้อง เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักบรรณสำรสนเทศ โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนบริกำร 
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรฐำน RDA เพ่ือจะได้แนะน ำกำรสืบค้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้สำรสนเทศ 
ที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  



 ผู้ใช้บริกำร ท ำให้กำรสืบค้นสำรสนเทศได้ครอบคลุมในสื่อที่หลำกหลำยมำกขึ้น และสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก อีกทั้งช่วยในกำรตัดสินใจเลือกสำรสนเทศท่ีต้องกำรได้ง่ำยขึ้น เช่น กำรสืบค้นด้วยชื่อ
เรื่องแบบฉบับที่ก ำหนดไว้เพ่ือเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ ของชุดวิชำจะได้ผลกำรสืบค้น ดังภำพที่ 4  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 4  ตัวอย่ำงผลกำรสืบค้นเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA  ด้วยชื่อเรื่องแบบฉบับ 
             ในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงกำรลงรำยกำรบำงหน่วยข้อมูลที่จ ำเป็นและส ำคัญเท่ำนั้น  
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงระเบียนบรรณำนุกรมให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1.  ควรมีกำรศึกษำ พัฒนำและปรับปรุงกำรลงรำยละอียดของหน่วยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ส ำคัญและ
ส่งผลต่อกำรจัดเก็บและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
 2.  ควรมีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับสำรสนเทศอ่ืน ๆ ที่ได้จัดหำ 
เข้ำห้องสมุดเพ่ือให้บริกำรผู้ใช้ 



 3. ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ระหว่ำง
ห้องสมุด และองค์กรสำรสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรลงรำยกำรร่วมกัน  
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรด ำเนินกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุด
วิชำ มสธ. ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสำรสนเทศอ่ืน ๆ  
ที่จัดหำเพื่อให้บริกำรของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เนื่องจำกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ถือเป็น 
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ดังรำยละเอียดตำมภำพท่ี 3 
 2.  เพ่ือรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์ที่
ได้จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำรของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ในอนำคต 
 3.  เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศของ
ห้องสมุดและองค์กรสำรสนเทศอ่ืน ๆ  

 
รายการอ้างอิง 
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ.์ (2548). MARC21 การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้. นนทบุรี: 

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช. 
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ.์ (2559). กำรลงรำยกำรทำงบรรณำนกุรมทรัพยำกรตำมมำตรฐำน RDA (Resource 

Description and Access). [สไลด์พำวเวอร์พอยท์]. นนทบุร:ี  
  ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช. 
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ.์ (2559). MARC21 กำรประยุกต์ใช ้RDA แทน AACR2: ข้อเสนอแนะในกำร 

ท ำรำยกำร. ใน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศจาก AACR2 สู่ RDA (หน้ำ 1-23). นนทบุร:ี แขนงวชิำสำรสนเทศศำสตร์ สำขำวิชำศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช. (2558). คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐานอาร์ดีเอ (RDA). นนทบุรี: ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลยั                                      
สุโขทัยธรรมำธิรำช. 

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช. (2561). คู่มือแนวทางการลงรายการ 
          บรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDA ของส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. นนทบุรี: 

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช. 
MARC21 format for bibliographic data: including guidelines for content designation. (1999). 

Washington. DC: prepared by Network Development and MARC Standards Office, Library 
of Congress, in cooperation with Standards and Support, National Library of Canada. 

RDA Toolkit: Resource Description & Access. (2010). Chicago: American Library.  
Association. Retrieved from http://access.rdatoolkit.org/. 

 



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมลูการประเมินผลงานวิชาการ  
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (PULINET 2019) 

AN INFORMATION SYSTEM FOR INFORMATION MANAGEMENT  
OF ACADEMIC WORK ASSESSMENT 

The 9th PULINET National Conference (PULINET 2019) 
 

สุชาภา  โชติวีระวุฒิกุล, ญาณพัฒน์  อินทร, เหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์ 
 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
e-mail: suchapa.ch@buu.ac.th  

yanapat2538@gmail.com 
hemmarat@go.buu.ac.th 

 
 
บทคัดย่อ 
 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET เป็นกำรประชุมวิชำกำรจัดโดยข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ที่ให้บุคลำกรของห้องสมุดทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ทำงวิชำกำรในสำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ โดยงำนที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำร
ประชุมวิชำกำรคือกำรรับผลงำนและกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ซึ่งจะต้องสำมำรถด ำเนินกำร                       
ในส่วนของกำรรับผลงำนของผู้น ำเสนอผลงำน กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน และกำรสรุปผลกำรประเมินผล
งำนวิชำกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งเป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET ครั้งที่ 9 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรกำรรับผลงำนและกำรประเมิน 
ผลงำนวิชำกำร จึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำน 
วิชำกำรข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับผู้ร่วมน ำเสนอผลงำน 
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร โดยกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศดังกล่ำวเลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และใช้ CodeIgniter3 เป็น 
Framework ในกำรพัฒนำ และใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลและมี 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบเข้ำด้วยกัน ท ำให้ประหยัดเวลำและสำมำรถประมวลผลแสดงรำยงำน 
และติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของแต่ละมิติได้ทุกขั้นตอนตำมเวลำจริง (Real time) ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ส่งผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมินผลได้ 
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
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Abstract 
 PULINET National Conference is an academic conference that the library 
staffs throughout the country use as an academic knowledge sharing forum of the 
Library and Information Science. The key to holding academic conference is to 
receive and evaluate the academic works which need to be able to conduct in parts 
of receiving presenters’ work, academic work assessment by qualified committee, 
informing the result of assessment to the presenters and conclusion of academic 
work assessment. Burapha University Library has been hosting PULINET National 
Conference (PULINET 2019). We realized the importance of presenters’ work 
receiving management and academic work assessment, therefore we developed our 
information system for information management of academic work assessment. The 
purpose of this study is to facilitate the presenters, the committee of academic work 
assessment and the committee of  academic section of the host. We selected 
Responsive Web Design technology and CodeIgniter3. They are frameworks that link 
all data in the system together in order to save time, evaluate to report and follow 
up each step in real time. Moreover, they can facilitate to the presenters, the 
committee of academic work assessment and the committee of academic section of 
the host well and manage the information of academic work assessment effectively. 
 
