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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบพื้นฐำน (Infrastructure)
ในกำรดูแลจำนวนมำก จึงจำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือในกำรช่วยกำกับดูแลกำรทำงำนของระบบ
พื้นฐำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้ดำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ำยเทคโนโลยีห้องสมุดจึงพัฒนำเครื่องมือ
ที่จะช่วยในกำรตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนในห้องสมุด โดยใช้ Google Apps Script
มำพัฒนำเป็นเครื่องมือดังกล่ำว และจำกกำรทดสอบกำรใช้งำนและประเมินผลแล้ว พบว่ำ เครื่องมือ
นี้สำมำรถช่วยกำรกำกับดูแลกำรใช้งำนระบบพื้นฐำนในห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี

คาสาคัญ:
ควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน, เว็บเซิร์ฟเวอร์

Abstract
The Central Library at Srinakharinwirot University has several servers to
service as infrastructure for the library system. It is necessary to find an easy-to-use
tool to monitor the library infrastructure system in order to create a stability of
services. The information technology team has developed a monitoring process and
tool using Google Apps Script. The evaluation results show that this tool is suitable
for monitoring the web and server as well as generate stability report
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บทนา
ระบบพื้นฐำน (Infrastructure) เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ของห้องสมุด เมื่อมีผู้เข้ำใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของห้องสมุดจำนวนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ระบบ
พื้นฐำนนั้นต้องดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องมีเสถียรภำพ ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลสถิติต่ำง ๆ ของ

กำรดำเนินงำนของห้องสมุดจะช่วยทำให้ทรำบถึงผลภำคปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร ซึ่งผู้บริหำร
สำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน รวมทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ
กำรบริหำรงบประมำณ หรือกำรพัฒนำห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ ได้ต่อไป
ฝ่ำยเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำระบบ
กำกับดูแลเว็บโดยใช้สคริปต์ของกูเกิลแอฟ (Web Monitoring with Google Apps Script) เป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนในห้องสมุด เนื่องจำกข้อมูลของระบบที่สำคัญประกำร
หนึ่งต่อกำรพัฒนำควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนนั้นก็ คือ สถิติ time of failure ซึ่งเป็นข้อมูลที่
แสดงผลว่ำระบบไม่สำมำรถใช้งำนได้เมื่อไหร่ และได้รับกำรแก้ไขปัญหำไปเมื่อใด จำกที่ผ่ำนมำพบว่ำ
บำงครั้งกำรแก้ไขปัญหำมีควำมล่ำช้ำกว่ำที่ควรเป็น ดังนั้น ระบบ Web Monitoring with Google
Apps Script นี้จะใช้ควบคู่กับระบบ Network Monitoring Software และมีกำรแจ้งเตือนผู้ดูแล
ระบบผ่ำนทำงอีเมล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถเข้ำมำแก้ไขปัญหำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักหอสมุดกลำง
จึงพัฒนำระบบ Web Monitoring with Google App Script เข้ำมำช่วยในกำรทำงำนดูแลระบบ
พื้นฐำนให้มีควำมเสถียรยิ่งขึ้นนั่นเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำโปรแกรม Web Monitoring with Google Apps Script ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษำสภำพปัญหำ
สำนักหอสมุดกลำงมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) จำนวนมำกที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรทำงำนของห้องสมุด ซึ่งแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) นั้นทำงำนอยู่ในเครื่องและภำยใต้
ระบบปฏิบัติกำรที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ Linux, Windows จึงเป็นกำรยำกที่จะตรวจสอบสถำนะ
ของ server ต่ำง ๆ สำนักหอสมุดกลำงใช้เครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของเครื่อง server ผ่ำน
โปรโตคอล SNMP เช่น ระบบ PRTG หรือระบบตรวจสอบสถำนะของ server อย่ำงไรก็ตำม
ในเวอร์ชั่นที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยของระบบนี้มีข้อจำกัดในกำรใช้งำน ทำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ถึง
ระดับ Service ของแต่ละ Server ได้ เช่น Apache web service เป็นต้น รวมถึงไม่สำมำรถใช้งำน
กำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลได้ เพรำะเวอร์ชั่นสำหรับองค์กรนั้นมีรำคำค่อนข้ำงสูง จึงต้องกำรหำทำงแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวโดยเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุดในกำรดำเนินงำน จึงเริ่มทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะใช้
Google Apps Script เป็นเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน
ระยะที่ 2 วิเครำะห์ควำมต้องกำรและศึกษำควำมเป็นไปได้
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรนำ Google Apps Script มำใช้สำหรับตรวจสอบระบบ
พื้นฐำนของห้องสมุด โดย Google Apps Script นั้นมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนผ่ำนระบบคลำวด์
ได้ จึงทำให้ห้องสมุดไม่ต้องใช้ทรัพยำกรสำหรับโปรแกรมตรวจสอบระบบพื้นฐำน และด้วยฟังก์ชัน
กำรดึงข้อมูลเว็บจำกเว็บไซต์ และเก็บค่ำไว้ที่ Online Spreadsheet ดังนั้น เมื่อใช้ Google Apps

Script ไปดึงเนื้อหำของเว็บไซต์ที่กำลังทำงำนอยู่และได้เนื้อหำตรงกัน แสดงว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน และหำกกรณีที่เว็บไซต์กำลังทำงำน แต่ Web service ไม่ทำงำน เนื้อหำจะไม่ถูก
ส่งกลับมำ ระบบก็จะอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทันที
จำกกำรทดสอบกำรทำงำนเบื้องต้นบนระบบพื้นฐำนโดยกำรตั้งค่ำให้ระบบดึงเนื้อหำจำก
เว็บไซต์ทุก ๆ 5 นำที และทดสอบโดยปล่อย server ทำงำนแต่ปิดระบบ Apache web service เพื่อ
ทำกำรตรวจสอบ ผลปรำกฏว่ำ จำกกำรทดสอบครั้งแรก พบว่ำหำกผู้ดูแลระบบยังไม่แก้ไขปัญหำ
ระบบจะส่งอีเมลมำเรื่อย ๆ ทุก ๆ 5 นำที ซึ่งเป็นกำรพิสูจน์แนวคิดที่ขยำยไปสู่กำรตรวจสอบระบบ
พื้นฐำนด้วย Google Apps Script อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยมีกำรเพิ่มเติมกำรแสดงผลสถิติช่วงเวลำที่
server ไม่พร้อมใช้งำนผ่ำน Google Data Studio เพื่อพัฒนำให้ระบบพื้นฐำนมีควำมเสถียรยิ่งขึ้น
ต่อไป
ระยะที่ 3 ออกแบบและพัฒนำ
สำหรับกำรออกแบบระบบนั้นมีเป้ำหมำยเพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้งำน โดยสำมำรถเก็บ
ข้อมูลสถิติควำมเสถียรของระบบ และสำมำรถแจ้งเตือนได้เมื่อระบบพื้นฐำนไม่พร้อมใช้งำน ดังนั้น
ด้วยควำมสำมำรถของ Google Apps Script ทำให้ระบบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของระบบพื้นฐำน
ได้ทุก ๆ 1 นำที และมีกำรเก็บสถิติเวลำสถำนะของระบบผ่ำน Online Spreadsheet และใช้
Google Data Studio ดึงข้อมูลมำแสดงผลสำหรับผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนกำรพัฒนำ มีดังนี้
ออกแบบกระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ Web Monitoring

จำกภำพที่ 1 แสดงกระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ Web Monitoring ซึ่งจะอธิบำย
กระบวนกำรทำงำนโดยเริ่มต้นจำกจะมีกำรเช็คสถำนะของระบบพื้นฐำนโดยเก็บข้อมูลจำก
กำรประทับเวลำ (Timestamp) เพื่อมำคำนวณเวลำที่ระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติ
ใช้ Google Apps Script (Programming) โดยศึกษำกำรเขียน Java script บน Google
sheet ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรเก็บข้อมูล ดังภำพที่ 2 ซึ่งเป็นรูปที่ระบบดึงข้อมูลเมนูจำก
Website เพื่อนำมำเปรียบเทียบควำมถูกต้องของข้อมูลบน Google sheet โดย Google App
Script ซึ่งได้มีกำรเก็บค่ำกำรประทับเวลำ (Timestamp) ของแต่ละระบบเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นเวลำที่
ระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติ

ภำพที่ 2 กำรเขียน Java script บน Google sheet
กำรแสดงผลกำรทำงำน สำมำรถใช้ Google Data Studio ดังภำพที่ 3 ซึ่งเป็นภำ
พกำรแสดงผลสถำนะของระบบพื้นฐำนและสถิติระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติผ่ำน Google Data
Studio จะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลระบบและผู้บริหำรสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบสถำนะของระบบพื้นฐำนและ
ดูรำยงำนสถิติที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ได้เลย

ภำพที่ 3 ผลสถิติบน Google Data Studio
ระยะที่ 4 ทดสอบกำรใช้งำน และปรับปรุงแก้ไข
ก่อนเริ่มกำรทำงำนบนระบบจริง ได้มีกำรทดลองและประเมินผลกำรทำงำนของโปรแกรม
หลำยครั้งโดยมีเป้ำหมำยหลักคือให้ระบบสำมำรถแจ้งเตือนทันทีเมื่อระบบพื้นฐำนทำงำนไม่ปกติ
กรณีที่ปัญหำดังกล่ำวยังไม่ถูกแก้ไขภำยใน 5 นำที อีเมลจะถูกส่งมำเรื่อย ๆ เมื่อพบว่ำอีเมลที่ส่งมำมี
จำนวนมำกเกิน จึงได้ปรับกำรแจ้งเตือนทำงอีเมลให้เหลือเพียงแค่ครั้งเดียวแทน เพรำะผู้ดูแลระบบ
ได้รับกำรแจ้งเตือนตั้งแต่อีเมลครั้งแรกผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนแล้ว ส่วนกำรคำนวณช่วงเวลำนั้น ระบบ
ได้คำนวณค่ำช่วงเวลำจำกกำรประทับเวลำ (Timestamp) ช่วงเวลำที่ระบบทำงำนปกติ (Up-time)
และช่วงเวลำที่ระบบทำงำนขัดข้อง (Down-time) ซึ่งมีกำรทดสอบกันอย่ำงแพร่หลำยแล้วว่ำกำรใช้
ระบบเวลำยูนิกซ์ (Unix time system) ในกำรคำนวณจะช่วยให้ได้ค่ำคำนวณที่ถูกต้อง ดังนั้น กำรที่
ระบบแจ้งเตือนแบบอัตโนมัตินี้จะช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำเป็นไปอย่ำงทันท่วงที เนื่องจำกกำรแจ้ง
เตือนจะเกิดขึ้นทันทีที่สคริปต์ทำงำนภำยในระยะเวลำ 1 นำที นับว่ำเป็นเวลำที่ยอมรับได้สำหรับกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบพื้นฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรพัฒนำเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนด้วย Google Apps
Script เพื่อมำเสริมศักยภำพในกำรดูแลระบบพื้นฐำนต่ำง ๆ ของห้องสมุดนั้น พบว่ำบุคลำกรฝ่ำย
เทคโนโลยีห้องสมุดสำมำรถใช้เครื่องมือนี้แก้ไขปัญหำกรณีที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ไม่สำมำรถ
ทำงำนอย่ำงปกติได้อย่ำงรวดเร็วขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของระบบ
ต่ำง ๆ ในห้องสมุด ช่วยลดปัญหำควำมขัดข้อง และควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้ทั้งในและนอกห้องสมุด
ได้เป็นอย่ำงดี สำหรับข้อดีของกำรใช้ Google Apps Script คือ สำมำรถดึงข้อมูลในระดับ เนื้อหำ
(Content) จำกหน้ำเว็บไซต์ ทำให้สำมำรถทรำบได้ว่ำ ผู้ใช้งำนจะได้รับเนื้อหำที่เสนอไปจริง เช่น

หำก Server และ Web service ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ แต่เว็บไซต์โดนแฮกเกอร์เปลี่ยน
หน้ำเว็บทั้งหน้ำ ก็จะได้รับแจ้งเตือนเหมือนกัน เนื่องจำกมีกำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลบนสมำร์ทโฟน
อยู่แล้ว จึงทำให้ไม่ต้องมำคอยดูแลระบบผ่ำนหน้ำจอเครื่องตลอดเวลำ
ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยเป็นกำรใช้งำนโปรแกรมจำกภำยนอกเพื่อตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ภำยใน
มหำวิทยำลัย หำกเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ ก็จะส่งผลให้ระบบ
มองว่ำเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในอนำคต
จึงน่ำจะมีกำรเขียนโปรแกรมที่ช่วยจำแนกกำรแจ้งเตือนกรณีเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยขัดข้อง
หรือไม่สำมำรถทำงำนได้ แต่ระบบพื้นฐำนของห้องสมุดไม่ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ เพื่อจะได้
ไม่ผิดพลำดในกำรคำนวณช่วงเวลำขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ของระบบได้อย่ำงถูกต้องยิ่งขั้น

ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์
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บทคัดย่อ
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรจัดทำ QR Code เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร คือ 1. พัฒนำระบบ
จัดกำร QR Code ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญคือ รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร วิเครำะห์
ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนำระบบจัดกำร QR Code และทดสอบระบบ 2. กำรเตรียมข้อมูล
3. กำรจัดกำร QR Code 4. กำรติด QR Code วำรสำรและขึ้นชั้นให้บริกำร 5. กำรเข้ำถึงวำรสำร
ฉบับออนไลน์ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ด้วยสมำร์ทโฟน
(Smartphone) ที่มีแอพลิเคชัน (Application) QR Code Reader แสกน QR Code บนตัวเล่ม
วำรสำรทำให้สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งเสริม กำรเข้ำใช้
งำนวำรสำร เพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำก
ยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
บทควำมวำรสำร
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Abstract
The purposes of this research were to facilitate the workers and to role the
same standard in the process of QR Code creation as a channel to access online
journal articles. The operating procedures were 1. To develop the QR Code
management system containing important processes as follow: to realize the
problem and needs, to analyze the system, to design the system, to develop the
system and to test the system. 2. Data preparation process 3. QR Code

management process 4. QR Code installation process 5. Online journal access by a
smartphone with an application QR Code reader. To access to the online journal, the
readers must scan the QR Code. By doing so, they can access to the online journals
faster. Moreover, the access to the journals will be promoted, the use of the journals
will be more valuable. As a result, the customer satisfaction is even greater.
บทนา
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นหอสมุดกลำงของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี มีหน้ำที่ให้บริกำรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบให้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน บุคลำกร
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป กำรให้บริกำรวำรสำรฉบับพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งกำรให้บริกำรที่สำคัญของหอสมุดฯ
วำรสำรฉบับพิมพ์มี 2 ประเภท ได้แก่ วำรสำรฉบับปัจจุบัน และวำรสำรฉบับล่วงเวลำ
สำหรับวำรสำรฉบับปัจจุบันไม่สำมำรถให้บริกำรยืมได้ เนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรต้องกำรจำนวนมำก
จึงทำให้ผู้ใช้บริกำรต้องยืมตัวเล่มไปถ่ำยสำเนำเอกสำร และทำให้ไม่สะดวกในกำรใช้บริกำรวำรสำร
ดังกล่ำว ส่วนวำรสำรฉบับล่วงเวลำสำมำรถยืมได้เป็นเวลำ 2 วัน ซึ่งผู้ใช้บริกำรบำงท่ำนมีควำมเห็นว่ำ
ระยะเวลำกำรยืมไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร จะเห็นว่ำกำรให้บริกำรวำรสำรฉบับปัจจุบันและ
วำรสำรฉบับล่วงเวลำไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และยังส่งผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร
จำกปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ำในปัจจุบันผู้ผลิตวำรสำรวิชำกำรได้มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรเผยแพร่บทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์มำกขึ้น ทั้งจำกฐำนข้อมูลศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย (TCI), Thai Journals Online (ThaiJO) หรือจำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนที่ผลิตวำรสำรเอง
ผู้พัฒนำจึงได้พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรสร้ำง QR
Code และนำ QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำร เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำม
วำรสำรด้วย สมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน QR Code Reader สแกน QR Code ให้สำมำรถเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรออนไลน์ฉบับเต็มที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมเข้ำใช้งำนวำรสำร
เพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดทำ QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำม

วำรสำรฉบับออนไลน์
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำร และให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อให้บทควำมวำรสำรนั้นเพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ มีขั้นตอนและ
วิธีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้

1. พัฒนำระบบจัดกำร QR Code ผู้วิจัยได้พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดทำ CR Code และนำ
QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงสำหรับผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึง

บทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวดังต่อไปนี้
1.1 รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร ผู้วิจัยได้ศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรให้บริกำร
วำรสำรฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน
1.2 วิเครำะห์ระบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มำวิเครำะห์เพื่อออกแบบโครงสร้ำงข้อมูลและโครงสร้ำงกำรทำงำนของระบบดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 Data Flow Diagram Level 1 โครงสร้ำงกำรทำงำนระบบจัดกำร QR Code
1.3 ออกแบบระบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จำกวิเครำะห์มำออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้ำ
ผลลัพธ์ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ร่วมทั้งออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล
1.4 พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดทำ QR Code
สำหรับผู้ปฏิบัติงำนและนำ QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงใน
กำรเข้ำถึงสำรสำรฉบับออนไลน์ ผู้วิจัยได้พัฒนำระบบเป็นเว็บแอพลิเคชัน (Web Application)
และใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำ ได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ภำษำโปรแกรม PHP,
Javascript, JQuery Library และภำษำ HTML
1.5 ทดสอบระบบ นำระบบจัดกำร QR Code ที่ได้จำกพัฒนำไปทดสอบกำรสร้ำง
QR Code และนำ QR Code ที่ได้ใช้ไปใช้แสกนด้วยสมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน QR Code Reader
เพื่อทดสอบควำมถูกต้องของ QR Code ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
2. ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล คัดเลือกวำรสำรที่มีกำรให้บริกำรฉบับออนไลน์ วำรสำร
ดังกล่ำวสำมำรถค้นหำได้จำกเว็บไซต์ TCI ThaiJO หรือจำกฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่ผลิตบทควำม

วำรสำรฉบับที่ให้บริกำรออนไลน์ และรวบรวมรำยละเอียดข้อมูลของวำรสำร ได้แก่ ชื่อวำรสำร ปีที่
ฉบับที่ เดือน ปี และ URL ของวำรสำรที่ให้บริกำรออนไลน์ โดย URL ของวำรสำรจะนำไปใช้ใน
กำรสร้ำง QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงวำรสำร
3. ขั้นตอนกำรจัดกำร QR Code เป็นขั้นตอนกำรนำข้อมูลบทควำมวำรสำรฉบับที่
ให้บริกำรออนไลน์ที่ได้จำกขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูลเข้ำสู่ระบบจัดกำร QR Code เพื่อจัดทำ QR Code
สำหรับช่องทำงกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 เข้ำสู่ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ ได้ดัง
ภำพที่ 2

ภำพที่ 2 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ
3.2 กำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร นำรำยละเอียดข้อมูลวำรสำรที่ให้บริกำรออนไลน์ ได้แก่
ชื่อวำรสำร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และ URL ป้อนข้อมูลในระบบดังภำพที่ 3 และข้อมูลวำรสำรที่ถูก
บันทึกจะแสดงดังภำพที่ 4

ภำพที่ 3 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลวำรสำร

ภำพที่ 4 รำยกำรวำรสำรที่ถูกบันทึก
3.3 กำรเลือกรำยกำรวำรสำรที่ต้องกำรพิมพ์ ดังภำพที่ 5

ภำพที่ 5 หน้ำจอเลือกวำรสำรที่ต้องกำรพิมพ์

3.4 กำรสั่งพิมพ์รำยกำรวำรสำร แสดงดังภำพที่ 6

ภำพที่ 6 หน้ำจอสั่งพิมพ์วำรสำร
4. กำรติด CR Code วำรสำรและขึ้นชั้นให้บริกำร นำ QR Code ที่ได้จำกกำรพิมพ์
มำตัดตำมขนำดที่ต้องกำร และใช้เทปใสขนำดประมำณ 5x5 ซ.ม. ติดทับตำมภำพที่ 7

ภำพที่ 7 กำรติดเทปใส
เมื่อติดเทปใสเรียบร้อยแล้วนำ CR Code ที่ได้มำติดที่วำรสำรดังภำพที่ 8

ภำพที่ 8 วำรสำรที่ติด QR Code
นำวำรสำรฉบับพิมพ์ที่ติด QR Code เสร็จเรียบร้อยขึ้นชั้นให้บริกำรดังภำพที่ 9

ภำพที่ 9 วำรสำรที่ติด CR Code ขึ้นชั้นให้บริกำร
5. กำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน
บุคลำกร ตลอดผู้สนใจทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยใช้สมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน
QR Code Reader แสกนไปที่ QR Code ทีว่ ำรสำร จำกนั้น QR Code Reader จะลิงค์ไปยังที่อยู่
วำรสำรทำให้สำมำรถอ่ำนบทควำมวำรสำรบนสมำร์ทโฟนได้
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีระบบ QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับ
ออนไลน์ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรสร้ำง QR Code
ผลกำรประเมินจำกกำรทดลองใช้งำนระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำร
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงำน (บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด) จำนวน 13 คน พบว่ำได้รับ

กำรแปลผลในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.83
อยู่ระดับมำกที่สุด
ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ
รายการประเมิน
ด้านการความถูกต้องของระบบ
1. ระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลวำรสำรได้อย่ำงถูกต้อง
2. QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถสแกนด้วยสมำร์ทโฟนได้
3. QR Code ที่ ไ ด้ จ ำกระบบสำมำรถลิ ง ค์ ไ ปยั ง บทควำม
วำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำถูกต้อง
เฉลี่ยด้านความถูกต้องของระบบ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1. ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีควำมยืดหยุ่นในกำรพิมพ์รำยกำร QR Code
3. สีของระบบดูเรียบง่ำย สบำยตำ
4. กำรวำงปุ่มกด รูปภำพ ชัดเจน ใช้งำนง่ำย
5. เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรสร้ำง QR Code ส ำหรับ
กำรเข้ำบทควำมสำรฉบับออนไลน์
เฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1. ระบบสำมำรถประมวลผลข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว
2. ระบบมีป้องกันข้อผิดพลำดในกำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร
เฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ
เฉลี่ยโดยภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
̅
𝒙
4.85
5.00
4.92

0.112
0.00
0.083

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.92

0.270

มากที่สุด

5.00
4.92
4.92
5.00
4.92

0.00
0.083
0.083
0.00
0.083

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.95

0.211

มากที่สุด

4.85
4.38
4.62
4.83

0.112
0.152
0.496
0.150

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกผลกำรประเมินระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรออนไลน์
มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้
1. ด้ำนควำมถูกต้องของระบบ พบว่ำผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ย 4.92 แปลผลอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกระบบจัดกำร QR Code สำมำรถจัดกำรข้อมูลบทควำมวำรสำรได้อย่ำง
ถูกต้อง ส่วนของ QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถสแกนด้วยสมำร์ทโฟนที่มีโปรแกรม QR Code
reader และ QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถลิงค์ไปยังบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำง
ถูกต้อง จึงทำให้ผลกำรประเมินด้ำนควำมถูกต้องของระบบอยู่ในระดับมำกที่สุด

2. ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน ได้แก่ บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดมีควำม
พึงพอใจ 4.96 แปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุด เนื่องจำกระบบมีกำรใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่นและ
สะดวกในกำรสร้ำงรำยกำร QR Code ซึง่ ระบบจะสร้ำง QR Code ตำมรูปแบบและขนำดที่
ผู้ปฏิบัติงำนกำหนด ทำให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรสร้ำง QR Code ที่จะนำไปติดที่เล่ม
วำรสำร ส่งผลให้ผลกำรประเมินด้ำนควำมพีงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด
3. ด้ำนประสิทธิภำพของระบบ พบว่ำผลกำรประเมินที่ได้ 4.62 แปลผลอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้สืบเนื่องจำกระบบมีกำรประมวลผลอย่ำงรวดเร็ว ระบบมีกำรป้องกันข้อผิดพลำดใน
กำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร ตัวอย่ำงเช่น ระบบมีกำรแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งำนป้อนข้อมูลวำรสำรไม่ครบ
ตำมที่ระบบกำหนด ขณะป้อนข้อมูลถ้ำเซสซั่นกำรใช้งำนหมดเวลำ ระบบจะออกจำกระบบอัตโนมัติ
เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนที่ได้ใช้งำนระบบจัดกำร QR Code
เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรออนไลน์ แบ่งตำมประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะด้ำนระบบ
1.1 ระบบควรแสดงผลข้อมูลบทควำมวำรสำรเรียงตำมชื่อตัวอักษร ปีที่ และฉบับที่
1.2 ควรมีข้อตกลงหรือมำตรฐำนในกำรป้อนข้อมูล เดือน ปี ของวำรสำร
1.3 ะบบควรมีกำรตรวจสอบข้อมูลบทควำมวำรสำรที่ซ้ำกัน
2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรใช้งำน
2.1 QR Code ที่ได้จำกระบบนอกจำกจะติดที่วำรสำรแล้ว สำมำรถนำไปใช้ที่อื่นได้
เช่น ในระบบ OPAC
2.2 ผู้ปฏิบัติงำนควรใช้มำตรฐำนในกำรบันทึกข้อมูลให้เหมือนกัน เพื่อลดข้อผิดพลำด
ในกำรคีย์ข้อมูล
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงวำรสำรออนไลน์ สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรสร้ำง QR Code โดย QR Code ที่ได้สำมำรถนำไปติดที่
วำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ อีกทั้งยังส่งเสริม
กำรเข้ำใช้งำนวำรสำร สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
มำกยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
“ยืมหนังสือน๊ำน นำน” เป็นกิจกรรมที่สำนักหอสมุด จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตที่
กำลังศึกษำอยู่ สำมำรถยืมหนังสือทั่วไปได้ไม่จำกัดจำนวน และส่งคืนหลังจำกเปิดภำคเรียนถัดไป ซึ่งมี
กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 5 ปี และได้รับผลกำรตอบรับที่ดีมำก อย่ำงไรก็ตำม
ขัน้ ตอนและวิธีกำรในกำรลงทะเบียนยังให้นิสิตที่ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมยังคงลงชื่อที่เคำร์เตอร์
บริกำรยืมคืนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทำให้ไม่สะดวก มีกำรลงชื่อซ้ำซ้อน มีปัญหำในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล และกำรรำยงำนผลที่ไม่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงรวดเร็ว สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำและปรับปรุงระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำนนำน ในขั้นตอนของกำรลงทะเบียนของนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรรำยงำนผลเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติงำน โดยนิสิตสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่ำน
เว็บไซต์สำนักหอสมุด ได้ทุกที่ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดำษอีกต่อไป ซึ่งช่วย
อำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิต ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูล
เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเรียกดูรำยงำนได้อย่ำงง่ำยดำย และนำข้อมูลของรำยงำนมำวิเครำะห์
เพื่อกำรจัดหรือปรับปรุงกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป นอกจำกนี้ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน ยังรองรับกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Smart device
(Responsive web design) สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
ระบบลงทะเบียนออนไลน์, ยืมหนังสือน๊ำน นำน, Responsive Web Design

ABSTRACT
The registration system for borrowing books was developed by the Library
Center of Thaksin University. It aims to provide the book borrowing services for
students during the university semester break. The students can borrow the books as

many as they want and then can return them in the next university open semester.
The students have been very pleased by this service since it started services 5 years
ago. However, with the present registration system procedures, the students have to
do the registration within the specified period of time at the Circulation Counter
Service at the Library Center. This leads to a number of problems especially service
inconvenience, duplicated name registration and non-systematic data report
management. According to the rapid modern technology development, the Library
Center has improved the registration system to be the online service of borrowing
registration. The System was developed based on Responsive Web Design. Therefore
the students can use their computers or smart devices to access the web of the
borrowing book registration service. The extended registration system leads good
results in many aspects, particularly student satisfaction, energy saving, effective
operation and systematic data and report management

