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• ภาพยนตรบ์นัเทิง เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุท่ีมีการใช้บริการมากท่ีสุดของหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนด้ี แต่การบริหารจัดการและให้บริการของเจ้าหน้าท่ียังประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น
• การแกะลอกบาร์โค้ด ลาเบลเลขเรียกและชื่อเรื่องออกโดยผู้ใช้ เนื่องจากไปบดบังเนื้อเรื่องย่อและข้อมลูส าคัญบางส่วนของ
ภาพยนตร์ สร้างความช ารุดเสียหายให้ตัวกล่องที่บรรจุแผ่นและหนา้ปกของโสตทัศนวสัดุ

• ไม่พบโสตทัศนวัสดุที่ช้ัน แผ่นสูญหาย จัดเก็บไม่ตรงชั้น เกิดจากผู้ใช้น าโสตทัศนวัสดุเข้าออกจากช้ันเพื่อน าไปเปิดชม
ตัวอย่างภาพยนตร์โดยไม่ผ่านการยืม 

• ผู้ใช้บริการรอคอยเพื่อท าการยืม-คืน เพราะผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรบัผิดชอบในหลายส่วน ไม่สามารถนั่งประจ าจุด
บริการยืม-คืนได้ตลอดเวลา



• ท าการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดปัญหาและยกระดับคุณภาพการให้บริการโสตทัศนวัสดุ ด้วย 
e-Services ท่ีท างานร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่าน QR Code สามารถช่วยให้ผู้ใช้รับรู้เนื้อ
เร่ืองย่อและชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับบาร์โค้ด ลาเบล และใบประทับวันก าหนด
ส่งคืน และสามารถท ารายการยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตัวเองได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องรอ
หรือผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการยืม-คืน



1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อเร่ืองย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่างของโสตทัศนวัสดุได้อย่างรวดเร็วโดยไม่
ต้องยุ่งเก่ียวกับบาร์โค้ด ลาเบล และใบประทับวันก าหนดส่งคืนท่ีติดอยู่บริเวณด้านหนา้และหลังกล่อง
บรรจุแผ่นโสตทัศนวัสดุ

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการยืมโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีท่ีต้องการ โดยไม่ต้องรอหรือผ่านเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการยืม-คืน

3. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และส่งเสริมให้มีการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น



1. การศึกษากระบวนการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขั้นตอนการยืมโสตทัศนวสัดุ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. การจัดการข้อมูลโสตทัศนวัสดุ และจัดเตรียมโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริการ
4. การประชาสัมพันธ์และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ



• การศึกษากระบวนการท างานนี้ช่วยให้นักพัฒนาระบบทราบถึง Input Process และ Output ท่ีเกิดขึ้น 
น าไปสู่การสร้างระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมการท างานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

• ขั้นตอนการให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุ
1. ผู้ใช้บริการน าแผ่นโสตทัศนวัสดุที่ต้องการยืมพร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุดมาที่จุดให้บริการยืม-คืน
2. เจ้าหน้าที่ระบุบาร์โค้ดสมาชิกหอ้งสมุด ระบบห้องสมุดอตัโนมัติท าการตรวจสอบสถานะและเงื่อนไขของสมาชิก หาก

สมาชิกอยู่ในสถานะปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 แต่หากสมาชิกมีสถานะที่ผิดเงื่อนไขใดๆ กับกฎการยืมของห้องสมุดกจ็ะ
ไม่สามารถท ารายการยืมได้

3. เจ้าหน้าที่ระบุบาร์โค้ดโสตทัศนวัสดเุพื่อท าการยืม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติบันทึกข้อมลูการยืมเข้าสู่ฐานข้อมูลทรพัยากร
สารสนเทศและฐานข้อมูลสมาชิกพร้อมค านวณวนัส่งคืน

4. เจ้าหน้าที่ประทับวันก าหนดส่งคนืทีด่้านหลังแผ่นโสตทัศนวัสดุ



• Input ที่จ าเปน็ตอ่การท ารายการยมืโสตทศันวสัดขุองระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
1. บาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด (กรณียืมด้วยตนเองจะต้องใช้การยืนยันตัวตนด้วยบัญชีสมาชิกห้องสมุดของผู้ใช้)
2. บาร์โค้ดโสตทัศนวัสดุ
3. วันและเวลาที่ยืม

• Process การท ารายการยมืโสตทศันวสัดขุองระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
1. การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (กรณียืมด้วยตนเองจะมีการเข้ารหัสข้อมูลสมาชิกก่อน)
2. การตรวจสอบสถานะผู้ใช้
3. การตรวจสอบสถานะโสตทัศนวัสดุ
4. การยืมโสตทัศนวัสดุ



• Output ที่ได้จากการท ารายการยมืโสตทัศนวสัดขุองระบบหอ้งสมดุอัตโนมตัิ
1. สถานะการยืม (หากยืมไม่ส าเร็จจะแจ้งสถานะผู้ใช้หรือสถานะโสตทัศนวัสดุที่เป็นสาเหตุ)
2. วันก าหนดส่งคืนโสตทัศนวัสด ุ(ในกรณีที่ยืมส าเร็จ)



• รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ AV Self-Check ได้แก่
1. รองรับการน าเข้า (Import) ข้อมูลบรรณานุกรมของโสตทัศนวัสดจุากระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติในขอบเขตข้อมูลเลขที่

