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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ให้บริกำรวำรสำรทั้งฉบับปัจจุบัน ล่วงเวลำ
ซึ่งจัดเก็บไว้ต่ำงสถำนที่กัน จำนวนเล่มวำรสำรที่ออกให้บริกำรมีจำนวนมำก ทำให้ได้รับข้อร้องเรียน
เรื่องกำรหำวำรสำรไม่พบอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำจึงได้ได้ทำกำรศึกษำเรื่องนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบจัดกำรตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวรให้เป็น
ระบบ โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้พัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร ทำให้ลดข้อผิดพลำดในกำรจัดวำงบนชั้น และช่วยให้กำรทำงำนของบุคลำกร
สะดวกและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรดำเนินงำนแบ่งเป็นขั้นตอน 2 ส่วน คือ กำรเตรียมกำร
ทำงเทคนิคตัวเล่ม และด้ำนเทคนิคของระบบ ซึ่งกำรเตรียมกำรทำงเทคนิคตัวเล่มของวำรสำร
ประกอบด้วย 1) นำระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือมำใช้กับกำรจัดหมวดหมู่วำรสำร โดยกำรให้
เลขประจำชื่อวำรสำรแต่ละชื่อ ตำมหลักกำรกำหนดเลขผู้แต่ง 2) จัดวำงระบบกำรเรียงวำรสำรใหม่
3) กำรดำเนินกำรทำงเทคนิคในจัดกำรตัวเล่ม ส่วนกำรดำเนินงำนด้ำนเทคนิคของระบบโปรแกรม
ใช้หลักกำรพัฒนำระบบตำมขั้นตอน ได้แก่ กำรวิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบและพัฒนำระบบ โดยภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่
HTML, PHP, Javascript และ SQL ส่วนของฐำนข้อมูลใช้ Mysql Database และโปรแกรมที่ใช้
ในกำรพัฒนำ ได้แก่ โปรแกรม Notepad++, MySQL-Font, Frontend Framework Bootstrap,
JavaScript และ Framework AngularJS สำหรับผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้
ระบบกำรค้นหำตำแหน่งของวำรสำรได้จำกกำรใช้งำนสืบค้น WebOPAC ของห้องสมุด ซึ่งสำมำรถ
ช่วยให้ผู้ใช้เข้ำถึงวำรสำรที่ต้องกำรได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหำกำรหำตัวเล่มวำรสำรไม่พบ ทำให้บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