Keyword:
Online Registration System, Borrowing Books, Responsive Web Design
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับคณะวิชำ มีภำรกิจหลัก
ในกำรแสวงหำ กำรพัฒนำระบบจัดเก็บ กำรเผยแพร่ และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโลยีสำรสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริกำร เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญ เพื่อ
กำรเป็นองค์กรในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม หรือบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เอื้อต่อกำร
บริกำร กำรปฏิบัติงำน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร จึงได้ให้ควำมสำคัญกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมีกำรนำเทคโนโลยีผสมผสำนโลกแห่งควำมจริงเข้ำกับโลก
เสมือนที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถได้สำรสนเทศที่ต้องกำรเพียงปลำยนิ้วสัมผัส ส่งผลให้ห้องสมุดมีกำรปรับ
กลยุทธ์กำรให้บริกำรเป็นรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงรุก (Proactive service) มีช่องทำงและ
กระบวนกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ของผู้ใช้บริกำร เพื่อนำมำพัฒนำบริกำรให้สอดคล้อง
และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น หนึ่งในข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร คือ
กำรยืมหนังสือช่วงปิดภำคเรียน สำนักหอสมุดจึงได้จัดโครงกำรยืมหนังสือน๊ำน นำน ซึ่งเป็นโครงกำร
ที่สำนักหอสมุด จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตที่กำลังศึกษำอยู่ สำมำรถยืมหนังสือทั่วไปได้ไม่จำกัด
จำนวน และส่งคืนหลังจำกเปิดภำคเรียนถัดไป ซึ่งจำกกำรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ
5 ปี ได้รับผลตอบรับที่ดีมำก แต่ด้วยขั้นตอนและวิธีกำรในกำรลงทะเบียนแบบเดิม ๆ ทำให้เกิดปัญหำ
โดยนิสิตที่ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรต้องลงชื่อที่เคำร์เตอร์บริกำรยืมคืนภำยในระยะเวลำที่เปิดให้

ลงทะเบียน ทำให้ไม่สะดวก มีกำรลงชื่อซ้ำซ้อน มีปัญหำในกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรรำยงำนผลที่ไม่
เป็นระบบ
จำกปัญหำข้ำงต้น และด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ จึงได้พัฒนำระบบ
ลงทะเบียนยืมหนังสือน๊ำน นำน เข้ำมำช่วยในขั้นตอนของกำรลงทะเบียน และกำรรำยงำนผลเพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ด้วยตนเองทำงเว็บไซต์สำนักหอสมุด ได้ทุกที่ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดำษอีก
ต่อไป ซึ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถเรียกดูรำยงำนได้อย่ำงง่ำยดำย นำข้อมูล
รำยงำนมำวิเครำะห์เพื่อกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนรองรับกำรแสดงผลหน้ำจอหลำยขนำด
(Responsive web design) สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร
มำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบลงทะเบียนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยทักษิณ
2. เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ลดระยะเวลำ และอำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริกำร
3. เพื่อพัฒนำระบบที่รองรับกำรแสดงผลในรูปแบบ Responsive web design
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ได้มีกำรศึกษำ
วิเครำะห์ กระบวนกำรทำงำน แยกแยะปัญหำที่เกิดขึ้น และแก้ไขตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
โดยมีขั้นตอนและกระบวนกำรพัฒนำระบบที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งำน
ได้ หรือเรียกว่ำวงจรกำรพัฒนำระบบ (System development life cycle: SDLC) มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเครำะห์ปัญหำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมในปัจจุบัน
โดยร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรและส่งเสริมกำรรู้
สำรสนเทศ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจพัฒนำระบบสำรสนเทศ บรรณำรักษ์งำนบริกำรสำรสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน และกำหนดควำม
ต้องกำรของระบบ ข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องกำรจำกระบบ
2. กำหนดควำมต้องกำรของระบบ
2.1 กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริกำรสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด ด้วยชื่อ-สกุลและรหัสนิสิต แล้วจึงเลือกยืนยันกำรลงทะเบียน หรือยกเลิก
กำรลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก่อนเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรยืนยันกำรลงทะเบียนโดยเปลี่ยนสถำนะจำก
รอตรวจสอบ เป็น เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2.2 กำรจัดกำรข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำทีจ่ ะทำกำรตรวจสอบรำยชื่อ
ผู้ใช้บริกำรที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน และตรวจสอบสถำนภำพของผู้ใช้บริกำร
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ก่อนอนุมัติเข้ำร่วมกิจกรรม
1.3 กำรรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถกำหนดเงื่อนไขและข้อมูล
ต่ำง ๆ โดยรำยงำนผลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมในรูปแบบตำรำงและแผนภูมิ พร้อมทั้งสำมำรถ
เลือกส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
3. ออกแบบระบบ
ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ถูกออกแบบสนับสนุนกำรทำงำนให้
เป็นไปอย่ำงสะดวก ใช้งำนง่ำย รองรับกับทุกอุปกรณ์สื่อสำร เช่น สมำร์ทโฟน สำมำรถแก้ปัญหำหรือ
ข้อบกพร่องของระบบงำนปัจจุบันได้
4. พัฒนำระบบ
ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน พัฒนำโดยใช้ภำษำ PHP เชื่อมต่อ
กับฐำนข้อมูล MySQL และในส่วนของกำรพัฒนำให้รองรับกำรแสดงผลทุกอุปกรณ์ ใช้ภำษำ HTML5
และ CSS3
5. ทดลองใช้งำนระบบและนำระบบไปใช้งำนจริง
เมื่อพัฒนำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนำ
ได้ทำกำรทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งำนจริง โดยให้บุคลำกรสำนักหอสมุด จำนวน 40 คน ร่วม
ทดลองใช้งำนระบบผ่ำนเว็บไซต์ http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ซึ่งจำกกำรทดลองใช้
งำนระบบไม่มีคำถำมหรือข้อเสนอแนะอื่น ผู้พัฒนำจึงได้นำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืม
หนังสือน๊ำน นำน เปิดให้ผู้ใช้บริกำรลงทะเบียนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรใช้งำนระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ สำมำรถแสดงโครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืม
หนังสือน๊ำน นำน ได้ดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน

จำกภำพที่ 1 โครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
แบ่งผู้ใช้งำนระบบออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรใช้งำนและผลจำกกำรใช้งำนระบบได้
ดังต่อไปนี้
ส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนิสิต ผ่ำน Broadcast Facebook Fanpage และLine@
รวมทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ โดยกำรส่งข้อมูลประชำสัมพันธ์พร้อม URL:
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนช่องทำง
ดังกล่ำว ทำให้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำได้สะดวก และง่ำยขึ้น สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้
ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์
2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คือ นิสิตที่กำลังศึกษำอยู่ ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยชื่อสกุล
และรหัสนิสิต แล้วจึงทำกำรยืมยันกำรลงทะเบียน โดยสถำนะกำรลงทะเบียนจะเป็น “รอตรวจสอบ”
และสำมำรถยกเลิกกำรลงทะเบียนได้ก่อน สถำนะจะเปลี่ยนเป็น “เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว”
ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถตรวจสอบสถำนะของตนเองได้ผ่ำนระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนิสิตที่เป็น
ปัจจุบันในกำรใช้สิทธิ์กำรยืม

ภำพที่ 2 หน้ำจอยืนยันกำรลงทะเบียนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนของผู้ให้บริการ
1. สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้โดยผ่ำนระบบ เมื่อมี
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงำนจะเห็นสถำนะของผู้ลงทะเบียนเป็น “รอตรวจสอบ”
และผู้ปฏิบัติงำนจะทำกำรตรวจสอบรำยกำรนั้นๆ หำกสถำนภำพของนิสิตเป็นนิสิตปัจจุบัน จะทำกำร
เปลี่ยนสถำนะกำรลงทะเบียนเป็น “เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว” แต่ถ้ำไม่จะเปลี่ยนสถำนะเป็น
“ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้” ทำให้กำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำนสะดวก และง่ำยขึ้น

ภำพที่ 3 สถำนะรอตรวจสอบ

ภำพที่ 4 สถำนะเข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ภำพที่ 5 สถำนะไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
2. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ได้จำกระบบโดยกำหนดเงื่อนไขในกำรออกรำยงำนได้ ซึง่ ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเลือกส่งออกรำยงำน
ที่ต้องกำรในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือเลือกดูรำยงำนในรูปแบบของตำรำงผ่ำนเว็บได้

ภำพที่ 6 รำยงำนในรูปแบบตำรำงผ่ำนเว็บ

ภำพที่ 7 รำยงำนในรูปแบบ excel

ส่วนของผู้บริหาร
สำมำรถเรียกดูรำยงำนข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ได้จำกระบบโดยรำยงำนจะแสดงในรูปแบบกรำฟดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลแยกตำมคณะ และแยกตำม
สถำนะ (Y = เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว, N = รอตรวจสอบ, S = ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้)
เพื่อแสดงข้อมูลสรุปสำหรับพิจำรณำในกำรสนับสนุนหรือตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

ภำพที่ 8 กรำฟแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกตำมสถำนะ)

ภำพที่ 9 กรำฟแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกตำมคณะ)
จำกกำรนำระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน เริ่มใช้เมื่อ
ปีกำรศึกษำ 2560 ส่งผลให้มีผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 196 คน เมื่อเทียบกับ
จำนวนผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ในครั้งก่อน จำนวน 108 คน และจำก
กำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ และกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 152 คน สรุปได้ว่ำ โดยภำพรวมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ด้ำนกำรใช้งำนระบบและกำรจัดรูปแบบ ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.25) และมีควำมพึงพอใจใน

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน โดยภำพรวมในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.46) และอยำก
ให้มีกำรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัด ๆ ไป มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.91)
ตำรำงที่ 1 ควำมพึงใจต่อกำรใช้งำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน
รายการประเมิน
1. ด้านการใช้งานระบบและการจัดรูปแบบ
1.1 กำรจัดรูปแบบง่ำยต่อกำรใช้งำน
1.2 มีรูปแบบกำรแสดงผลบนจอภำพเหมำะสมและสวยงำม
1.3 ระบบใช้งำนสะดวกและไม่ซับซ้อน
1.4 เข้ำถึงระบบทำได้ง่ำยและรวดเร็ว
ภาพรวม ด้ำนกำรใช้งำนระบบและกำรจัดรูปแบบ
2. ด้านการจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
2.1 รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์
2.2 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียน
เข้ำร่วมกิจกรรมออนไลน์
2.3 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรลงทะเบียน
2.4 ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป
ภาพรวม ด้ำนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

4.16
4.47
4.28
4.09
4.25

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด

4.18
4.66

มำก
มำกที่สุด

4.08
4.91
4.46

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
อภิปรายผล
1. จำกกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ด้วยระบบลงทะเบียน
ออนไลน์เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำกลุ่มผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรแสดงผลบน
จอภำพที่เหมำะสมและสวยงำม ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.47) และมีควำมพึงพอใจระบบใช้
งำนสะดวกและไม่ซับซ้อน ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.28) ส่วนด้ำนกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน มีควำมพึงพอใจรูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรมออนไลน์ ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.66) และควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป ระดับมำก
ที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.91) จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมำกขึ้น ด้วยกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ที่สะดวกรวดเร็ว เข้ำถึงได้ง่ำย และอยำกให้มีกิจกรรมนี้ในปีถัด ๆ ไป ทำให้สำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริกำรได้ดยี ิ่งขึ้น
2. กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ทำให้นิสิต
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ง่ำยขึ้น สะดวกขึ้น โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่ำน URL:
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ในส่วนของผู้ให้บริกำร สำมำรถลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรรำยงำนผลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น

3. ระบบจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ถูกออกแบบให้
รองรับกำรแสดงผลในรูปแบบ Responsive web design โดยใช้ภำษำ HTML5 และ CSS3 ทำให้
ลดข้อจำกัดในกำรแสดงผล รูปแบบสวยงำม ดูง่ำย และข้อมูลจะแสดงผลอยู่ในหน้ำเดียวกัน
ซึ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ควรนำไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักหอสมุดต่อไป
2. พัฒนำต่อยอดระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมของสำนักหอสมุด ในรูปแบบของ
แอพพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟน
3. นำข้อมูลรำยงำนมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับอัตรำกำรยืมหนังสือ เพื่อนำมำพิจำรณำ
จัดกิจกรรมอื่น ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนักหอสมุดมำกขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีช่องทำงในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรจำกกำรประชำสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด ทำให้สำมำรถเข้ำถึงกิจกรรมของ
สำนักหอสมุดได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยอำนวยควำมสะดวก และประหยัดเวลำในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรม
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำร บุคลำกรสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรลงทะเบียนได้โดยง่ำย
สำมำรถนำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปได้
ประโยชน์ต่อห้องสมุด ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ มีช่องทำงใหม่ในกำรเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรเพื่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกขึ้น ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ำซ้อนของ
ข้อมูล ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมำณ ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเรียกดู
ข้อมูลได้อย่ำงง่ำยดำย นำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำนวัตกรรมหรือบริกำรอื่น ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
รายการอ้างอิง
โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Yamane, T. (1973). Statistics : an Introductory Analysis (3rd ed.). New York:
Harper and Row.
Marcotte, E. (2011). Responsive Web Design. New York: Jeffrey Zeldman

ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ
เนาวรัตน์ มหาโคตร, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, ณัชชา บวรพานิชย์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
e-mail: naorut@sut.ac.th, techin@sut.ac.th, arraya@sut.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการ
เลือกวัน-เวลาคุมสอบสะดวกขึ้น และลดระยะเวลาการดาเนินการให้น้อยลง จากเดิมผู้รับผิดชอบ
ในการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบให้ศูนย์บริการการศึกษา ต้องทาฉลากจานวนคาบที่ได้คุมสอบ
ทาตารางรายละเอียดคุมสอบ แล้วเวียนให้กรรมการคุมสอบ จานวน 43 คน จับฉลากจานวนคาบ
และเลือกวันคุมสอบทีละคน ซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการถึง 3 วันทาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบขึ้นด้วย
ภาษา PHP เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้กรรมการคุมสอบทั้ง 43 คน สามารถเลือกวันเวลาคุมสอบได้พร้อมในเวลาเดียวกัน ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการดาเนินการลงเหลือเพียง
1 ชั่วโมง ขั้นตอนในการดาเนินการ ได้แก่ 1) กรอกข้อมูลลงระบบ (ชื่อการสอบ, วัน/ เวลาที่เริ่ม
การเลือกคุมสอบ, วัน/ เวลาที่สิ้นสุดการเลือกคุมสอบ, วัน/ เวลาคุมสอบ จานวนคนที่ต้องการ
ในแต่ละวัน, รายชื่อกรรมการคุมสอบ) 2) ระบบส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบ
กาหนดวันเลือกวัน-เวลาคุมสอบสอบ 3) กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เมื่อครบกาหนดเวลาในการเข้าเลือกวัน-เวลาคุมสอบ ระบบจะปิดและส่ง e-mail
ไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบวันเวลาคุมสอบที่เลือกไว้ 4) ส่งรายละเอียดการคุมสอบให้
ศูนย์บริการการศึกษา
ผลจากการใช้โปรแกรมเลือกวัน-เวลาคุมสอบแทนการเดินเวียนเอกสาร ทาให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการดาเนินการลงได้อย่างมาก อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ยัง
สามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจาที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone
ได้ด้วย