Keyword:  
 Information System for Work Assessment, Work Checking System, 
Information System for Academic Work Assessment 
  
บทน า 
 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET เป็นกำรประชุมวิชำกำรท่ีให้บุคลำกรห้องสมุด 
ทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำบรรณรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ โดยงำนที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรคือ กำรรับผลงำนและ                  
กำรประเมินผลงำนวิชำกำร ซึ่งจะต้องสำมำรถด ำเนินกำรในส่วนของกำรรับผลงำนของผู้น ำเสนอ
ผลงำน กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับ
ผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน และกำรสรุปผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ ซ่ึงเป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 จึงมีแนวคิดใน                         
กำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำน



วิชำกำรระดับชำติ PULINET ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับ                        
ผู้น ำเสนอผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร                                   
โดยกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรประเมินผลงำนวิชำกำร เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนของกำรรับลงทะเบียนผู้น ำเสนอผลงำน กำรส่งเอกสำรผลงำนวิชำกำร กำรก ำหนด
คณะกรรมกำรประเมินผล กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรด ำเนินกำร
ในทุกขั้นตอน สำมำรถส่งกำรแจ้งเตือนต่ำง ๆ โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และ SMS ได้ รวมถึง
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรผ่ำนระบบ และสำมำรถส่งออกข้อมูลต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ของเอกสำร Excel และ PDF ได้ด้วย ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ PULINET ถูกออกแบบระบบให้มีลักษณะกำรท ำงำนรูปแบบ Responsive Web 
Design ท ำให้สำมำรถเรียกใช้งำนจำก Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ                       
บนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงสะดวก ซึ่งจำกกำรเปิดใช้ระบบตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61 มีจ ำนวน                      
ผู้ลงทะเบียนเข้ำประเมินผลงำนวิชำกำรและส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำรับกำรประเมินแล้วกว่ำหนึ่งร้อย
ผลงำน ซึ่งระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ในทุกขั้นตอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  เพ่ือน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร                    
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 9 โดยเริ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศตั้งแต่เดือน มกรำคม                       
พ.ศ. 2561 ถึง กรกฎำคม 2561 และใช้กำรออกแบบให้มีลักษณะกำรท ำงำนแบบ Responsive 
Web Design โดยใช้ Framework คือ CodeIgniter3 และใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL 
จัดเก็บข้อมูลทั้งระบบ และระบบสำรสนเทศดังกล่ำวท ำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำยเสมือนของ
ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยขั้นตอนของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การออกแบบฐานข้อมูล 
 กำรของกำรออกแบบระบบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  
 1.  การออกแบบใช้แผนภาพอีอาร์ (ER Diagram) ซ่ึงจะต้องออกแบบให้สำมำรถจัดเก็บ 
ข้อมูลของกำรด ำเนินกำรได้ในทุกข้ันตอนดังภำพต่อไปนี้ 



 
 
ภำพที่ 1  ER-Diagram ส่วนของกำรออกข้อมูลคณะกรรมกำรและข้อมูลกำรประเมินผล 
 

 
 
ภำพที่ 2   ER-Diagram ส่วนของกำรออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรน ำเสนอและเอกสำรกำรน ำเสนอ 
 
 2.  การเลือกเทคโนโลยีและเลือกกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้งำนในระบบนี้
เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบบำงส่วน สำมำรถท ำงำนบนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                       
ทำงผู้พัฒนำได้เลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และได้เลือก CodeIgniter3  ซึ่งเป็น 
Framework ที่สำมำรถพัฒนำงำนได้ง่ำย และมีเครื่องมือที่ช่วยให้สำมำรถพัฒนำระบบสำรสนเทศได้



อย่ำงรวดเร็ว โดยใช้งำนร่วมกับ Bootstrap CSS และ JavaScript เพ่ือให้รองรับกำรท ำงำนบน
อุปกรณ์พกพำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบข้ันตอนการท างานของระบบ ประกอบด้วยกำรแบ่งกลุ่มของ
ผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแสดงกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่มดังภำพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภำพที่ 3  ขัน้ตอนกำรท ำงำนของผู้ใช้แต่ละกลุ่มในระบบกำรประเมินผลงำนวิชำกำร PUILNET 2019 
 
 1.  ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ สำมำรถลงทะเบียนน ำเสนอผลงำน อัพโหลดเอกสำรผลงำน 
วิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word และดูผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้ 
 2.  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สำมำรถจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำนให้กับแต่ละ
ผลงำนที่ผู้น ำเสนอส่งเข้ำระบบ สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงส่งผล                       
กำรประเมินให้กับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร และสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่น ำเสนอผลงำน                       
แยกตำมกลุ่มได้ 
 3.  คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สำมำรถประเมินผลงำนวิชำกำรและให้ 
ข้อเสนอแนะผ่ำนระบบได้ 
 4.  ผู้ดูแลระบบ มีหน้ำที่ควบคุมกำรเปิด-ปิดระบบ และกำรตั้งค่ำข้อมูลต่ำง ๆ ของระบบ 
 ขั้นตอนที่ 3  กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 ประกอบด้วยขั้นตอนกำรท ำงำน ดังนี้ 
 1.  ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร สำมำรถลงทะเบียนน ำเสนอผลงำน อัพโหลดเอกสำรผลงำน
วิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word และดูผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้ 



 
 
ภำพที่ 4  หน้ำจอเมนูกำรส่งผลงำน 
 
 2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร สำมำรถจัดคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับประเมินผล
งำนวิชำกำร กำรส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนกำรเข้ำใช้ระบบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินผลงำน ส่งผลกำรประเมินให้ผู้น ำเสนอผลงำน และส่ง Email ยืนยันสิทธิ์               
กำรน ำเสนอผลงำน พร้อมลิ้งกล์งทะเบียนเข้ำงำน  
  2.1  กำรจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรมีหน้ำที่                          
จัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำรให้กับผลงำนวิชำกำรต่ำง ๆ โดยแยกตำมประเภทและ
หมวดหมู่ของผลงำน ดังภำพที่ 5 และ 6 
 