บรรณานุกรม เลขที่บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง และ เลขเรียก ได้
2. รองรับการเพิ่มข้อมูลเนื้อเรื่องย่อและวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์ของโสตทัศนวสัดุได้
3. เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโสตทัศนวัสดุใหม่ได้
4. สร้างสัญลักษณ์ QR Code ประจ าแผ่นโสตทัศนวัสดุได้
5. ตรวจสอบและนับจ านวนการเข้าถึงโสตทัศนวัสดุแต่ละชื่อเรื่องได้
6. รองรับการยืมโสตทัศนวัสดดุ้วยตนเองได้
7. บันทึกประวัติการท ารายการยืมดว้ยตนเอง (Self-Check Transaction Log) ของผู้ใช้ได้
8. แจ้งเตือนเมื่อมีการท ารายการยืมด้วยตนเองไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติังานผ่านทางอีเมลได้



• ใช้แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบตามหลักวงจร SDLC ด้วยเทคโนโลยี Web-based Application 
(ภาษา PHP และ JavaScript ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL)

• ส าหรับการเช่ือมต่อการท างานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติในส่วนของการยืมโสตทัศนวัสดุ จะด าเนินการผ่าน 
Web Service ส าหรับการยืมทรัพยากร ประกอบด้วย EncodePassword, PatronAuthen, และ 
CheckOutItem ตามล าดับ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากทีมผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอยา่งดี



ภาพประกอบท่ี 1 แสดง Context Diagram ของระบบ AV Self-Check



ภาพประกอบท่ี 2 แสดงหน้าจอ Back Office ของระบบ AV Self-Check



ภาพประกอบท่ี 3 แสดงหน้าจอการใช้งานระบบ AV Self-Check ในมุมมองผู้ใช้บริการ เม่ือท าการอ่าน QR Code ด้วยสมาร์ทโฟน



1. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับโสตทัศนวัสดุใหมจ่ากงานลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล AV Self-Check

2. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจัดพิมพแ์ละติดสัญลักษณ์ QR Code ที่
ได้จากระบบ AV Self-Check ไว้บนปกหน้าของส่ือ
โสตทัศนวัสดุแล้วน าขึ้นชั้นเพื่อให้บรกิาร

3. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปรับเปล่ียนสถานะการติดสัญลักษณ์ 
QR Code ประจ าส่ือโสตทัศนวัสดุ

ภาพประกอบท่ี 4 แสดง Activity Diagram ของการท างานภายในระบบ AV Self-Check



ภาพประกอบท่ี 5 แสดงการบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่



ภาพประกอบท่ี 6 แสดงหน้าจอการสร้าง QR Code ประจ าโสตทัศนวัสดุ เรียงตามล าดับเลขเรียก



ภาพประกอบท่ี 7 แสดงข้ันตอนการพิมพ์และติด QR Code ท่ีปกหน้าของโสตทัศนวัสดุ



• ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อีเมล จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และ Social Network ของห้องสมุด 
• จัดท าป้ายโฆษณาในลักษณะโฟมบอร์ดวางไว้ในต าแหน่งท่ีมีผู้ใช้บริการสัญจรไปมาและภายในห้อง
โสตทัศนวัสดุ เพื่อดึงดูดความสนใจและเชิญชวนให้เข้าใช้บริการ

ภาพประกอบท่ี 8 แสดงการจัดท ากราฟิกประกอบการประชาสัมพันธ์



• เชิญกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 30 คน มาทดลองใช้บริการระบบ AV Self-Check พร้อมท าการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
บริการในประเด็นต่างๆ

ภาพประกอบท่ี 9 แสดงการทดลองใช้บริการระบบ AV Self-Check



ภาพประกอบท่ี 10 แสดงจุดบริการตัวเองส าหรับประทับวันก าหนดส่งคืนหลังจากท าการยมืด้วยตนเองส าเรจ็



• ผลประเมินจากการทดลองให้บริการระบบ AV Self-Check กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ในประเด็นความ
พึงพอใจด้านต่างๆ พบว่าได้รับการแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น

ตารางท่ี 1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ AV Self-Check ของผู้ใช้บริการ



• ผลประเมินจากการใช้งานระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริการ จ านวน 1 คน ในประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการท างานต่างๆ พบว่าได้รับการแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น

ตารางท่ี 2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริการ



1. ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อเร่ืองย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่างของโสตทัศนวัสดุได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่ง
เก่ียวกับบาร์โค้ด ลาเบล และใบประทับวันก าหนดส่งคืนท่ีติดอยู่บริเวณด้านหน้าและหลังกล่องบรรจุแผ่นสือ่
โสตทัศนวัสดุ
2. ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีท่ีต้องการ โดยไม่ต้องรอหรือผ่านเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการยืม-คืน
3. เป็นการเพิ่มช่องทาง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุของห้องสมุด
4. ส่งเสริมให้มีการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
5. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น



• บริการ AV Self-Check จะเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการบริการโสตทัศนวัสดุให้สอดรับกับวิถีชีวิตยคุดิจทัิล
ของผู้ใช้กลุ่มใหม่อย่างลงตัว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อเร่ืองย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่างของโสตทัศนวัสดุ
ได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถท ารายการยืมโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีท่ีต้องการ โดยไมต้่องผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการยืม-คืน ส่งผลให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการได้มาก อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น จึงนับเป็นบริการเชิงรุกท่ีช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและ
บริการจากการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีคุ้มค่า สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ห้องสมุด และเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมบริการแบบพึ่งตนเอง (Self-Services) 
ท่ีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อันจะช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาในการด าเนินงานของห้องสมุดลงได้
อีกมาก