คาสาคัญ:
ระบบบริหารจัดการเวลา

บทนา
การคุมสอบถือเป็นภารกิจหนึ่งที่บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องช่วย
ร่วมดาเนินการให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะทาการ
เวียนหนังสือเพื่อเลือกวัน-เวลาการคุมสอบไปยังบุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ ทุกคน ซึ่งจากการ
ดาเนินการประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินการที่ใช้ระยะเวลานานจนกว่าบุคลากรทุกคน
จะดาเนินการเลือกวัน-เวลาคุมสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านเวียนหนังสือเพื่อเลือก
วัน-เวลาในการคุมสอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาลดระยะเวลาการดาเนินการ ผู้ดูแล
การเวียนหนังสือเลือกวัน-เวลาคุมสอบจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ
ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบเลือกคุมสอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขึ้นด้วยภาษา PHP เชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL และได้มีการนามา
ใช้งานและสารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการเลือกวันและเวลาคุมสอบให้สะดวกขึ้นและลดระยะเวลา
ดาเนินการ
2. เพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงระบบเลือกวัน-เวลาคุมสอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพที่ 1 พิมพ์ข้อมูลการคุมสอบ

ภาพที่ 2 พิมพ์รายละเอียดคุมสอบ

ภาพที่ 3 เลือกชื่อกรรมการคุมสอบ

2. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบ
กาหนดวัน-เวลาเลือก คุมสอบ

3. กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบ ฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมื่อครบกาหนดเวลาในการเลือกระบบ ฯ จะถูกปิดและจะส่ง e-mail
ไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบวันเวลาคุมสอบที่ได้เลือกไว้

4. ลงรายละเอียดข้อมูลตามที่กรรมการคุมสอบเลือกไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการ
การศึกษา และพิมพ์รายละเอียดข้อมูลเพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เริ่มใช้โปรแกรมเลือกวัน-เวลาคุมสอบ เมื่อภาค
การศึกษา ที่ 1/2560 (กันยายน 2560) และพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการดาเนินการลงได้อย่างมาก
จากที่ใช้เวลาดาเนินการ 3 วันทาการ เหลือเพียง 1 ชัว่ โมง อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ยังสามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจาที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone ได้
นอกจากนีบ้ ุคลากรผู้รับผิดชอบในการเดินเวียนเอกสารก็สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติภาระงานหลัก
อื่น ๆ ของตนได้มากขึ้น
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ (แบบประเมิน 43 คน ตอบกลับ
43 คน) ดังนี้
รายการ
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีความเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
3. รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม
4. ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
5. ระยะเวลาที่กาหนดให้เข้าใช้ระบบมีความเหมาะสม
6. ความพึงพอใจในการใช้งาน
ผลการประเมินโดยรวม
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากที่สุด

x

4.54
4.26
4.38
4.24
4.09
4.03
4.25

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีช่องทางเข้าถึงได้ทางอื่น เช่น ระบบ MIS ของศูนย์ ฯ หรือ แอพ ฯ มือถือ (3 คน)
2. ควรพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งานกับ Smart phone (ios) ได้ (1 คน)
3. ตรวจสอบจานวนต่อครั้ง ให้ระบบควบคุมไม่ให้มีการเลือกเกินจานวนต่อครั้งได้ (1 คน)
อภิปรายผล/ ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก เนื่องด้วยระบบไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานจึงมีความพึงพอใจมากที่สุด
และหากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีที่มีการเลือกลงวันและเวลาเดียวเกินกว่าจานวนที่ต้องการ
ระบบจะแสดงลาดับของผู้เลือก ทาให้ผู้รับผิดชอบสามารถให้สิทธิ์ผู้ที่ลงเลือกวันเวลานั้นก่อนได้
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมิน (ข้อ 1 และ ข้อ 3) ผู้พัฒนาระบบได้นามา
ปรับปรุงระบบเพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้เลือกวัน-เวลาคุมสอบ ในส่วนข้อเสนอแนะที่เหลือจะได้
นามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

การนาไปใช้ประโยชน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยสนับสนุนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรวมบริการประสานภารกิจ และในกิจกรรมคุมสอบของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งภารกิจ
ที่ถูกกาหนดเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้น
และลดระยะเวลาดาเนินการเวียนหนังสือเลือกคุมสอบแบบเดิม และทาให้บุคลากรมีความสะดวก
ในการเลือกวัน-เวลาคุมสอบ นอกจากนีบ้ ุคลากรที่ดูแลการเลือกวัน-เวลาคุมสอบสามารถใช้เวลา
ในการปฏิบัติภาระงานหลักอื่น ๆ ของตนได้มากขึ้น ระบบคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จึงถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งจากผลการใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเนื่องจาก สามารถลดระยะเวลา
การดาเนินการได้จากเดิม 3 วันทาการ เป็น 1 ชั่วโมง ซึ่งระบบนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
การเลือกวัน-เวลาของการเข้าเวรห้องสมุดหรือการปฏิบัติงานนอกเวลาทาการปกติของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ดีด้วย
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บทคัดย่อ
คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนา
ขึ้นเพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า
วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บตัวเล่ม
การพัฒนาฐานข้อมูลใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี
(PHP) ซึง่ ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล
การเพิ่มข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล ในส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์ ฯ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.07)

คาสาคัญ:
ฐานข้อมูล, ภาคนิพนธ์, นิสิตระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยพะเยา

ABSTRACT
Term paper database of undergraduate students, University of Phayao,
a database is developed to provide full text in electronic form for the support
of the education, research, and publishing the work of the undergraduate students
and reduce the space for storage. The development database was started by using
database software program MySQL and PHP language. The developed database was
able to record, edit, delete, add, and search. In the assessment of user satisfaction
found that the majority of respondents were female overall 65 percent of
respondents were satisfied with the high level ( x =4.07)
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บทนา
ในโลกของสังคมข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น การติดต่อสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย สาหรับประโยชน์
ในด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาสามารถแสดงผลข้อมูลทางการศึกษา การวิจัย และโครงสร้าง
ต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและผู้สนใจ (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2539, หน้า 7)
และบทบาทการให้บริการของห้องสมุดในปัจจุบันการที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ
จากรูปแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและมีสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อกลาง
ภาคนิพนธ์เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
เนื่องด้วยปัจจุบันนิสิตระดับปริญญาตรีมีผลงานจานวนมาก ทาให้เกิดข้อจากัดในการสืบค้นข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภาคนิพนธ์ จากปัญหาการเข้าถึงภาคนิพนธ์ ทาให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จาเป็นต้องคานึงถึงระบบการจัดเก็บและค้นคืนภาคนิพนธ์ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้าน
การจัดเก็บ และผู้ใช้มักจะถามเสมอว่าศูนย์บรรณสารฯ จัดเก็บไว้ส่วนไหนของห้องสมุด ซึ่งที่ผ่านมา
ศูนย์บรรณสาร ฯ ไม่ได้จัดเก็บตัวเล่ม ให้คณะแต่ละคณะเป็นผู้ดาเนินการเก็บตัวเล่มและไฟล์ไว้
ทาให้ผลงานเหล่านั้นไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
การให้บริการฐานข้อมูลฉบับเต็ม ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
โดยไม่จากัดสถานที่ สามารถศึกษาทางไกลได้ จึงเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การบริการ
ของห้องสมุดต้องการการสนับสนุนให้เข้าถึงสารสนเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิสก์ ผู้ใช้ควรได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ (Marales, 2000,
pp. 212-221 อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข, 2552, หน้า 3)
จากความสาคัญดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของคลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ที่จัดทาขึ้นเพื่อเพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา
การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ตัวเล่ม และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อใช้สาหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาคลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังนี้
1. การวางแผน
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บและการให้บริการภาคนิพนธ์ เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ความต้องการด้านต่าง ๆ
1.2 ศึกษาระบบการจัดการของฐานข้อมูล และพัฒนาฐาน เพื่อกาหนดแนวทาง
การบริการจัดการระบบ
2. การพัฒนาระบบ
2.1 ออกแบบและเลือกโปรแกรมที่ใช้การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
มายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ซึ่งฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ
ในการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเพิ่มข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลได้ ทดลอง
สร้างฐานข้อมูล โดยการนาข้อมูลเข้าระบบ จานวน 50 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้นิสิตต้อง login ในการเข้าใช้งาน
คลังข้อมูล
2.2 ทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสารวจความบกพร่องที่จาเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนขั้นตอนการประเมินระบบโดยผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย
2.3 จัดทาคู่มือการใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานให้กับบรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ
3. การประเมินและสรุปผลการประเมินระบบ
การประเมินระบบโดยการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้ฐานข้อมูลนี้แบบเจาะจง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ จานวน 100 คน หลังจากได้ทดลองใช้
ฐานข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ฐานข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้น
เพื่อเพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า
วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บตัวเล่ม
ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม
และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยข้อมูลที่แสดงผลในฐานข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาไทย
2. ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้แต่ง
4. ปีที่จัดทา

5. คณะ/ สาขาวิชา
6. หัวเรื่อง
7. บทคัดย่อ
8. ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
การสืบค้นข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การค้นแบบทั่วไป สามารถสืบค้นได้จาก
ทางเลือกต่าง ๆ จานวน 6 ทางเลือกได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เนื้อหาบทคัดย่อ
และทุกฟิลด์ และการสืบค้นจากชื่อคณะและสาขาวิชา
สาหรับการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาคลังข้อมูลการจัดเก็บภาคนิพนธ์นิสิต
ระดับปริญญาตรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาข้อมูล
ระบบงานแบบเดิมที่ต้องจัดเก็บตัวเล่มทาให้เปลืองพื้นที่เสียเวลาในการบารุงรักษา และไม่มี
การรวบรวมไว้ให้สามารถค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคลังข้อมูลการจัดเก็บ
ภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี รวบรวมและสามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการออกแบบ
และพัฒนาคลังข้อมูลการจัดเก็บภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี ได้ออกแบบระบบเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ แยกเป็น 5 เมนูดังนี้
1.1 ข้อมูลผู้ใช้ (Profile) สาหรับผู้ดูแลระบบดูข้อมูลการอัปโหลดภาคนิพนธ์ของตนเอง

ภาพที่ 1 หน้าจอข้อมูลผู้ใช้

1.2 นาเข้าข้อมูล (Upload) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้าเพิ่ม ข้อมูลภาคนิพนธ์

ภาพที่ 2 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลภาคนิพนธ์
1.3 จัดการเอกสาร (Manage file) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้ามาเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลภาคนิพนธ์

ภาพที่ 3 หน้าจอการจัดการภาคนิพนธ์

1.4 รายงาน (Report) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้ามาเรียกรายงานต่าง ๆ ของระบบ

ภาพที่ 4 หน้าจอรายงานต่าง ๆ
1.5 ประวัติ (History) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้ามาเรียกดูประวัติการเพิ่ม ลบ แก้ไข
ของตนเอง

ภาพที่ 5 หน้าจอประวัติการเพิ่มลบแก้ไข

2. ส่วนของผู้ใช้งาน แยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
2.1 การค้นหาข้อมูลภาคนิพนธ์ สามารถสืบค้นได้ 2 แบบ คือ การค้นแบบทั่วไป
สามารถสืบค้นได้จากทางเลือกต่าง ๆ จานวน 6 ทางเลือก ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เนื้อหาบทคัดย่อ และทุกฟิลด์ และการสืบค้นจากชื่อคณะและสาขาวิชา

ภาพที่ 6 หน้าจอรายการสาหรับค้นหาข้อมูล
2.2 การแสดงข้อมูลผลของการค้นหา ส่วนนี้จะแสดงผลจากการค้นหาข้อมูล
ออกมาเป็นรูปแบบตาราง และสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้

ภาพที่ 7 หน้าจอผลการค้นหาข้อมูล

2.3 การรายละเอียดของข้อมูล ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของข้อมูล ออกมาเป็น
รูปแบบ Meta data และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

ภาพที่ 8 หน้าจอรายละเอียดข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
35 โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07) ในส่วนที่ 1 การออกแบบ
และการใช้งานสูงสุดในด้านข้อความมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
( x = 4.41) และต่าสุดในด้านความสวยงามของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98) ส่วนที่ 2
ความถูกต้องของเนื้อหาและประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลสูงสุดในด้านเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้
ในการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) และต่าสุดในด้านความรวดเร็วในการแสดงผลเว็บไซต์
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
SD แปลผล
x

ส่วนที่ 1 การออกแบบและการใช้งาน
1. Banner มีความเหมาะสมและสื่อความหมายต่อระบบงาน
4.00
2. การจัดวางเครื่องมือ ปุ่มคาสั่ง และเมนูการทางาน
4.04
3. ข้อความมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม
4.41
4. องค์ประกอบของสีที่ใช้ในการแสดงผล
4.05
5. การจัดวางรูปแบบการแสดงผล เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4.26
6. ความสวยงามของเว็บไซต์
3.98
7. มีการแจ้งข้อความช่วยเหลือในการใช้งานจากระบบ
4.20
8. ระบบใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
4.11
ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของเนื้อหาและประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูล
1. การสืบค้นข้อมูลทาได้สะดวก
3.99
2. รายละเอียดของเนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน
4.03
3. ความรวดเร็วในการแสดงผลเว็บไซต์
3.74
4. สารสนเทศตรงต่อความต้องการ
3.90
5. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา
4.17
รวม
4.07

.752
.618
.605
.672
.676
.681
.696
.723

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.541
.577
.691
.718
.680
.664

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ในส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา
การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการอ้างอิง
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็มสาหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต. รังสิตสารสนเทศ, 15(1),
1-30.
วิทยา เรืองพรวิสุทธ. (2539). คู่มือการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสาหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
Using Swivl Robot Application for Learning Support
พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์, ปกรณ์ ดิษฐกิจ, ธรณิศ หาญใจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-mail : kpastrap@mail.wu.ac.th

บทคัดย่อ
ยุทธศาสตร์ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นามาใช้
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ดังนั้นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้นา
Swivl Robot Application มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ ซึง่ โปรแกรมประยุกต์
นี้สามารถผสมผสานโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และโปรแกรมประยุกต์เข้าด้วยกัน ทาให้
สามารถอานวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถออกแบบบริการบันทึก
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Swivl Robot และสามารถผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

คาสาคัญ:
อุปกรณ์บันทึกอัตโนมัติ, สื่อสารสนเทศ, ระบบบันทึกการเรียนการสอน

Abstract
Smart classroom is one of strategic policies of Walailak University (WU),
which is focus on learning support for active learning. Therefore, the Center for
Library Resources and Educational Media (CLM) was applied the Swivl robot
application to service as a tool for learning support in smart classroom. It can be
applied by integrated audio-visual equipment, mobile devices, and applications
together, so that CLM can be provided it as learning support service for WU faculties.
Not only that, CLM was created the class room capturing services by using Swivl
robot application, together with was produced more the digital media as online
services within university network.