 
 
ภำพที่ 5  หน้ำจอหลักของเมนูผลงำนวิชำกำร 



 
 
ภำพที่ 6  หน้ำจอกำรจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำน 
 
  2.2  เมื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรจัดคณะกรรมกำรเรียบร้อยแล้ว ต้องด ำเนินกำรส่ง 
Email รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือคณะกรรมกำรสำมำรถใช้รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบประเมินผลงำนวิชำกำร ดังภำพที่ 7 
 

 
 
ภำพที่ 7  หน้ำจอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
 
  2.3  เมื่อคณะกรรมกำรประเมินผลงำน ประเมินผลงำนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมกำร                  
ฝ่ำยวิชำกำรจะต้องรวบรวมหรือสรุปผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำน เพ่ือส่งให้กับ    
ผู้ส่งผลงำนได้ทรำบผลเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขผลงำน โดยคลิกที่ปุ่มดังนี้ 

  ปุ่ม “ตรวจสอบ” ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน โดยยังไม่ยืนยัน 
ผลกำรประเมิน และยังสำมำรถแก้ไขผลกำรประเมินได้ 

 ปุ่ม “ยืนยันกำรส่ง” ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน พร้อมยืนยัน 
ผลกำรประเมิน โดยไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ดังภำพที่ 8 



 
 
ภำพที่ 8  หน้ำจอบันทึกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 
  2.4  เมื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรยืนยันกำรส่งผลกำรประเมินเข้ำระบบแล้ว ระบบ
จะแสดงปุ่ม  เพ่ือให้คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรส่งกำรประเมินให้กับผู้น ำเสนอผลงำน
ได้ด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังภำพที่ 9 
 

 
 
ภำพที่ 9  หน้ำจอยืนยันกำรส่ง Email ของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 



  2.5  เมื่อผลงำนได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเรียบร้อย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถ ส่ง Email ยืนยันสิทธิ์กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร พร้อมส่ง URL 
ของกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนให้กับผู้น ำเสนอผลงำน เพ่ือยืนยันกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรน ำเสนอ
อีกครั้ง ดังภำพที่ 10 
 

 
 
ภำพที่ 10  หน้ำจอส ำหรับส่ง Email ยืนยันสิทธิ์ในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
 
  2.6  คณะกรรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถดูรำยงำนกำรต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 
   2.6.1  รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำร เป็นกำรสรุปจ ำนวนผลงำนที่ยังไม่ผ่ำน 
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำน รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำรจะสรุปจ ำนวน                           
โดยจะแบ่งตำมกลุ่มกำรน ำเสนอ ประเภทกำรน ำเสนอ ผลงำนที่อยู่ในข่ำยงำน PULINET และไม่อยู่   
ในข่ำยงำน PULINET 
   2.6.2  รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำร จะแสดงข้อมูลจ ำนวนและรำยชื่อผลงำน
วิชำกำรแยกตำมประเภทกำรน ำเสนอผลงำน ดังภำพที่ 11 
 

 
 
ภำพที่ 11  หน้ำจอรำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำรแยกตำมประเภทของกำรน ำเสนอ 
 
 3.  คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อเข้ำสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนที่ได้รับทำง 
Email  จะแสดงหน้ำจอรำยชื่อผลงำนวิชำกำรท่ีคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรจัดไว้ให้คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำน แยกตำมหมวดหมู่และประเภทของกำรน ำเสนอผลงำน ดังภำพที่ 12 



  

 
ภำพที่ 12  หน้ำจอหลักของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
  
  3.1  เมื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคลิกที่ประเมินผลงำนวิชำกำร จะแสดงหน้ำจอ 
ของแบบฟอร์มให้สำมำรถบันทึกข้อเสนอแนะ และเลือกประเมินผลงำนวิชำกำรได้ 3 ระดับ คือ 
Strong Accept , Week Accept และ Reject ดังภำพที่ 13 
 

 
 
ภำพที่ 13 หน้ำจอกำรบันทึกข้อเสนอแนะและประเมินผลงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 4.  ผู้ดูแลระบบ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
  4.1  กำรจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 
  4.2  กำรจัดกำรข้อมูลคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.3  กำรจัดกำรข้อมูลผู้น ำเสนอผลงำน 



  4.4  กำรปลดล็อคกำรอัพโหลดผลงำนเพ่ือเปิดระบบกำรส่งผลงำนใหม่เฉพำะรำยบุคคล 
  4.5  กำรควบคุมกำรส่ง Email  
  4.6  กำรควบคุมกำรเปิด-ปิด ระบบ 
  4.7  กำรส่ง SMS แจ้งผลกำรประเมิน 
  4.8  กำรเพ่ิมผู้ใช้ฝ่ำยอ่ืนในระบบ 
 