คาสาคัญ:
ระบบค้นหำตำแหน่งตัวเล่มวำรสำร, วำรสำรตัวเล่ม

Abstract
The purpose of this study were to improve the management of printed
journal in the library systematically. The technology used to develop the search
system for the location of the journal in the library. Naresuan University reduced
errors on shelving the journals. And the library staff worked more convenient and
effective. The operation is divided into two phases: technical preparation on volume
and technical aspects of the system. The technical preparation of the journal volume
consists of 1) Adapting the classification system of the book to the classification
of journals with the principle of Cutter Author 2) Rearranging and shelving printed
journal. 3) Performing technical work on the volume. The technical implementation
of the application system were as follows: analysis and summary of user
requirements. Computer language used in this development were HTML, PHP,
Javascript and SQL. User Interface design and development used Mysql Database
and development tools include Notepad ++, MySQL-Font, Frontend Framework,
Bootstrap, JavaScript, and AngularJS Framework. For performance of this work found
that users could use the journal search system to access the library's WebOPAC.
This system helped users to quickly access their journals. Reducing the problem of
finding a journal volume could not be found. Employees worked more effectively.
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บทนา
สำนักหอสมุด ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวำรสำร ที่กำรจัดเก็บแตกต่ำง
จำกหนังสือทั่วไป เนื่องจำกมีกำหนดออกจำกต่อเนื่อง กำรจัดเก็บจึงต้องแยกสถำนที่จัดเก็บ
บำงครั้งผู้ใช้บริกำรค้นหำไม่เจอ เนื่องจำกไม่มีเลขหมู่วำรสำรที่ระบุกำรจัดเก็บอย่ำงแน่ชัด
รวมทั้งได้รับข้อร้องเรียนบ่อยครั้งเกี่ยวกับกำรหำวำรสำรไม่พบ ซึ่งระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
(WebOPAC) ของสำนักหอสมุดให้รำยละเอียดเพรำะชื่อวำรสำร ปีที่ฉบับที่ และสถำนะวำรสำร
เท่ำนั้น ไม่ได้ระบุเลขหมู่เหมือนหนังสือทั่วไป กำรไปหำที่ชั้นชื่อบนปกกับชื่อในระบบสืบค้น
ก็แตกต่ำงกัน วำรสำรบำงชื่อเรื่องมีกำรเปลี่ยนชื่อ บำงชื่อเรื่องหยุดพิมพ์ กำรหำที่ชั้นก็ดูได้พียง
ป้ำยหน้ำตู้วำรสำรเท่ำนั้น ทำให้ผู้ใช้บริกำรที่สืบค้นจำก WebOPAC แล้วมำหำรำยชื่อที่หน้ำตู้อีก
ทำให้เสียเวลำในกำรค้นหำวำรสำรแต่ละเล่ม งำนบริกำรสำรสนเทศ จึงได้หำรืองำนเทคโนโลยี
ห้องสมุด ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรจัดทำแผนผังกำรจัดวำงวำรสำร และมีกำรจัดกำรรำยชื่อวำรสำร
ใหม่ทั้งหมด โดยให้เลขสำหรับวำรสำรแต่ละเล่ม เหมือนเช่นหนังสือ เพื่อสะดวกในกำรค้นหำและ
ระบุตำแหน่งในระบบด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบจัดกำรตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวรให้เป็น
ระบบ ลดข้อผิดพลำดในกำรจัดวำงบนชั้น ทำให้กำรทำงำนของบุคลำกรสะดวกและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
2. เพื่อพัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของวำรสำรตัวเล่มในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวรเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำวำรสำรที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำปัญหำ แล้วนำมำหำรือร่วมจนได้ข้อตกลงว่ำควรมีกำรทำงำนเทคนิควำรสำรใหม่
เริ่มด้วยกำรจัดกำรชื่อเรื่องวำรสำร กำรจัดเรียงรำยชื่อและกำรให้เลขหมู่ของวำรสำร จำกนั้นนำ
ข้อมูลนี้ส่งต่อให้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด
1. กำรเตรียมกำรทำงเทคนิคตัวเล่มของวำรสำร ประกอบด้วย วิธีกำรดังนี้
1.1 กำรดึงรำยชื่อวำรสำรที่มีอยู่ทั้งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตรวจสอบกับฉบับจริง
ว่ำยังมีอยู่หรือไม่
1.2 จัดเรียงรำยชื่อใหม่
1.3 กำรนำระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือมำใช้กับกำรจัดหมวดหมู่วำรสำร โดยกำรให้
เลขประจำชื่อวำรสำรแต่ละชื่อ ตำมหลักกำรกำหนดเลขผู้แต่ง
1.4 เมื่อได้เลขหมู่แล้วติดเลขหมู่ที่เล่มวำรสำร
2. กำรจัดเรียงรำยกำรวำรสำร/ นิตยสำร
2.1 ให้เลขหมู่ตำมหลักมำตรฐำน บนลงล่ำง ซ้ำยไปขวำ
2.2 เพิ่มข้อมูลหมำยเลขตู้ ชั้น ที่ได้วำงวำรสำรแต่ละรำยชื่อให้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด

ภำพที่ 1 กำรจัดทำงำนเทคนิคขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 2 กำรจัดทำงำนเทคนิคนิตยสำรขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 3 ผังแสดงกำรจัดเรียงวำรสำร นิตยสำร เพื่อให้บริกำร
3. ขั้นตอนกำรทำระบบค้นหำตำแหน่ง กำรพัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของตัวเล่ม
วำรสำร ซึ่งดำเนินกำรโดยนักคอมพิวเตอร์ ใช้หลักกำรพัฒนำระบบตำมขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ
3.2 เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ
3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบฐำนข้อมูล
3.4 พัฒนำระบบ โดยภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ HTML, PHP, Javascript
และ SQLใช้ Mysql Database และโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ โปรแกรม Notepad++
โปรแกรม MySQL-Font, Frontend Framework Bootstrap, JavaScript Framework
AngularJS
4. ทดสอบระบบและนำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข
5. เปิดให้บริกำร
6. ประเมินกำรทำงำนและประเมินผลจำกผู้ใช้บริกำร