Keyword:
Swivl Robot, Digital Media, Classroom capturing.

บทนา
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในยุคนี้
เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด ทาให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิดสาหรับมวลชน (MOOCs) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต หรือช่องทาง
การเรียนรู้อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของคนรุ่นใหม่
ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ นอกจากนี้การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่าง
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นแนวโน้มสาคัญในการนามาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในอนาคตอีกด้วย
จากรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ทาให้ห้องสมุดจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้ โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ต้องรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องสมุดจะต้องรองรับการเรียนรู้ของผู้ใช้ Gen-Y โดยการลดบทบาท
การเป็นโกดังหนังสือ และเพิ่มบทบาทที่เชื่อมโยงกับผู้เรียนและการสร้างความรู้ การให้บริการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิจิทัล การขยายพื้นที่เพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสสาหรับ
การร่วมสร้างสรรค์โดยอาศัยทรัพยากรที่หลากหลาย (ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม, 2560)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มียุทธศาสตร์และนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
โดยนาแนวคิด “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ที่มีการผสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ ผู้สอนทาหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนทาหน้าที่สร้างการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่มชี ุดเครื่องมือดิจิทัล
(Digital tool set) ไว้สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงพยายามหาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์และจะช่วย
อานวยความสะดวกในการทางานของอาจารย์และพนักงานที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้นจึงได้นา Swivl Robot ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทางานร่วมกับ Application
ใช้สาหรับการบันทึกวีดิทัศน์โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญคอยควบคุมกล้อง และยัง
สามารถ Upload สไลด์สื่อการสอนเพื่อซ้อนภาพกับวิดีโอขณะบรรยายได้อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อน มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนด้วยระบบ Wireless
mic ที่เป็นทั้งเซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว และสวิทช์เปลี่ยนสไลด์ในตัวเดียว และเมื่อบันทึก
วีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยระบบจะทาการจัดเก็บวีดิทัศน์ของเราขึ้นระบบ Cloud โดยอัตโนมัติ สามารถ
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลมากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ Swivl Robot และ Aplication Swivl
2. เพื่อประยุกต์ใช้ Swivl Robot ให้รองรับการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ
3. เพื่อออกแบบ “บริการบันทึกการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Swivl”
สาหรับผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์และโปรแกรม Swivl Robol ทาการศึกษาอุปกรณ์
เครื่องมือ ที่จะช่วยให้การผลิตสื่อสารสนเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจารย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง อย่างง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด
เนื่องจากการผลิตสื่อสารสนเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในรูปแบบเดิมนั้นใช้เวลาในการผลิตค่อยข้างนาน และจาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญ
ในเรื่องของการถ่าย Video และการตัดต่อ Video รวมไปถึงจานวนบุคลากรจานวนมากในการผลิต
สื่อจานวน 1 เรื่อง จึงทาให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เริ่มศึกษาอุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยให้
การผลิตสื่อดังกล่าวให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาและประชุมร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้มีมติเลือกอุปกรณ์ Swivl Robot ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรง
ความต้องการในการใช้งาน โดย Swivl Robot มีรายละเอียดสาคัญประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1.1 Swivl Robot มีลักษณะเป็นแท่นวางเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Phone,
IPad หรือ Tablet ซึ่งแท่นวางนี้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้บนขาตัง้ กล้องทุกประเภท และ
สามารถหมุนได้ 360 องศา แบบต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 90 องศาต่อวินาที สามารถ ก้ม เงย ได้ 25
องศา ที่ความเร็ว 10 องศาต่อวินาที จึงทาให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง
ให้ติดตามผู้บรรยายได้อัตโนมัติ เพียงแค่เชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย (Marker) นอกจากนี้ รีโมทไร้สาย
(Marker) ยังทาหน้าที่เป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงของผู้บรรยาย และสามารถควบคุม Slides
ขณะทาการบรรยายได้อีกด้วย
1.2 Swivl Application เป็น Application ทีส่ ามารถใช้งานได้ทั้งกับระบบ
ปฏิบัติการ IOS และ ANDROID ทาหน้าทีค่ วบคุมการทางานของ Swivl Robot ซึง่ ภายใน
Application จะทาการเชื่อมต่อกับระบบ Swivl Cloud เมื่อผู้ใช้งานบันทึกวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อย
วีดิทัศน์ก็จะถูก Upload ขึ้นสู่ระบบ Cloud โดยอัตโนมัติ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถทราบจานวนของ
วีดิทัศน์ที่ตนผลิตขึ้นได้ และสามารถเผยแพร่วีดิทัศน์ของตนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งาน Swivl Robot ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น
การตั้งค่าความคมชัดของวีดิทัศน์, การตั้งค่าของเสียงบรรยาย, การเปิด-ปิด ฟังก์ชันการหมุนของ
Swivl Robot, การเพิ่มรีโมทไร้สาย (Marker) ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย หรือ
แม้แต่การเพิ่ม Slides เพื่อใช้ประกอบการบรรยาย เป็นต้น
1.3 Swivl Cloud เป็นพื้นที่สาหรับให้บริการจัดเก็บวีดิทัศน์ แก้ไขวีดิทัศน์ และ
แบ่งปันวีดิทัศน์ได้แบบไม่จากัด ผู้ใช้งานสามารถ Upload วีดิทัศน์ได้โดยอัตโนมัติจาก Application
Swivl Capture ไปยัง Swivl Cloud นอกจากนี้ Swivl Cloud สามารถทางานร่วมกับ LMS อื่น ๆ
ได้อีกด้วย พร้อมทั้งมีเครื่องมือแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันอีกด้วย
2. ออกแบบบริการบันทึกการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Swivl และจัดทาคู่มือการใช้
งานอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
หลังจากที่ทาการศึกษาการทางานของ Swivl Robot ทั้ง 3 ส่วนแล้วนั้น ผู้ให้บริการ
จะต้องนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา Swivl Robot นามาประยุกต์และปรับให้เข้ากับการใช้งานของ

ผู้ใช้บริการ โดยจะต้องออกแบบการใช้งานให้ผู้ใช้บริการเข้าใจง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ และ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 จัดทาคู่มือการใช้งาน Swivl Robot สาหรับการผลิตสื่อสารสนเทศอย่างง่าย
ด้วยตนเอง
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่งานบริการห้องสมุด เรื่อง การใช้งาน
Swivl Robot สาหรับการผลิตสื่อสารสนเทศอย่างง่ายด้วยตนเอง
3. การผลิต “สื่อการเรียนรู้สาหรับการให้บริการภายในห้องสมุด” สาหรับเจ้าหน้าที่งาน
บริการห้องสมุด
สาหรับการออกแบบ “สื่อการเรียนรู้สาหรับการให้บริการภายในห้องสมุด” ด้วยโปรแกรม
Swivl นั้น มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการผลิตวีดิทัศน์สื่อสารสนเทศ (Preproduction)
3.1.1 ร่วมกันกาหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทาเป็นสื่อสารสนเทศ เรียงลาดับ
ตามความจาเป็น หรือ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดสาหรับการให้บริการ
3.1.2 จัดทาสคลิปของสื่อสารสนเทศที่ต้องการผลิต
3.1.3 จัดทา Power Point หรือ ภาพ Graphic เสริมสาหรับซ้อนภาพ
ในการบันทึกวีดิทัศน์ขณะบรรยาย
3.1.4 เลือกสถานที่สาหรับการบันทึก พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ Swivl Robot,
Tablet หรือ Smartphone และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้พร้อม
3.1.5 ทาการติดตั้ง Swivl Application ใน Tablet หรือ Smartphone
ที่ใช้สาหรับการบันทึกให้เรียบร้อย
3.2 ขั้นการผลิต (Production)
3.2.1 ผู้บรรยายนาอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ที่ต้องการบันทึก
สื่อสารสนเทศ
3.2.2 ทาการติดตั้งอุปกรณ์ Tablet หรือ Smartphone กับ Swivl Robot
พร้อมเปิดเครื่องและเปิด Swivl Application
3.2.3 ผู้บรรยายทาการ Upload ไฟล์ Power Point ที่ใช้ประกอบการบรรยาย
ลงบนระบบ Swivl Cloud (หากมี)
3.2.4 ผู้บรรยายทาการกดปุ่ม Record บนอุปกรณ์ Maker ของ Swivl Robot
เพื่อทาการบันทึกสื่อสารสนเทศที่ต้องการ Swivl Robot จะทาหน้าที่บันทึกสัญญานภาพและเสียงเข้า
ระบบอัตโนมัติ
3.2.5 เมื่อผู้บรรยายทาการบรรยายเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Stop บน Maker
อีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์จะทาการบันทึกสื่อสารสนเทศของผู้บรรยายเข้าระบบ Cloud อัตโนมัติ
3.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production)
3.3.1 สามารถทาการแก้ไข ปรับแต่งวีดิทัศน์ของตนเองได้บนเว็บไซต์
http://cloud.swivl.com

3.3.2 ผู้บรรยายสามารถตรวจสอบคุณภาพของสื่อสารสนเทศที่บันทึกเสร็จ
เรียบร้อยแล้วได้ที่ระบบ Swivl Cloud
4. การเผยแพร่ “สื่อการเรียนรู้” ภายในห้องสมุด
4.1 นา URL ของสื่อสารสนเทศที่อยู่บนระบบ Swivl Cloud มาเผยแพร่บนจอ
Touch Screen ภายในพื้นที่การให้บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4.2 นา URL ของสื่อสารสนเทศที่อยู่บนระบบ Swivl Cloud มาจัดทาเป็น QR Code
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเลือกใช้สื่อสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
4.3 นา URL ของสื่อสารสนเทศที่อยู่บนระบบ Swivl Cloud มาเผยแพร่บนเว็บไซต์
elearning.wu.ac.th และ electure.wu.ac.th
สรุปผลการดาเนินงานและการนาไปใช้ประโยชน์
จากการทางานของ Swivl ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประยุกต์ใช้ Swivl Robot ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลดังนี้
1. สามารถใช้ Swivl Robot บันทึกบทเรียนสั้น ๆ หรือวิดีโอแนะนาการใช้งานต่าง ๆ
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่วีดิโอดังกล่าวให้แก่ผู้ชมได้สะดวก และ รวดเร็ว
2. สามารถใช้ Swivl Cloud ในส่วนระบบการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน และผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โต้ตอบกันได้อย่างอิสระ
3. สามารถใช้เครื่องมือของ Swivl ในการสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย หรือ
การอภิปรายกลุ่มย่อยได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน หรือสื่อนั้น ๆ
มากยิ่งขึ้น
4. สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้สาหรับการให้บริการภายในห้องสมุดได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ทราบ
โดยสรุปแล้ว Swivl สามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ผู้ใช้งาน Swivl Robot ไม่จาเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะทางด้านการบันทึกวีดิทัศน์
ขั้นสูง ก็สามารถใช้งานและบันทึกวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง
2. Swivl Robot สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการผลิตสื่อสารสนเทศ ซึ่งหาก
นามาใช้จะทาให้ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการงานห้องสมุดมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น
3. สื่อสารสนเทศที่ได้จากการบันทึกด้วย Swivl Robot จะอยู่บนระบบ cloud ส่งผลให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ในยุคดิจิทัล
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บทคัดย่อ
ผู้บริหาร บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้คานึงถึงว่าการจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุด
โดยไม่ได้ยืมออกนั้นมีความสาคัญ สมควรจัดเก็บสถิติการใช้งานประเภทนี้ไว้ นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืมออกจากห้องสมุด แต่จัดให้ใช้ภายใน
ห้องสมุดเท่านั้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศประเภทนี้ก็ควรจะมีการบันทึกสถิติการใช้งานด้วยเช่นกัน
จึงเห็นสมควรพัฒนาเครื่องมือสาหรับจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
(In-ouse usage) เพื่อใช้ในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่บอกรับ การพิจารณาเพิ่ม
จานวนฉบับ (Copy) ให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการจาหน่าย
ทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดต่อไป
ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้พัฒนาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch
check in) ด้วย .NET Framework (C#) ในรูปแบบ Desktop application สาหรับช่วยส่งข้อมูล
รายการรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้ภายในห้องสมุดที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์
ข้อความ (Text file) ไปยังหน้า “Check in” แบบ “In-house usage” ของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
กราฟิก (GUI) ของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ศูนย์บรรณสารฯ ใช้งาน (VTLS) เป็นการบันทึก
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุดเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ครั้งละจานวนมาก
จากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่มที่พัฒนาขึ้น หลังจากมี
การทดสอบและปรับแต่งโปรแกรมหลายครั้ง พบว่ามีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยาใน
การจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ส่งผลให้ฝ่ายบริการสารนิเทศได้ข้อมูลประกอบการ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรายงานผู้บริหาร และสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรเพิ่มจานวนฉบับ (copy) ให้เพียงพอกับความต้องการ และใช้ประกอบการจาหน่ายออก
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่อไป

คาสาคัญ :
สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ, .NET Framework

Abstract
Administrators and librarians of the Learning Resources and Education
Media Center, Mae Fah Luang University, consider that it is important to store
statistics on the usage of library resources that are used in the library without having
to borrow them (In-house use). There are also some types of resources that only for
use in the library. Usage statistics of these type resources should also be kept as
well. It is therefore advisable to develop a tool for collecting in-house usage statistics
of library resources in order to evaluate the value of information resources and make
consideration to increase the number of copies to meet the need. These statistics
are also included to make a decision to withdrawn unwanted items from the library.
“Barcode Batch Check In” which is desktop application has been developed
with the .NET Framework (C#). It is for importing barcodes of in-house use items
which are stored in a text file. Then, this software will enter these barcodes to "Inhouse usage Check-In" window of the graphical user interface (GUI) of VTLS which is
the client of the library automation system. It makes it possible to record in-house
usage of library resources into the library automation system’s database in batch.
Using this “Barcode Batch Check In” developed program, after testing and
refining the program several times, supports library staffs to collect in-house usage
statistics of library resources conveniently and accurately. As a result, the library has
statistical information to assess the value of information resources to report to the
board. These statistics are also included to make consideration to increase the
number of copies to meet the need or withdrawn unwanted items from the library.