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 และใช้ในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61 ซึ่งมีผลงำน
วิชำกำรท่ีเข้ำรับกำรประเมินผ่ำนระบบแล้วกว่ำหนึ่งร้อยบทควำมนั้น ระบบสำรสนเทศดังกล่ำว                    
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้น ำเสนอผลงำนในกำรส่งผลงำนวิชำกำร คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรจัด                            
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และกำรสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
ได้สะดวกมำกขึ้น และรวบรวมข้อมูลไว้ที่ระบบเดียว ท ำให้ช่วยลดข้อผิดพลำดของกำรด ำเนินกำร 
ป้องกันควำมผิดพลำดจำกกำรแก้ไขข้อมูลและกำรใช้งำนข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้พัฒนำ 
ได้ประเมินผลกำรใช้งำนระบบจำกกำรสอบถำมผู้ใช้ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น ำเสนอผลงำน คณะกรรมกำร
ฝ่ำยวิชำกำร คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และผู้ดูแลระบบ โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้รวม
จ ำนวน 10 คน ในประเด็น ควำมยำกง่ำยและควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมรวดเร็วของกำรใช้งำน
ในเวลำจริง ควำมถูกต้องของกำรประมวลผลข้อมูล ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรใช้งำนระบบ  
ซึ่งผลกำรประเมินได้ผล ดังนี้  
 1.  ผู้น ำเสนอผลงำน พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถตอบสนอง
ในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง ผู้น ำเสนอผลงำนมีควำมพึงพอใจกำรใช้
งำนระบบดีมำก  
  2.  คณะกรรมกำรวิชำกำร พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถ
ตอบสนองในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง คณะกรรมกำรวิชำกำร                  
มีควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบดีมำก  
 3.  คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็ว
และสำมำรถตอบสนองในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง คณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนวิชำกำรมีควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบดีมำก และคณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะ                    
ในกำรพัฒนำต่อยอดให้สำมำรถใช้งำนกับกำรประชุมวิชำกำรที่มีลักษณะเดียวกันต่อไปได้ 
 4.  ผู้ดูแลระบบ พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถตอบสนอง                
ในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที และมีฟังก์ชันกำรใช้งำนของผู้ดูแลระบบค่อนข้ำงครบ สำมำรถ
ประมวลผลได้ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบดีมำก และมีข้อเสนอแนะ                      
ในส่วนของกำรจัดกลุ่มของเมนูกำรใช้งำนให้เป็นหมวดหมู่จะท ำให้กำรใช้งำนสะดวกมำกขึ้น 
 
 



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  สำมำรถน ำมำใช้ร่วมกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน 
ผลงำนให้กับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร กำรสรุปผลประเมินผลงำนวิชำกำรเพ่ือส่งผลประเมินให้กับ 
ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
 2.  เป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมิน                  
ผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งให้แก่กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในด้ำนนี้ ซึ่งองค์กรอ่ืน
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ไปประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอ่ืนต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลท ำให้รูปแบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศของห้องสมุด
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมมำกขึ้น ห้องสมุดต่ำง ๆ จึงได้มีกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรแบบดิจิทัลเพ่ิมมำกข้ึนด้วย และระบบสำรสนเทศท่ี
พัฒนำขึ้นนี้จะต้องท ำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำย ดังนั้นกำรออกแบบและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของเครื่องแม่ข่ำยจึงควำมส ำคัญอย่ำงมำก เพ่ือให้เกิดควำมม่ันคงและคงทนต่อควำมล้มเหลวของ
ระบบได้แม้ว่ำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดควำมเสียหำยหรือเครื่องแม่ข่ำยเกิดขัดข้อง ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรออกแบบและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
เครื่องแม่ข่ำยให้มีควำมมั่นคงและคงทนต่อควำมล้มเหลวของระบบ ทำงผู้พัฒนำจึงได้ศึกษำและ
ทดสอบกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหำรจัดกำรเครื่องเสมือนจ ำนวน 3 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ 
VMWare ESXi, Windows Server Hyper-V และ Proxmox ร่วมกับกำรออกแบบระบบเครือข่ำย
ส่วนกลำงโดยใช้เทคโนโลยีกำรวมลิงค์ (Link aggregation) และเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรใช้งำน  
ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บข้อมูลและคุณลักษณะกำรใช้งำนของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 พบว่ำ ซอฟต์แวร์ 
Proxmox ที่ใช้กำรออกแบบให้รวมกลุ่มกำรท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำย(Cluster server) เมื่อใช้งำน
ร่วมกับซอฟต์แวร์ Ceph ทีม่ีรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย จะท ำให้ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เครื่องแม่ข่ำยสำมำรถคงทนต่อควำมเสียหำยของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรือเครื่องแม่ข่ำยเกิดขัดข้อง 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ค าส าคัญ: 
   เทคโนโลยีเครื่องเสมือน, โครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำย, ซอฟต์แวร์เครื่องเสมือน 
 
 



Abstract 
 The advancement of digital technology, the information services in the 
library has been altered to have more digital formats. Many libraries have developed 
the information system to support more digital services and the developed 
information system must be running on the server. Therefore, the design and 
development of server infrastructure is very important. The system will be secure 
and durable even though the storage device is damaged or the server failed. Burapha 
University Library has awareness to the importance of the design and development 
of server infrastructure in order to make the system secure and durable. The 
developer has studied and tested about the functionality of three virtual 
management softwares: VMWare ESXi, Windows Server Hyper-V and Proxmox 
together with the design of central network system by using Link Aggregation. After 
that, the developer compared the work performance, storage efficiency and usage 
feature among three softwares and it is found that if Proxmox software which is 
designed to use as a cluster server is collaborative with Ceph software which has 
distributed storage system, server infrastructure will be durable for the storage device 
damage or server failure efficiently.  
 
Keywords:  
 Virtualization Technology, Server Infrastructure, Virtualization Software 
 
บทน า 
 โครงสร้ำงพื้นฐำนเครื่องแม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยจัดเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรให้บริกำร
ระบบสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด ซึ่งในปจัจุบันนี้เทคโนโลยีเครื่องเสมือน (Virtualization 
technology) มีควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำก ท ำให้มีผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
เครื่องเสมือนเป็นจ ำนวนมำก ทั้งในเชิงพำณิชย์และโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Opensource software) 
ซึ่งซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะท ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีเหรด (RAID Technology) เพ่ือช่วยในกำรป้องกัน
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลช ำรุดเสียหำย และถึงแม้ว่ำเทคโนโลยีเหรดอำจช่วย
ป้องกันอุปกรณ์บำงส่วนเสียหำยได้ก็ตำม แต่ยังพบปัญหำว่ำหำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่อง 
แม่ข่ำยเกิดกำรช ำรุดเสียหำยพร้อมกันหลำยตัว ข้อมูลทั้งหมดอำจจะเกิดควำมเสียหำยและไม่สำมำรถ
กู้ข้อมูลนั้นกลับคืนมำได้ ซึ่งในกำรใช้งำนของระบบเดิม ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยบูรพำใช้กำรติดตั้ง
ระบบปฏิบัติกำรบนเครื่องแม่ข่ำยโดยตรง ท ำให้เกิดปัญหำเมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหำยมำกกว่ำ 
1 ชุด ระบบจะไม่สำมำรถท ำงำนได้ และถ้ำต้องกำรปรับปรุงเครื่องแม่ข่ำยจะต้องปิดระบบ ดังนั้นทำง
ผู้พัฒนำจึงได้ศึกษำซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหำรจัดกำรเครื่องเสมือนจ ำนวน 3 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ VMWare 
ESXi, Windows Server Hyper-V, Proxmox โดยเริ่มทดสอบซอฟต์แวร์ทั้ง 3 นี้ในช่วงเดือน 
กันยำยน 2560 - พฤศจิกำยน 2560 และกำรทดสอบนี้ได้ควบคุมสภำพแวดล้อมของเครื่องแม่ข่ำย  