เริ่มต้น
พัฒนาระบบค้นหาตาแหน่ง
ศึกษำปัญหำ

วิเครำะห์ควำมต้องกำรผู้ใช้

จัดวำงระบบงำนเทคนิค
ตัวเล่มวำรสำร

เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับผู้ใช้
ออกแบบฐำนข้อมูล

จัดเรียงวำรสำรขึ้นชั้น

ส่งข้อมูลวำรสำรและชั้นวำง
ให้งำนเทคโนโลยี

ทดสอบระบบและปรับปรุง

เปิดใช้บริกำร
ประเมินผล
จบกำรทำงำน

ภำพที่ 4 แผนผังกำรทำงำน
ผลการดาเนินงาน
หลังจำกได้พัฒนำระบบค้นหำที่อยู่ของตัวเล่มแล้ว เมื่อเริ่มเปิดใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถค้นตัวเล่มวำรสำรที่ต้องกำรได้ตำมขั้นตอน ดังนี้
1. สืบค้นชื่อวำรสำรได้จำก WebOPAC ที่ลิงก์ http://opac.nu.ac.th และระบบ
จะแสดงผลรำยกำรบรรณำนุกรมพร้อมแสดงลิงก์ คลิกหำที่อยู่ของวำรสำรด้ำนล่ำง

ภำพที่ 5 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดทำงบรรณำนุกรมของวำรสำร พร้อมลิงก์ที่อยู่ของวำรสำร
เมื่อคลิกที่เมนูหำที่อยู่วำรสำร ระบบจะแสดงรำยกำรให้ค้นหำรำยชื่อวำรสำรขึ้นมำ

ภำพที่ 6 หน้ำค้นหำ

ภำพที่ 7 หน้ำจอแสดงผลระบบค้นหำ และแหล่งที่อยู่ของตัวเล่มวำรสำร

ภำพที่ 8 QR Code เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำใช้ระบบค้นหำตำแหน่งวำรสำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงระบบกำรจัดกำรวำรสำร ตั้งแต่กำรจัดระบบกำรเรียงตัวเล่ม
กำรกำหนดเลขประจำเล่มวำรสำร และกำรนำระบบกำรค้นหำตำแหน่งวำรสำรที่พัฒนำด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ ทำให้ช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้อย่ำงมำก ลดปัญหำร้องเรียน
เรื่องกำรหำตัวเล่มวำรสำรไม่พบ ทำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนได้ดีมำกขึ้น ไม่เสียเวลำในกำรช่วย
ผู้ใช้บริกำรค้นหำตัวเล่ม ซึ่งระบบดังกล่ำว ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งจำกคอมพิวเตอร์พีซี
และอุปกรณ์พกพำ อำทิ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต
การนาไปใช้ประโยชน์
1. สำนักหอสมุด สำมำรถนำแนวคิดระบบกำรค้นหำที่อยู่ของวำรสำร มำปรับใช้กับระบบ
กำรค้นหำตัวเล่มหนังสือได้ด้วย แม้ว่ำจะไม่ได้ดำเนินกำรเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่สำมำรถนำวิธีกำร
จัดทำแผนผังบนระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้กับกำรจัดวำงชั้นหนังสือได้ด้วย ซึ่งห้องสมุดอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแต่ยังไม่ครบทุกชั้น และทุกหมวด
2. ระบบกำรค้นหำตำแหน่งของวำรสำร ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรค้นหำตัวเล่ม
ประหยัดเวลำกำรค้นหำตัวเล่มของผู้ใช้บริกำร
3. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถแก้ปัญหำกำรจัดวำงระบบวำรสำร ที่แต่เดิมมีควำมสับสนและ
ไม่เป็นระบบ ทำให้ปัจจุบันเกิดควำมผิดพลำดน้อยมำก ในกำรค้นหำตัวเล่มไม่พบ ทำให้กำรให้บริกำร
ตอบสนองตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น
4. ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบช่วยค้นหำมำกขึ้น
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