Keywords:
In-House Usage Satistic, .NET Framework
บทนา
ข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานห้องสมุด
เป็นเครื่องมือสาหรับห้องสมุดในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) และการจาหน่ายออกของทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ไม่มีการใช้งาน โดยปกติแล้วห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเก็บสถิติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้งาน โดยสามารถจัดเก็บสถิติเป็นรายวัน รายเดือน
รายปี ตามรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดสามารถนาตัวเลขเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผน
งานต่าง ๆ อาทิ การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
การเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) และการจาหน่ายออก ทัง้ นี้ ผู้บริหาร บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คานึงถึงว่าการจัดเก็บสถิติการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมออก (In-house usage) ก็มีความสาคัญ
เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง
ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืมออก แต่จัดให้ใช้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทนี้ก็ควรจะมีการเก็บสถิติการใช้งานด้วย
ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้พัฒนาโปรแกรม
ป้อนรหัสบาร์โค้ดหนังสือแบบกลุ่ม “Barcode batch check in” สาหรับป้อนรหัสบาร์โค้ดหนังสือ
เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติครั้งละจานวนมาก และได้นาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560 โดยนาโปรแกรมดังกล่าวมาช่วยป้อนรหัสบาร์โค้ด เพื่อบันทึกสถิติการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ที่ศูนย์บรรณสาร ฯ ใช้งาน โดย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร
นิตยสาร หนังสืออ้างอิง ตาราเรียนและหนังสือทั่วไป ที่มีการใช้งานภายในห้องสมุด โดยได้ขอความ
ร่วมมือจากผู้ใช้บริการให้นาทรัพยากรสารสนเทศที่อ่านแล้ว ไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือเท่านั้น จากนั้น
เจ้าหน้าทีห่ ้องสมุดจะนาเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาไปอ่านรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ
เหล่านั้นในช่วงเช้าและบ่ายของทุกวัน
จากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม “Barcode batch check in” พบว่าฝ่ายบริการ
สารนิเทศสามารถจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรทุกประเภทที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก รวมถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้งานภายในห้องสมุดโดยผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ยืมออกไป และสามารถ
เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใช้ในการเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) เมื่อมีอาจารย์เสนอซื้อ
เพิ่มได้ และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณค่า และการจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจาก
ห้องสมุดได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บสถิติข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุด รวมถึง
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ัดให้มีการใช้เฉพาะภายในห้องสมุดโดยไม่อนุญาตให้ยืมออก ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา และรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณค่าทรัพยากร การเพิ่มจานวนฉบับ (Copy)
และการจาหน่ายออกทรัพยากรของห้องสมุด ตามเกณฑ์ที่ห้องสมุดกาหนดไว้ได้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีขั้นตอนการดาเนินงานในการเก็บสถิติการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ดังนี้
1. สังเกตพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดในแต่ละวัน
2. จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม โดยเจ้าหน้าวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่มโดยใช้ .NET Framework เขียนด้วย
ภาษา C# ในรูปแบบ desktop application ซึ่งสามารถทางานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 7, 8 และ 10

ภาพที่ 1 โปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch check in) ที่พัฒนาขึ้น
3. จัดทาป้ายขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการ นาทรัพยากรสารสนเทศที่นาไปอ่านแล้ว
มาวางในจุดพักที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่นาเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา ไปอ่านรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร
สารสนเทศที่วางไว้ที่จุดพักหนังสือ จะได้รายการรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้งาน
ในห้องสมุด บันทึกไว้ในหน่วยความจาของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา

ภาพที่ 2 ใช้งานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาในการอ่านและบันทึกรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร
สารสนเทศ
5. นาเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพามาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการดาวน์
โหลดข้อมูลรหัสบาร์โค้ดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ข้อความ (Text file)

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพากับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทาการดาวน์โหลดข้อมูล
รายการรหัสบาร์โค้ดที่เก็บไว้ในหน่วยความจาของเครื่อง

ภาพที่ 4 ไฟล์ข้อความ (Text file) รายการรหัสบาร์โค้ดซึ่งได้จากเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
6. เปิดโปรแกรมระบบห้องสมุด VTLS โดยเปิดหน้าต่าง Check in ค้างไว้ แล้วตั้งค่าให้
เป็นการเช็คอินแบบ In-house usage และกาหนดวันเวลาที่ต้องการบันทึกสถิติการใช้งานหนังสือให้
ถูกต้อง

ภาพที่ 5 การเปิดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติและตั้งค่าให้เป็นการเช็คอินแบบ In-house usage
7. ทดสอบการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยนาไฟล์ข้อความที่จัดเก็บรายการเลขบาร์โค้ด
หนังสือที่ได้จากข้อ 5 มาเปิดด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม

ภาพที่ 6 การนาไฟล์ข้อความที่ได้มาเปิดด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
8. คลิกที่ปุ่ม “Check in all” ที่โปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม เพื่อให้โปรแกรม
เริ่มดาเนินการป้อนรายการรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ เข้าสู่หน้า Check in ของโปรแกรม
VTLS จนครบทุกเล่ม

ภาพที่ 7 การส่งข้อมูลบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่หน้า Check in ของโปรแกรม VTLS
9. ตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนรหัสบาร์โค้ด เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์การทางาน
ของโปรแกรมให้ทางานได้อย่างแม่นยามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในการป้อนรหัสบาร์โค้ด 1 หมายเลข
จะตั้งให้โปรแกรมมีการหน่วงเวลาไว้ 0.3 วินาที เนื่องจากการทดสอบพบว่า หากโปรแกรมป้อนรหัส
บาร์โค้ดแบบกลุ่มทาการป้อนรหัสบาร์โค้ดเร็วเกินไปแล้ว โปรแกรม VTLS จะทางานไม่ทัน โดยเฉพาะ
ในช่วงที่การเชื่อมต่อเครือข่ายล่าช้า

10. นาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch check in) ไปใช้งานจริง
ในการบันทึกสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเป็นรายวัน โดยมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามแผนผัง ดังนี้
เริ่มต้น

เตรียมไฟล์รายการรหัสบาร์โค้ดหนังสือ
- บันทึกรหัสบาร์โค้ดหนังสือที่มีการใช้งานในห้องสมุด
ด้วยเครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบพกพา (ภาพที่ 2)
- ถ่ายโอนรหัสบาร์โค้ดจากเครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบพกพา
เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 3) ในรูปแบบไฟล์ข้อความ (.txt) (รูปที่ 4)

เตรียมโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้พร้อมสาหรับการป้อนรหัสบาร์โค้ด
- เปิดโปรแกรมระบบห้องสมุด VTLS และเปิดหน้าต่าง Check in
- เลือก In-house usage check in
- กาหนดวันเวลาที่ต้องการบันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ
(ภาพที่ 5)

ป้อนรายรหัสบาร์โค้ด เข้าสู่โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- เปิดโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
- เลือกไฟล์รายการเลขบาร์โค้ดหนังสือ (.txt) ที่บันทึกไว้ (ภาพที่ 6)
- คลิกที่ปุ่ม Check in all (ภาพที่ 7)

สิ้นสุด

ภาพที่ 8 กระบวนการปฏิบัติงานตามแผน

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้นาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
(Barcode batch check in) มาใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก
หรือประเภทที่มีการใช้งานภายในห้องสมุดแต่ผู้ใช้ไม่ประสงค์ยืมออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 พบว่า
ศูนย์บรรณสาร ฯ สามารถบันทึกข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้งายภายในห้องสมุด
โดยเมื่อนามารวมกับสถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
แล้ว ทาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สาหรับรายงานผู้บริหารและใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่อาจารย์ต้องการเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณค่า และการจาหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้
ทั้งนีก้ ารจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-house usage)
ด้วยการใช้โปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch check in) ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถ
เป็นแนวทางให้ห้องสมุดอื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บสถิติข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร ตลอดจน หนังสือ ตารา ที่มีการใช้ในห้องสมุดโดยผู้ใช้
ไม่ประสงค์ยืมออกได้ต่อไป

การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
Phayao Province Local Information Management
สุพร ทิพย์จักร์
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: suporn.ti@up.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ไว้อย่างเป็นระบบ์และเพื่อประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา์โดยใช้โปรแกรม
MySQL และ PHP ในการพัฒนาระบบ์สาหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้์ได้แก่์บุคลากร
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน์18์คน์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า์5์ระดับ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้อมูล์ได้แก่์ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย์(xˉ)์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน์(SD)
ผลการวิจัยพบว่า์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์ได้ดาเนินการ์จัดเก็บและรวบรวม
สารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ไว้อย่างเป็นระบบเสร็จเรียบร้อย์จานวน์99์รายการ์การประเมิน
ระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมทุกระบบ ในส่วนของลักษณะโดยทั่วไปของฐานข้อมูล์รูปแบบ
ตัวอักษรมีความเหมาะสม์มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่์มีเอกลักษณในการนาเสนอ สีที่ใช้มี
ความเหมาะสมสบายตา ด้านประสิทธิภาพ์ข้อมูลที่นาออกมาใช้มีความถูกต้อง การดาวนโหลดข้อมูล
มีความรวดเร็ว์ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้์การแสดงผลลัพธทันต่อความต้องการ์มีความถูกต้องในการ
เชื่อมโยงข้อมูล์เนื้อหามีความสมบูรณ์เหมาะสม์ถูกต้องตรงกับความต้องการ์สามารถค้นหาได้ทุกที่
ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/

คาสาคัญ:
การจัดการสารสนเทศ,์ท้องถิ่น,์จังหวัดพะเยา

Abstract
The purposes of this research were to collecting and storing local
information in Phayao province. and evaluate the usage of Phayao local database.
Using a database management system by MySQL and PHP program to develop data
archives. The population of this research include personnel of The Library Resources
and Educational Media Center University of Phayao. The questionnaires rating 5

scales and the statistical analysis of data including percentage, mean (xˉ) and
standard deviation (SD).
The์research results์showed that,์The Library Resources and Education
Media Center์were collecting and storing the local information of Phayao province
amount 99 records that completely.์The evaluation were satisfied absolutely,
readable, classification, identity, and vibrancy. The performance aspect of data were
accuracy, quickly download, able to improve data, currency, Can find anywhere
anytime via the website. http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/

Keyword:
Information Management, Local, Phayao province.
บทนา
การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น์เป็นการจัดเก็บ์รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านใน
ชุมชนมาเป็นสารสนเทศท้องถิ่นที่มีการจัดระบบ์เป็นการให้ความสาคัญในการถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้โดยมีเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมโยงให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และความนึกคิดของ
คนในแต่ละชุมชนมากขึ้น์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้เกิดการ
จัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่นในรูปฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บและ
การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว์รวมถึงเป็นประโยชนในการอนุรักษและเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์มีพันธะกิจสาคัญในด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น์เป็นแหล่งรวบรวม์จัดเก็บและอนุรักษ
ทรัพยากรสารสนเทศ์สนับสนุนการเรียนการสอน์การวิจัย์เพื่อพัฒนาองคความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่น์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามปณิธาน์
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”์ที่ผ่านมา์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์
ยังไม่สามารถรวบรวมสารสนเทศและจัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม์ทาให้ไม่มี
แหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น์ส่งผลให้การอนุรักษและทานุบารุง
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นทาได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ์และ์ในฐานะที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินพันธะกิจด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย์จึงตระหนักถึงความสาคัญในการรวบรวมสารสนเทศ์และการ
จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น์จึงได้ดาเนินการจัดเก็บ์รวบรวมสารสนเทศ์และการจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่น์เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษา์ค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น์การรวบรวม
องคความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น์ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทานุบารุง์และเผยแพร่มรดก
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น์ไว้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
1.์์เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา์ไว้อย่างเป็นระบบ
2.์์เพื่อประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา์และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุง์พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้ทันสมัย์สาหรับให้บริการ
การศึกษา์ค้นคว้า์และการวิจัย์ของนิสิต์บุคลากร์และบุคคลทั่วไป์และใช้ประโยชนในทางวิชาการ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงานสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ที่จัดเก็บ์โดยการสารวจ์คัดเลือก
สัมภาษณ และจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ์การพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศเพื่อ์จัดทาเป็นดิจิทัลเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลทองถิ่น์จังหวัดพะเยา์กาหนดกระบวนการทางานขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน
ดังนี้
1.์์ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน
1.1 กาหนดขอบเขตของเนื้อหาสารสนเทศที่จัดเก็บ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
1.2 ์สารวจข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเบื้องต้น์โดยศึกษาจากเอกสารและการสารวจ
จากแหล่งข้อมูลต่าง์ๆ์ในจังหวัดพะเยา
1.3 รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ์พร้อมรูปภาพ์จากแหล่งต่าง์ๆ์ดังนี้์จากสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล์เว็บไซต์บุคคล แหล่งสารสนเทศ์และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
1.4 ์กาหนดขอบเขตของการดาเนินงาน์ระบุประเภทของทรัพยากร์จานวน
ทรัพยากร์รูปแบบเนื้อหา์วิธีการดาเนินงาน์และการให้บริการ์สารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวม
ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง์ๆ์ดังนี้์ข้อมูลจังหวัดพะเยาสถานที่สาคัญในจังหวัดพะเยาบุคคลสาคัญ
วิถีชีวิตคนพะเยา์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีท้องถิ่น
1.4.1 ข้อมูลจังหวัดพะเยา์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด
พะเยาประกอบด้วย์สัญลักษณจังหวัดพะเยา์คาขวัญประจาจังหวัดพะเยา์ความเป็นมาของจังหวัด
พะเยา์ต้นไม้ประจาจังหวัดพะเยา์แผนที่จังหวัดพะเยา์สภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา
1.4.2์์สถานที่สาคัญในจังหวัดพะเยา ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น
ของจังหวัดพะเยาประกอบด้วย์แหล่งโบรณคดีของจังหวัดพะเยา์เช่น์พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน์
โบราณวัตถุ์สถานที่สาคัญทางศาสนา์เช่น์วัดของจังหวัดพะเยา์สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร
เช่น์อนุสรณสถาน์อนุสาวรีย์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
1.4.3์์บุคคลสาคัญ์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์พระมหากษัตริย์ผู้นาทางศาสนา
1.4.4์์วิถีชีวิตคนพะเยา์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์ประเพณีท้องถิ่น์พิธีกรรม์กลุ่มชาติพันธ
1.4.5์์ภูมิปัญญาท้องถิ่น์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอนามัย์ด้านเทคโนโลยีชาวบ้าน