ให้มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนเหมือนกันทั้ง 3 ระบบ กล่ำวคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบแต่ละ
ระบบมีจ ำนวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจ ำนวน 3 ชุด และมีหน่วยควำมจ ำหลัก
(RAM) ขนำด 8GB ท ำงำนอยู่บนเครือข่ำยที่มีควำมเร็ว 1Gbps แต่ละชุดของเครื่องแม่ข่ำยจะใช้
เทคโนโลยีกำรรวมลิงค์หรือ Link Aggregation ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดสอบ และสร้ำงเป็นกลุ่ม 
ของเครื่องแม่ข่ำยให้ท ำงำนร่วมกันเป็นชุดเดียวกันเรียกว่ำคลัสเตอร์ (Cluster server) ทำงผู้พัฒนำ  
ได้ออกแบบกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบโดยจ ำลองสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เสียหำยพร้อมกันจ ำนวน 3 ชดุ และตรวจสอบว่ำเครื่องเสมือนที่ท ำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำยคลัสเตอร์
ยังสำมำรถให้บริกำรต่อไปได้หรือไม ่และจ ำลองกำรหยุดท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำยจ ำนวน 1 เครื่อง 
จำกทั้งหมด 3 เครื่อง และตรวจสอบเครื่องเสมือนที่ท ำงำนอยู่ในเครื่องแม่ข่ำยคลัสเตอร์ยังสำมำรถ
ให้บริกำรต่อไปได้หรือไม่ เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่ำซอฟต์แวร์ Proxmox ซึ่งเป็นโอเพ่น
ซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีควำมสำมำรถท ำให้เครื่องแม่ข่ำยท ำงำนเป็นแบบคลัสเตอร์ และมีระบบบริหำร
จัดกำรที่ง่ำยต่อกำรสร้ำงเครื่องเสมือน กำรย้ำยเครื่องเสมือนไปยังเครื่องแม่ข่ำยอ่ืนในคลัสเตอร์
เดียวกันในขณะที่เครื่องแม่ข่ำยเสมือนที่ท ำงำนอยู่บนคลัสเตอร์ยังเปิดใช้งำน (Live migration)    
และเม่ือท ำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์ Ceph ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย 
(Distributed storage) สำมำรถป้องกันควำมล้มเหลวจำกกำรช ำรุดเสียหำยของอุปกรณ์จัดเก็บ 
ข้อมูลหรือควำมล้มเหลวที่เกิดจำกเครื่องแม่ข่ำยไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเครื่องแม่ข่ำยโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องเสมือนที่มี
ประสิทธิภำพ 

 2.  เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบเครือข่ำยส ำหรับเครื่องแม่ข่ำยโดยใช้เทคโนโลยี
กำรรวมลิงค์ 
 3.  เพ่ือเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรของเครื่องแม่ข่ำยของ
ส ำนักหอสมุด 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์  
 ผู้พัฒนำได้ศึกษำคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์เพ่ือน ำมำใช้

ออกแบบโครงสร้ำงระบบพ้ืนฐำนของเครื่องแม่ข่ำย โดยศึกษำคุณสมบัติต่ำง ๆ ในแง่ของกำรรองรับ
กำรท ำงำนของฮำร์ดแวร์และคุณสมบัติของกำรน ำไปใช้งำน ดังแสดงได้ดังตำรำงที่ 1 

 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 1  สรุปผลกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์ 

 

 จำกตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบคุณลักษณะดังกล่ำวพบว่ำ ซอฟต์แวร์ Proxmox นั้น 
มีควำมสำมำรถรองรับกำรท ำงำนของฮำร์ดแวร์และรองรับฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ท ำให้ผู้ดูแลระบบ
สำมำรถบริหำรจัดกำรเครื่องแม่ข่ำยเสมือนได้ง่ำย เช่น กำรย้ำยเครื่องเสมือนไปยังเครื่องแม่ข่ำยอ่ืน
ขณะที่เครื่องเสมือนยังเปิดใช้งำนอยู่ (Live migration) กำรส ำรองและกำรกู้คืนเครื่องเสมือน      
กำรกลุ่มของเครื่องแม่ข่ำยให้สำมำรถท ำงำนเป็นแบบคลัสเตอร์ ผู้พัฒนำได้ทดสอบกำรใช้งำนของ
ซอฟต์แวร์ทั้ง 3 โดยกำรติดตั้งและทดสอบกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ตำมฟังก์ชั่นในตำรำงที่ 1 และ 
เมื่อพิจำรณำจำกกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ตำมฟังก์ชั่นต่ำง ๆ แล้ว จึงได้เลือกซอฟต์แวร์ Proxmox 
ท ำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์ Ceph เพ่ือใช้เป็นซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรออกแบบระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เครื่องแม่ข่ำย 

 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบระบบ 
 กำรออกแบบระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี ้
 1.  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องแม่ข่ายหลักและเครื่องแม่ข่ายส ารอง 

 ในกำรออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเครื่องแม่ข่ำย จะออกแบบ 3 ส่วนคือส่วนของ 
คลัสเตอร์หลัก (Primary cluster) ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจ ำนวน 3 เครื่องแต่ละเครื่องมีอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลชนิด SAS จ ำนวน 3 ชุด รวมเป็น 9 ชุด เชื่อมต่อให้ท ำงำนร่วมกันเป็นคลัสเตอร์เดียวกัน 
และส่วนที่ 2 คือส่วนของคลัสเตอร์ส ำรอง (Secondary cluster) ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจ ำนวน 
2 เครื่อง และมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAS จ ำนวนรวมทั้งหมด 6 ชุด เชื่อมต่อกันเป็นคลัสเตอร์
เดียวกัน ส่วนที่ 3 คือส่วนคือกำรพัฒนำระบบเครื่องแม่ข่ำยส ำหรับให้บริกำรแฟ้มข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำย (Network file system) เพ่ือใช้ในกำรส ำรองข้อมูลจำกทั้งคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์
ส ำรอง ซึ่งจะท ำให้ระบบมีควำมเสถียรเพ่ิมมำกข้ึนและสำมำรถส ำรองข้อมูลได้ง่ำย และระบบ       
คลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรองนี้จะเชื่อมต่ออยู่ในระบบเครือข่ำยแบบรวมลิงค์ และแยก        
กำรท ำงำนของแต่ละส่วนออกจำกกัน โดยกำรออกแบบทั้งหมดแสดงได้ดังภำพที่ 1 

คุณลักษณะการรองรับทาง Hardware Windows Server 
2012 R2 Hyper-V 

VMWare ESXi Proxmox 

จ ำนวน Logical Processors 320 576 768 
จ ำนวนของ Physical Memory 4TB 4TB 12TB 
จ ำนวน CPU เสมือนต่อเครื่องเสมอืน 64 8 160 
จ ำนวนหน่วยควำมจ ำต่อเครื่องเสมือน 1 TB 6128 GB 2 TB 
กำรสร้ำงระบบคลัสเตอร ์ รองรับ ไม่รองรับ รองรับ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำ Live Migration รองรับ ไม่รองรับ รองรับ 
ควำมสำมำรถในกำรส ำรองและกูค้ืน 
เครื่องเสมือน 

รองรับ รองรับ รองรับ 



 
 

ภำพที่ 1  กำรออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเครื่องแม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย 
 
 2.  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายส่วนกลาง 

 ในกำรออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบเครือข่ำยส่วนกลำง จะท ำกำรติดตั้งค่ำของ
อุปกรณ์เครือข่ำยสวิตซ์ (Switch) โดยแยกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยของคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรอง
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ Ceph ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ 

กระจำย 
 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนส ำหรับกำรให้บริกำรข้อมูล 
 โดยกำรออกแบบแสดงได้ดังภำพต่อไปนี้ 
 

   

ภำพที่ 2  กำรออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบเครือข่ำยส่วนกลำง 
 

 ขั้นตอนที่ 3  การติดตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายให้ท างานแบบรวมลิงค์ 
 ในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของกำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์เครือข่ำยสวิตซ์ (Network switch)      
ให้สำมำรถท ำงำนแบบรวมลิงค์ โดยท ำกำรติดตั้งค่ำของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 



 1.  กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ที่ใช้กับคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรอง โดยกำรติดตั้งค่ำ
ของสวิตซ์จะใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จ ำนวน 2 ช่องรวมเป็น 1 ช่องทำง
(Channel) ซ่ึงด ำเนนิกำรติดต้ังท้ังหมด 6 ช่องทำง 
 2.  กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ที่ใช้กับส่วนที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Ceph ส ำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบกระจำย โดยกำรติดตั้งค่ำของสวิตซ์จะใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จ ำนวน 
2 ช่องรวมเป็น 1 ช่องทำง (Channel) ซ่ึงด ำเนนิกำรติดต้ังท้ังหมด 6 ช่องทำง 
 3.  กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ที่ใช้กับส่วนที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนส ำหรับกำรให้บริกำร
ข้อมูล โดยกำรติดตั้งค่ำของสวิตซ์จะใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จ ำนวน 2 ช่องรวม
เป็น 1 ช่องทำง (Channel) ซ่ึงด ำเนนิกำรติดต้ังท้ังหมด 6 ชอ่งทำง  
 4.  ติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ส ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องข่ำยอินเทอร์เน็ต (Uplink) 
โดยใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จ ำนวน 4 ช่องรวมเป็น 1 ช่องทำง (Channel) 

 กำรติดตั้งค่ำของอุปกรณ์สวิตซ์แสดงได้ดังภำพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        (a)              (b)          (c) 
 
ภำพที่ 3  (a) กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ส ำหรับส่วนที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนในกำรให้บริกำรข้อมูล 
            (b) กำรติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ส ำหรับส่วนที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Ceph 

  (c) กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ส ำหรับส่วนที่เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรอง 
 

 ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายเสมือน Proxmox และซอฟต์แวร์ 
Ceph 

 ในขั้นตอนนี้จะเป็นกำรติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องแม่ข่ำยและติดตั้งค่ำกำรใช้งำนของ 
ซอฟต์แวร์ Proxmox และ Ceph โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox และด ำเนินกำรเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ำยหลักจ ำนวน 3 เครื่อง
ให้ท ำงำนร่วมกันเป็นคลัสเตอร์หลัก และติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox และด ำเนินกำรเชื่อมต่อเครื่อง 
แม่ข่ำยส ำรองจ ำนวน 2 เครื่องให้ท ำงำนร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ส ำรอง ดังแสดงในภำพที่ 4  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



       
    คลัสเตอร์หลัก           คลัสเตอร์ส ำรอง 

 
ภำพที่ 4  กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox ให้ท ำงำนเป็นคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรอง 

 

 2.  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Ceph บนคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรอง ดังแสดงในภำพที่ 5 
และภำพท่ี 6 
 2.1  คลัสเตอร์หลักประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจ ำนวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SAS จ ำนวน 3 ชุด รวมทัง้สิ้น 9 ชุด ดังแสดงในภำพที่ 5  
 

 

ภำพที่ 5  กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ Ceph บนคลัสเตอร์หลัก 
 