1.4.6์์ของดีท้องถิ่น์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์อาหาร์เครื่องนุ่งห่ม์หัตถกรรม์
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
2.1์์แปลงเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นดิจิทัล์และดาเนินการตกแต่ง์แก้ไขไฟล
ดิจิทัลให้มีความสวยงามเรียบร้อย
2.2์์จัดเก็บไฟลดิจิทัลลงในระบบจัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลถาวรในฐานข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
2.3.์์ลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมอิงหลักเกณฑการลงรายการตาม
มาตรฐานดับลินคอรเมตาดาตา์
3.์์ขั้นตอนดาเนินงานด้านเทคนิค
จัดเก็บไฟลดิจิทัลไว้ในฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์เพื่อให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการต่อไป์โดยสามารถค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนอุปกรณมือถือและแทบเล็ต์สืบค้นได้
ทางเว็บไซต์http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/
4. สร้างรายละเอียดทางบรรณานุกรมโดยหลักเกณฑมาตรฐานการลงรายการ
แบบดับลินคอร์เมตาดาตา์
5.์์พัฒนาฐานข้อมูล์จัดระบบการเข้าถึงสาหรับให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย
ภายในและเครือข่ายภายนอก์
6.์์ประเมินผลการดาเนินงานและนาออกให้บริการ

ภาพที่์1์์หน้าเว็บไซตข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ภาพที่์2์์แสดงรายละเอียดบนฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ภาพที่์3์์แสดงหน้าจอระบบจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงานสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ์2560-2561์
มีบทความที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์และได้จัดทาเป็นไฟลดิจิทัลแล้ว
ทั้งหมด์จานวน์99์ชื่อเรื่อง์ดังนี้
ตารางที่์1์์สารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ที่ได้ดาเนินการจัดทาเนื้อหาเป็นไฟลดิจิทัลแล้ว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

รายการ
ข้อมูลจังหวัดพะเยา
์สถานที่สาคัญในจังหวัดพะเยา
บุคคลสาคัญ
วิถีชีวิตคนพะเยา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของดีท้องถิ่น

จานวน
6์ชื่อเรื่อง
29์ชื่อเรื่อง
24์ชื่อเรื่อง
6์ชื่อเรื่อง
6์ชื่อเรื่อง
28์ชื่อเรื่อง
99์ชื่อเรื่อง

ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่์บรรณารักษ์นักเอกสารสนเทศ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์จานวน์18์คน์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า์5์ระดับ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้อมูล์ได้แก่์ค่าร้อยละ์ค่าเฉลี่ย์และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน์พบว่า์ผู้ทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ในระดับมาก์กล่าวคือ์รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม์อยู่ใน
ระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.11)์มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.28) มี
เอกลักษณในการนาเสนอ อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.22) สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา อยู่ใน
ระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.11) ด้านความพึงพอใจด้านเนื้อหาและวิธีการใช้งาน อยู่ในระดับมาก์คือ
ข้อมูลที่นาออกมาใช้มีความถูกต้อง์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.22) การดาวนโหลดข้อมูลมี
ความรวดเร็ว์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.22) มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้์อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย์= 4.17) การแสดงผลลัพธทันต่อความต้องการ์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.06) มี
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.06) เนื้อหามีความสมบูรณ
เหมาะสม์ถูกต้องตรงกับความต้องการ์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.11) สามารถค้นหาได้
ทุกที่ทุกเวลา จึงทาให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ตารางที่์2์์ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
์ด้านการใช้งานและการออกแบบ
รายการประเมิน
1.์์ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
์์์์์2.1์์รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
์์์์์2.2์์มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่
์์์์์2.3์์มีเอกลักษณในการนาเสนอ
์์์์์2.4์์สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา
รวม
2.์์ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและวิธีการใช้งาน
์์์์์2.1์์ข้อมูลที่นาออกมาใช้มีความถูกต้อง
์์์์์2.2์์การดาวนโหลดข้อมูลมีความรวดเร็ว์
์์์์์2.3์์มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้
์์์์์2.4์์การแสดงผลลัพธทันต่อความต้องการ
์์์์์2.5์์มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
์์์์์2.6์์เนื้อหามีความสมบูรณ์เหมาะสม์ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

4.11
4.28
4.22
4.11

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22
4.17
4.17
4.06
4.06
4.11

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัญหาและอุปสรรค
1. ์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์มีนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มี
ความชานาญในการจัดทาฐานข้อมูลจานวนน้อย์ทาให้การแก้ไขข้อมูลด้านเทคนิคเกิดการล่าช้า
ไม่ทันต่อเหตุการณ์บรรณารักษ์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเอง
2.์์ปัญหาการขาดแคลน์ด้านบุคลากรทีม่ ีความความรู้ความชานาญเฉพาะทาง
ด้านงบประมาณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะ
1.์์มหาวิทยาลัยควรเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความรู้์ความชานาญ์ในการดูแล
ระบบต่าง์ๆ์ในหน่วยงาน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ถูกต้องและรวดเร็ว์มีประสิทธิภาพ
2. ์มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดนโยบายและแผนที่ชัดเจนในการดาเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร์ด้านงบประมาณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ
การนาไปใช้ประโยชน์
1.์์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ไว้ให้บริการแก่์นิสิต์บุคลากร์และบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว์

2.์์มหาวิทยาลัยพะเยา มีฐานข้อมูลท้องถิ่นเป็นแหล่งเผยแพร่องคความรู้์ข้อมูลท้องถิ่น
ของจังหวัดพะเยา์ทาให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป์
3.์์เป็นการปลูกฝังให้เยาวชน์นักเรียน์นักศึกษาและประชาชนทั่วไป์เกิดความสานึกรัก
และหวงแหน์ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น์จะได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น์ให้สืบทอดตลอดไป์ไม่ให้สูญหาย์
รายการอ้างอิง
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย.์Veridian E-Journal,
Silpakorn University, 11(1),์1906-3431.
สมพร์พุทธาพิทักษผล.์(2553).์การจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภำพของรำยกำรหนังสือใหม่ ในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine
Readable Cataloging) และตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบแองโกลอเมริกัน (AngloAmerican Cataloging Rules, second edition: AACR2) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้
ได้แก่ ระเบียนบรรณำนุกรม จำนวน 7,585 ระเบียน ทำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงสำเร็จรูป
ของเครซี่และมอร์แกน ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 366 ระเบียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ
แบบตรวจสอบกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำร้อยละ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ
1) กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบ MARC 21 ในเขตข้อมูลควำมยำวไม่คงที่ tag 0xx - 8xx นั้น
มีกำรลงรำยกำรจำนวนทั้งสิ้น 12,984 ข้อมูลและลงรำยกำรถูกต้องตำมรูปแบบ MARC21
จำนวน 11,840 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.42 ส่วนกำรลงรำยกำรไม่ถูกต้องจำนวน 96 ข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 2.58 โดยข้อมูลที่ลงรำยกำรไม่ถูกต้องมำกที่สุด คือ รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน
32 ข้อมูล รำยกำรชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 27 ข้อมูล และรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง
จำนวน 16 ข้อมูล ตำมลำดับ 2) กำรลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์แบบ AACR2 แก้ไขเพิ่มเติม
ค.ศ. 1998 ทั้งสิ้นจำนวน 2,838 ข้อมูล และลงรำยกำรถูกต้องจำนวน 2,601 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ
98.02 ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง จำนวน 67 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 2.24 ข้อมูลที่ลงรำยกำรผิดมำกที่สุดคือ
รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน 29 ข้อมูล รำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จำนวน 10 ข้อมูล และชื่อเรื่องและกำรแจ้ง
ควำมรับผิดชอบ จำนวน 6 ข้อมูล ตำมลำดับ ส่วนกำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้น
มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 100 ของทุกระเบียนที่มีกำรตรวจสอบ3) กำรตรวจสอบกำรพิมพ์ ทั้งสิ้น

จำนวน 2,838 ข้อมูลมีกำรพิมพ์ถูกต้องจำนวน 2,748 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 96.06 และพิมพ์
ไม่ถูกต้อง จำนวน 20 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 3.94 รำยกำรที่พิมพ์ไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือชื่อเรื่อง
และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 7 ข้อมูล รำยกำรหลัก จำนวน 3 ข้อมูล และกำรจัดพิมพ์
กำรเผยแพร่ จำนวน 3 ข้อมูล ตำมลำดับ
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Abstract
This research aims to examine the quality of entries new books in the
automated library database system, Information and Technology Resource center,
Pibulsongkram Rajabhat University. The lists of books were checked using the MARC
21 format (Machine-Readable Cataloging) and the Anglo-America listing standard
(Anglo-America Cataloging Rules. Second Edition: AACR2). The population for this
study consists of 7,585 records derived from Krejcie & Morgan table; there are 366
samples for educational purposes. The research tool was a checklist form of entries
new book of information and Technology Resource center. Type statistics used to
analyze the data in the form of percentages. The results found that 1) Listed by
MARC 21 format in non-fixed length tag 0xx-8xx, the total numbers of data entries
were as 12,984 items, including 11,840 items or represent 97.42% be accurate data
in MARC 21 format and incorrect entry of 96 items, representing 2.58 percentages.
The most incorrect entries data were as 32 items of subject heading, title and
statement of responsibility were as 27 items and added entries authors were as 16
items, respectively. 2) The itemization by Anglo-America Cataloging Rules, Second
Edition: AACR2 were as 2,838 items, there are entries of 2,601 items or represent
98.02% be accurate data, incorrectly listing of 67 items or represent 2.24 percentages.
The most incorrect entry were as the subject heading at 29 items,
the authors list were as 10 items and the title and statement of responsibility
area as 6 items, respectively. In addition, itemizations of books detail are 100%
accurate. 3) Checking print lists, there are 2,383 items of total number, be accurate
data of 2,748 items or represent 96.06 % and 20 items or represent 3.94% incorrectly
data entries. The most inaccurate entries were title and responsibility statement as 7
items, the main entry as 3 main items and 3 items of publications, respectively.
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บทนา
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือห้องสมุด เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัย เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ จึงจำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของห้องสมุด และบริกำรต่อผู้ใช้ให้สำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศได้จำกทุกที่ ทุกเวลำ ห้องสมุดได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำมำใช้งำน เพื่อให้บริกำร
กับผู้ใช้บริกำรซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนจะนำมำให้บริกำรได้นั้น ต้องมีกำรทำรำยกำร
(Cataloging) วิเครำะห์และจัดหมวดหมู่ สร้ำงระเบียนรำยกำรที่มีคุณภำพ มีกำรดูแล บำรุงรักษำ
ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ถูกต้อง โดยกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Web OPAC ทรัพยำกร
สำรสนเทศของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมหลำกหลำย กำรที่จะลงรำยกำร
ทำงบรรณำนุกรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นแบบแผนเดียวกันตำมรูปแบบและหลักเกณฑ์
กำรลงรำยกำรที่กำหนดเป็นมำตรฐำน เช่น กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่ำนได้ (Machine Readable Cataloging: MARC21)
กำรกำหนดหมวดหมู่ละหัวเรื่อง หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American
Cataloging Rules, second edition: AACR2) คุณภำพของรำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีควำมสำคัญในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ เพรำะข้อมูลที่มีคุณภำพ
จะส่งผลต่อกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึงรำยกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง
เหมำะสม หำกมีกำรลงรำยกำรผิด ไม่ครบถ้วน จะทำให้เกิดปัญหำต่อผู้ใช้บริกำรอำจจะสืบค้น
ไม่พบหรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลำด รวมถึงกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนซึ่งอำจมีกำรนำไปใช้อ้ำงอิง
หรือเป็นแบบอย่ำงต่อห้องสมุดอื่น ๆ ในรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเดียวกัน จำกเหตุผลที่กล่ำวมำ
ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
ในกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบคุณภำพควำมถูกต้องของรำยกำรหนังสือใหม่ในฐำนข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging)
2. เพื่อตรวจสอบคุณภำพควำมถูกต้องของรำยกำรหนังสือใหม่ในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
แบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second edition: AACR2)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุด สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมครั้งนี้
ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นแบบบันทึกคะแนนผลกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรลงรำยกำรหนังสือในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสนเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ระเบียนบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทยที่ลงรำยกำร
ลงในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) ของสำนักวิทยบริกำร ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557- 31 ตุลำคม 2560 จำนวน 7,585
ระเบียน
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ระเบียนบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย จำนวน 366 ระเบียน ซึง่ ได้มำ
โดยกำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
โดยกำหนดช่วงกำรสุ่ม (Sampling interval) มีค่ำเท่ำกับ 20.72
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) 2) แบบบันทึก
กำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR 2) และ 3) แบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรพิมพ์
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยรวบรวมระเบียน
บรรณำนุกรมหนังสือในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำกนั้นค้นหำและบันทึกเลขเรียกหนังสือ
เพื่อนำตัวเล่มบนชั้นหนังสือมำตรวจสอบ และดำเนินกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรที่ทุก ๆ ระยะห่ำง
ของตัวเลขเท่ำกับ 20 โดยแบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรทั้ง 3 ชุด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
ที่ผิดพลำดลงในแบบบันทึกรำยกำรเมื่อพบข้อผิดพลำด 1 จุด ให้นับ 1 คะแนน ดำเนินกำรรวม
คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลควำมผิดพลำด จำกนั้นหำค่ำควำมถี่และร้อยละของ
กำรลงรำยกำรที่ผิดพลำดกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรตำมกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) กำรตรวจสอบลงรำยกำรตำมมำตรฐำน
รูปแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second edition: AACR2)
กำรตรวจสอบกำรพิมพ์ และรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Item) จำกนั้นนำผลที่ได้มำวิเครำะห์
ข้อมูล โดยหำค่ำสถิติแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละพร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบตำรำง
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกศึกษำคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21
(Machine Readable Cataloging)
1.1 มีกำรลงรำยกำรจำแนกตำมกลุ่มของเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ และควำมยำว