 2.2  คลัสเตอร์ส ำรองประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจ ำนวน 2 เครื่อง และมีอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลชนิด SAS รวมทั้งหมดจ ำนวน 6 ชุด ดังแสดงในภำพที่ 6 
 

 

ภำพที่ 6  กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ Ceph บนคลัสเตอร์ส ำรอง 
 



 3.  ติดตั้งระบบแฟ้มข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย (Network file system) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ใน   
กำรส ำรองข้อมูลของทั้งคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์ส ำรอง ดังแสดงในภำพที่ 7 
 

 
 

 

ภำพที่ 7  กำรติดตั้งระบบแฟ้มข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย (Network file system)  
 

 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายแบบรวมลิงค์ 

 ในขั้นตอนของกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่อง
แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยแบบรวมลิงค์ท่ีได้พัฒนำขึ้นใช้งำนนี้ จะทดสอบกำรท ำงำนว่ำระบบดังกล่ำว
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมท่ีได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยกำรทดสอบดังต่อไปนี้ 
 1.  ทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกำรรวมลิงค์หรือ Link Aggregation โดยมี
สมมติฐำนว่ำหำกระบบท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ประสิทธิภำพกำรรับและส่งข้อมูลจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่ำ 
โดยที่ช่องหนึ่งเป็นช่องส่ง และอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่รับข้อมูล กำรทดสอบกำรท ำงำนของกำรรวมลิงค์ 
ใช้กำรสร้ำงเครื่องเสมือนจ ำนวน 4 เครื่องให้ท ำงำนบนเครื่องแม่ข่ำยคลัสเตอร์หลัก และใช้ซอฟต์แวร์ 
iperf3 เพ่ือส่งข้อมูลจำกเครื่องเสมือนเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องเสมือนเครื่องที่ 2  ในเวลำเดียวกันได้
ทดสอบกำรใช้ซอฟต์แวร์ iperf3 เพ่ือส่งข้อมูลจำกเครื่องเสมือนเครื่องที่ 3 ไปยังเครื่องเสมือนเครื่อง 
ที่ 4 ดังแสดงในภำพที่ 8 และภำพที่ 9 
 

 
 

ภำพที่ 8  ทดสอบกำรส่งข้อมูลจำกเครื่อง testingserver2 ไปยัง testingserver1  
 



 
 

ภำพที่ 9  ทดสอบกำรส่งข้อมูลจำกเครื่อง testingserver4 ไปยัง testingserver3  
 

 จำกผลลัพธ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำเครื่องแม่ข่ำยสำมำรถรับ-ส่งข้อมูลได้พร้อมกัน 
และประมำณกำรรับและส่งข้อมูลเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่ำ เนื่องจำกมีกำรส่งข้อมูลพร้อม ๆ กันจำก 
เครื่องแม่ข่ำยเสมือนและแสดงให้เห็นว่ำประมำณกำรรับและส่งข้อมูลเพิ่มข้ึนจำก 1Gbps เป็น 
2Gbps  
 1.  กำรทดสอบควำมล้มเหลวอันเกิดจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลช ำรุดเสียหำย โดยจ ำลอง
เหตุกำรณ์ว่ำมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหำยตั้งแต่ 1-3 ชุด และตรวจสอบว่ำระบบเครื่องแม่ข่ำย
เสมือนยังสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่ โดยกำรถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk)  
ออกจำกเครื่องแม่ข่ำยในขณะที่เครื่องแม่ข่ำยยังท ำงำนอยู่จ ำนวน 3 ชุดจำกทั้งหมด 9 ชุด ดังแสดง  
ในภำพที่ 10 
 

 
 

ภำพที่ 10  กำรทดสอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เสียหำยจ ำนวน 3 ชุดจำกทั้งหมด 9 ชุด 
 
 จำกกำรทดสอบดังกล่ำวพบว่ำเมื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลช ำรุดเครื่องละ 1 ชุด รวมเสียหำย 
3 ชุด ระบบเครื่องแม่ข่ำยเสมือนยังสำมำรถให้บริกำรได้ตำมปกติ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกผลของกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์และจำกกำรทดสอบกำรติดตั้งและ 

ใช้งำนตำมที่ได้น ำเสนอไปแล้วนั้น ผู้พัฒนำสำมำรถสรุปผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
ของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์ ในประเด็นต่ำง ๆ โดยวิเครำะห์จำกกำรติดตั้งและใช้งำนจริง  



ซึ่งสำมำรถสรุปผลได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 
  

ตำรำงที่ 2  สรุปผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์ 

หมำยเหตุ เกณฑ์กำรให้คะแนนพิจำรณำจำก 
 0-5  หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถหรือควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรท ำงำนตำมฟังก์ชั่น
อยู่ในระดับน้อยที่สุดจนถึงมำกท่ีสุดเรียงตำมระดับคะแนน 
 N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถวัดประสิทธิภำพในฟังก์ชั่นกำรท ำงำนนั้นได้เนื่องจำกซอฟต์แวร์   
ไม่สนับสนุนกำรท ำงำน 
 

 จำกตำรำงที่ 2  สำมำรถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ซอฟต์แวร์ VMWare ESXi รุ่นที่ใช้ทดสอบนี้เป็นซอฟต์แวร์รุ่นใช้งำนฟรี ดังนั้นจึงไมมี่
ฟังก์ชั่นบำงฟังก์ชั่นให้ใช้งำนในตัวฟรี เช่น กำรสร้ำงคลัสเตอร์ กำรย้ำยเครื่องเสมือนที่เปิดใช้งำนอยู่ 
ไปยังเครื่องแม่ข่ำยอ่ืนในคลัสเตอร์ (Live migration) ซึ่งท ำให้ประสิทธิภำพของ VMWare ESXi  
รุ่นฟรีนี้มีข้อจ ำกัด แต่สำมำรถติดตั้งและใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว หำกองค์กรหรือหน่วยงำนใด 
มีเครื่องแม่ข่ำยเพียงเครื่องเดียว ซึ่งถ้ำต้องกำรท ำให้ระบบมีควำมเสถียรมำกข้ึนจะต้องใช้งำน 
ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืน เช่น RAID หรือ SAN หรือ NFS ร่วมด้วย ดังนั้นซอฟต์แวร์ VMWare ESXi  
จึงเหมำะสมกับหน่วยงำนขนำดเล็กและขนำดกลำงที่มีจ ำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1-3 เครื่อง  
แต่จะต้องมีระบบส ำรองข้อมูลที่ดีจึงจะท ำให้ระบบเกิดควำมเสถียร 
 2.  ซอฟต์แวร์ Windows 2012 R2 Hyper-V นั้น ขั้นตอนของกำรติดตั้งให้ท ำงำน
เป็นคลัสเตอร์ยังมีควำมยุ่งยำก และยังไม่มีระบบจัดกำรกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย ซึ่งถ้ำจะใช้งำน
จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม ท ำให้เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำ 1 ชุด 

รายการเปรียบเทียบ VMWare 
ESXi 

Windows 
Servers 2012 
R2 Hyper-V 

Proxmox  

ควำมสะดวกในกำรตดิตั้งให้ท ำงำนเป็นแบบคลสัเตอร์ N/A 4 5 
ควำมสะดวกในกำรบรหิำรจดักำรเครื่องเสมือนและกำรตดิตั้ง 
ค่ำกำรใช้งำน 

5 5 5 

ควำมเร็วในกำรย้ำยเครื่องเสมือนในขณะที่เครื่องเปิดใช้งำน N/A 5 5 
ควำมเร็วในกำรย้ำยเครื่องเสมือนในขณะที่เครื่องปิดกำรใช้งำน N/A 5 5 
ควำมสำมำรถคงทนต่อควำมล้มเหลวของเครื่องแม่ข่ำย กรณี 
เครื่องแม่ข่ำยไม่สำมำรถให้บริกำรได้จ ำนวน 1 เครื่องจำก 3 เครื่อง 

N/A 5 5 

ควำมสำมำรถคงทนต่อควำมล้มเหลวของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  
3 ชุดจ ำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 9 ชุด 

N/A 4 5 

ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรส ำรองและกำรกูค้ืนเครื่องเสมือน 5 5 5 
ควำมรวดเร็วในกำรอ่ำนและเขยีนข้อมูลเมื่อท ำงำนร่วมกับ Link 
Aggregation  

5 5 4 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร ์ ฟรี มีค่ำลิขสิทธ์ิ ฟรี 



ระบบจะไม่สำมำรถท ำงำนต่อไปได้ และจำกกำรทดสอบยังพบว่ำระบบไม่ยอมให้สร้ำงเครื่องเสมือน  
ที่ก ำหนดทรัพยำกรของเครื่อง เช่น CPU หน่วยควำมจ ำหลัก เกินกว่ำทรัพยำกรที่คงเหลือของ    
เครื่องแม่ข่ำยได้ Hyper-V จึงเหมำะสมกับหน่วยงำนที่ซื้อลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติกำร Windows 
Server และมีผู้ดูแลระบบที่คุ้นเคยกับกำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Windows Server อยู่ก่อนแล้ว 
 3.  ซอฟต์แวร์ Proxmox เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่ำย สำมำรถใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์ 
Ceph ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย ท ำให้คงทนต่อควำมล้มเหลวของระบบ   
ได้เป็นอย่ำงดี และเนื่องจำกต้องอ่ำนและเขียนข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย ดังนั้นประสิทธิภำพของ  
กำรอ่ำนเขียนข้อมูลจึงยังด้อยกว่ำ Windows Server Hyper-V และ VMWare ESXi แต่ฟังก์ชั่น  
กำรท ำงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Proxmox นั้นเพียงพอและมีควำมสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำร
เครื่องเสมือนในหน่วยงำนขนำดเล็กเช่น ส ำนักหอสมุด ได้เป็นอย่ำงดี จึงเป็นเหตุผลที่ท ำให้
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox มำใช้ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของเครื่องแม่ข่ำย และใช้งำนมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี พบว่ำระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แม้ว่ำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดควำมเสียหำยหรือเครื่องแม่ข่ำยบำงเครื่องในคลัสเตอร์ 
หยุดท ำงำนไปก็ตำม เครื่องเสมือนที่ท ำงำนอยู่บนคลัสเตอร์ก็ยังสำมำรถให้บริกำรได้ หรือถ้ำต้องกำร
ปรับปรุงซอฟต์แวร์บนเครื่องแม่ข่ำย กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ำยบำงเครื่องภำยในคลัสเตอร์ 
ก็สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องปิดกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ ท ำให้กำรด ำเนินกำรเกิด
ควำมคล่องตัวและสำมำรถป้องกันควำมล้มเหลวของระบบอันเกิดจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลช ำรุดและ
เครื่องแม่ข่ำยเกิดขัดข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงำนที่มีเครื่องแม่ข่ำยที่ต้องบริหำรจัดกำรเครื่องแม่ข่ำยเอง สำมำรถน ำระบบนี้ไปใช้
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเครื่องแม่ข่ำยได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจำกระบบนี้ใช้กำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย กำรอ่ำนและเขียนข้อมูลต้องท ำผ่ำน
ระบบเครือข่ำย ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญเมื่อน ำไปใช้งำนอีกประกำรหนึ่งคือ ระบบเครือข่ำย
ส่วนกลำงจะต้องสำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำ ควรจะต้องมีไฟฟ้ำส ำรองและควรมีอุปกรณ์สวิตซ์
ส ำรองเพ่ือให้สำมำรถเปลี่ยนได้ทันทีเม่ืออุปกรณ์สวิตซ์เกิดควำมเสียหำย และสืบเนื่องจำกกำรอ่ำน
และเขียนข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยจะท ำให้ประสิทธิภำพหรือควำมเร็วในกำรอ่ำนและเขียนข้อมูล 
มีประสิทธิภำพด้อยลงเล็กน้อย หำกต้องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรอ่ำนและเขียนข้อมูล ควรใช้อุปกรณ์
สวิตซ์ที่มีควำมเร็ว 10 Gbps จะช่วยให้ประสิทธิภำพโดยรวมของระบบดีขึ้น 
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