ไม่คงที่ พบว่ำ กำรลงลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวคงที่ เขตข้อมูล 008 ลงรหัส
มีควำมถูกต้องร้อยละ 23.78 และลงรหัสไม่ถูกต้อง ร้อยละ 2.62 โดยมีข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรลงรหัส
ร้อยละ 73.60 ซึ่งรหัสตำแหน่ง 07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้นมีกำรลงรหัสถูกต้องมำกที่สุด ร้อยละ 54.92
และรหัสตำแหน่ง 35-37 ภำษำ ลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ร้อยละ 13.39 ส่วนรหัสตำแหน่งที่ไม่ได้
ลงรำยกำรมำกที่สุด คือรหัสตำแหน่ง 22 กลุ่มเป้ำหมำยระดับผู้ใช้ ร้อยละ 95.63
1.2 กำรลงลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวไม่คงที่ 0xx-8xx ซึ่งเป็น
กำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรข้อมูล 3 ส่วนคือ ส่วนเขตข้อมูล (Tag) ส่วนตัวบ่งชี้ (Indicator)
และส่วนเขตข้อมูลย่อย (Subfield) พบว่ำ มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 97.42 ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง
ร้อยละ 2.58 โดยข้อมูลที่ลงรำยกำรไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน
32 ข้อมูลเขตข้อมูลรำยกำรชื่อเรื่อง และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 27 ข้อมูล และเขตข้อมูล
รำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จำนวน 16 ข้อมูล ตำมลำดับ
2. กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
สำหรับกำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้นมีควำมถูกต้องร้อยละ 100
ของทุกระเบียนที่มีกำรตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นกำรตั้งค่ำของระบบห้องสมุด ที่ดำเนินกำรค่ำไว้
ของหนังสือแต่ละประเภทที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน ทำให้ไม่เกิดควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำร
3. กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998
กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 พบว่ำ กำรลงรำยกำรมีควำมถูกต้อง ร้อยละ 98.02
ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.24 ซึ่งเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรมำกที่สุด คือเขตข้อมูล
รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน 539 ข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ลงรำยกำรผิดมำกที่สุดคือ จำนวน 29 ข้อมูล
รองลงมำคือเขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จำนวน 10 ข้อมูล และเขตข้อมูลชื่อเรื่องและกำรแจ้ง
ควำมรับผิดชอบ จำนวน 6 ข้อมูล ตำมลำดับ ส่วนเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรถูกต้องมำกที่สุด
และต้องลงรำยกำรทุกระเบียน คือ เขตข้อมูลเลขหมู่หนังสือ เขตข้อมูล ฉบับพิมพ์ เขตข้อมูลชื่อชุด
เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มชื่อชุด ซึง่ กำรลงรำยกำรจำนวนไม่มำกนักส่งผลให้มีควำมถูกต้องมำกกว่ำ
เขตข้อมูลอื่น ๆ ก็เป็นได้
4. กำรพิมพ์
กำรพิมพ์ พบว่ำ มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 96.06 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.94
โดยกำรพิมพ์ที่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลมำตรฐำนสำกล และกำรพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุด
คือ ชื่อเขตข้อมูลเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 7 ข้อมูล เขตข้อมูลรำยกำรหลัก
จำนวน 3 ข้อมูล และเขตข้อมูลกำรจัดพิมพ์ กำรเผยแพร่ จำนวน 3 ข้อมูล ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable
Cataloging)

1.1 กำรลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวคงที่เขตข้อมูล 008 จำกผลกำรวิจัย
พบว่ำ กำรลงรหัสมีควำมถูกต้องร้อยละ 23.78 และลงรหัสไม่ถูกต้องร้อยละ2.62 โดยมีข้อมูลที่ไม่ได้
มีกำรลงรหัสร้อยละ 73.60 ซึ่งรหัสตำแหน่ง 07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้นมีกำรลงรหัสถูกต้องมำกที่สุด
ร้อยละ 54.92 เนื่องจำกเป็นตำแหน่งที่มีควำมสัมพันธ์กับเขตข้อมูล 260 ในส่วนของปีพิมพ์ และ
เป็นข้อมูลที่ถูกใช้ประกอบกับกำรพิมพ์เลขเรียกหนังสือที่ติดสัน ประกอบกับส่วนใหญ่หนังสือ
ทุกประเภทมีข้อมูลที่ปรำกฏชัดเจน บรรณรักษ์มีควำมพิถีพิถันในกำรลงรำยกำรในตำแหน่งนี้
ส่วนรหัสตำแหน่ง 35-37 ภำษำลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ร้อยละ 13.39 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ธิดำพร สำยทะโชติ (2553) ที่ศึกษำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงรำยกำรหนังสือ
ภำษำไทยในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1) กำรบันทึกค่ำรหัสตำมรูปแบบ MARC 21 ในเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ (เฉพำะเขตข้อมูล 008)
พบว่ำ มีควำมถูกต้องเกินกว่ำร้อยละ 95
1.2 กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable
Cataloging) และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรลงรำยกำรหนังสือภำษำไทยในฐำนข้อมูลรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ (เฉพำะเขตข้อมูล 008) ควรมีกำรพัฒนำ
กำรลงรำยกำรในกลุ่มตำแหน่งต่ำง ๆ อำทิ กลุ่มตำแหน่งบันทึกรหัสปีพิมพ์เริ่มต้น (008/07-10)
รหัสปีพิมพ์สิ้นสุด (008/11-14) บันทึกรหัส ประเทศของสถำนที่พิมพ์ (008/15-17) บันทึกรหัส
ลักษณะเนื้อหำ (008/24-27) บันทึกรหัสระบุว่ำเป็นเอกสำร กำรประชุม (008/29) บันทึกรหัส
หนังสือที่ระลึก (008/30) และบันทึกรหัสดรรชนี (008/ 31) สำหรับเขตข้อมูล รวมถึงงำนวิจัย
ของ ปภำดำ น้อยคำยำง (2552) ได้ศึกษำเรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพของกำรลงรำยกำรในฐำนข้อมูล
บรรณำนุกรม
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ กำรลงรหัสในตำแหน่ง
ต่ำง ๆ ของเขตข้อมูล 008 มีควำมถูกต้องร้อยละ 93.8 และควำมผิดพลำดร้อยละ 6.2 โดย
สถำนที่พิมพ์ มีกำรลงรหัสถูกต้องมำกที่สุด คือ มีอัตรำควำมผิดพลำด ร้อยละ 0.4 ที่เป็นเช่นนี้เพรำะ
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำหนังสือภำษำไทย ดังนั้นสถำนที่พิมพ์หมำยถึงประเทศ ทั้งหมดเป็นกำร
ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทำให้กำรลงรหัสเป็นเรื่องง่ำยเพรำะสถำนที่มีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ผลกำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำตำแหน่งที่ 35-37 ภำษำ ลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ซึ่งอำจเนื่องจำกว่ำ
ตำแหน่งดังกล่ำวบรรณำรักษ์มีกำรลงรหัสที่ถูกต้อง และบันทึกรำยกำรเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อ
ตรวจสอบอีกครั้งพบว่ำ รหัสที่ลงไปมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยระบบในตำแหน่งดังกล่ำว เช่น ลงรหัส
Tha หมำยถึง หนังสือเล่มนั้นเป็นภำษำไทย แต่เมื่อกลับมำตรวจสอบพบว่ำ รหัส Tha เปลี่ยนเป็น
รหัส d ทำให้ตำแหน่งดังกล่ำวรำยงำนกำรลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุดดังผลปรำกฏ นอกจำกนี้
เมื่อกำรลงรหัสตำแหน่งส่วนใหญ่ไม่ได้ลงรหัสครบทุกตำแหน่ง โดยบรรณำรักษ์จะลงรหัสเฉพำะ
ที่มีควำมสัมพันธ์กับเขตข้อมูลต่ำง ๆ ทำให้กำรไม่ได้ลงรหัสสูงถึง ร้อยละ 73.60
2. กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) จำกผลกำรวิจัยพบว่ำสำหรับ
กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้น มีควำมถูกต้องร้อยละ 100 ของทุกระเบียน
ที่มีกำรตรวจสอบเนื่องจำกเป็นกำรตั้งค่ำของระบบห้องสมุด ที่ดำเนินกำรค่ำไว้ของหนังสือ

หำกเลือกข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลประเภททรัพยำกรสำรนเทศถูกต้องข้อมูลอื่น ๆ ก็จะเลือกให้อัตโนมัติ
ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด และบรรณำรักษ์มีควำมคุ้นเคยกับกำรเลือกข้อมูลในส่วนนี้เป็นอย่ำงดี
3. กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR 2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำมีกำรลงรำยกำรถูกต้อง 98.02
ซึ่งส่วนเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรถูกต้องมำกที่สุดและต้องลงรำยกำรทุกระเบียน คือ เขตข้อมูล
เลขหมู่หนังสือ ซึ่งในเขตข้อมูลนี้ ส่วนใหญ่ระบบจะตั้งค่ำไว้ในตั้งแต่ เขตข้อมูล ตัวบ่งชี้ และ
เขตข้อมูลย่อยที่กำหนดไว้คงที่โดยระบบ กำรผลกำรตรวจสอบส่วนนี้ถูกต้องทั้งหมด รวมถึงเขตข้อมูล
ฉบับพิมพ์ เขตข้อมูลชื่อชุด เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มชื่อชุด ที่ผลกำรตรวจมีควำมถูกต้องทั้งหมดเช่นกัน
สำหรับรำยกำรที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุดจำกควำมถี่ คือ เขตข้อมูลรำยกำร เพิ่มหัวเรื่อง จำนวน 29 ข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 5.38 ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับ กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบกำรกำรลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง
กัน คือ มีกำรลงรำยกำรมำกกว่ำเขตข้อมูลอื่น แต่หำกคิดเป็นร้อยละของกำรลงรำยกำรไม่ถูกต้อง
คือ เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง คิดเป็นร้อยละ 8.47 เนื่องจำกเขตข้อมูล ทั้ง 2 ส่วนนี้ มีควำม
คล้ำยคลึงกัน หำกเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรหัวเรื่อง หรือรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง ลักษณะ
กำรลงรำยกำรเหมือนกัน เช่น กำรลงรำยกำร ปี พ.ศ. เกิด-ตำย กำรลงรำยกำรยศ ฐำนันดร
กำรลงหน่วยงำนใหญ่ กำรลงหน่วยงำนย่อยเป็นต้น ซึ่งในส่วนกำรลงรำยกำรลักษณะนี้บรรณำรักษ์
อำจยังมีควำมไม่เข้ำใจในกำรลงรำยละเอียดที่อย่ำงถ่องแท้ก็เป็นได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
บุญยืน จันทร์สว่ำง (2553) ที่พบว่ำ กำรลงรำยกำรสิ่งพิมพ์ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
แบบแองโกลอเมริกันในภำพรวมได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 64.3 ผิดพลำดร้อยละ 35.7 รำยกำร
ที่ลงรำยกำรผิดพลำดมำที่สุดคือ ชื่อชุด ร้อยละ 76.7 รองลงมำคือ ผู้แต่งองค์กร ร้อยละ 71.2
กำรพิมพ์ กำรจำหน่ำย ร้อยละ 60.7 และหมำยเหตุ ร้อยละ 50.9 ตำมลำดับ และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ศิริงำม แผลงชีพ (2551) ได้ศึกษำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย
ขององค์กร ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2 ที่ใช้ในห้องสมุดมหำวิทยำลัย ที่พบว่ำ
ควรมีควำมตีควำมกฎ 21.1B2 (กำรเลือกชื่อองค์กรเป็นรำยกำรหลัก) กฏ 24.5C1 (กำรลงชื่อองค์กร
ที่เป็นบริษัท) และกฎ 24.12A (กำรลงรำยกำรชื่อองค์กรที่เป็นหน่วยงำนรอง) ให้ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง
และเข้ำใจตรงกันในทุก ๆ ห้องสมุด และควรมีควำมร่วมมือจำกหลำย ๆ ห้องสมุด ให้จัดอบรม
กำรลงรำยกำรขององค์กร ควรมีกำรจัดประชุมเพื่อหำมำตรฐำนกำรลงรำยกำรที่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน หรืออำจมีกำรจัดตั้งองค์กร เพื่อร่วมมือในกำรจัดทำแบบแผนกำรลงรำยกำร และจัดทำ
คู่มือร่วมกันเพื่อให้กำรลงรำยกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
4. กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) พบว่ำ มีกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งสิ้น
จำนวน 1,464 ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทวัสดุ วัสดุของห้องสมุด สถำนที่จัดเก็บ เลขทะเบียน
โดยมีกำรลงรำยกำรข้อมูลทุกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งกำรลงรำยกำรทุกข้อมูลนั้น มีควำมถูกต้อง
ทุกรำยกำรเนื่องจำกเป็นกำรเลือกโดยผ่ำนกำรตั้งค่ำของระบบทำให้ไม่มีควำมผิดพลำดในกำรลง
รำยกำร
5. กำรพิมพ์ พบว่ำ กำรพิมพ์มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 96.06 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ
3.94 โดยกำรพิมพ์ที่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลมำตรฐำนสำกล เนื่องจำกเขตข้อมูลดังกล่ำว

เป็นกำรลงรำยกำรที่เป็นตัวเลขและมีข้อมูลที่ปรำกฏชัดเจน และกำรพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือ
ชื่อเขตข้อมูลเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 7 ข้อมูล ซึ่งเขตข้อมูลส่วนนี้มีกำรลงรำยกำร
มำกกว่ำส่วนอื่น ๆ เป็นเขตข้อมูลส่วนและต้องมีควำมละเอียดรอบคอบในกำรลงรำยกำรมำกจึงทำให้
มีกำรลงรำยกำรที่ไม่ถูกต้องดังข้อมูลที่ปรำกฏ นอกจำกนี้ยังมีเขตข้อมูลรำยกำรหลัก จำนวน 3 ข้อมูล
และเขตข้อมูลกำรจัดพิมพ์ กำรเผยแพร่ จำนวน 3 ข้อมูล ตำมลำดับ
ข้อเสนอแนะ
ในกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศลงในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติบรรณำรักษ์
ควรทบทวนหลักเกณฑ์ในกำรลงรำยกำรและทำข้อตกลงระหว่ำง ผู้ลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine
Readable Cataloging) และกำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging
Rules, second edition: AACR2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันใน
กำรปฏิบัติงำน และควรมีกำรตรวจสอบระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติว่ำในกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมสอดคล้องและเป็นมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) และกำรลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์
แบบ AACR2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 หรือไม่ เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันของกำรแบ่งปัน
ข้อมูลกับห้องสมุดอื่น ๆ ในอนำคต
การนาไปใช้ประโยชน์
สำมำรถนำผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรลงรำยกำรดังกล่ำว มำใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข
ปรับปรุงกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีรูปแบบ
กำรลงรำยกำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงใช้เป็นแนวทำงในกำรฝึกอบรม
บรรณำรักษ์และนักศึกษำ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพบรรณำรักษ์ในกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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