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

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



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



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



ประกอบด้วย EncodePassword, PatronAuthen, และ CheckOutItem ตำมล ำดับ ซึ่งได้รับ 
กำรช่วยเหลือจำกทีมผู้พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่ำงดี 

 

 
 

ภำพที่ 1  Context Diagram ของระบบ AV Self-Check  
 

 
 
ภำพที่ 2  หน้ำจอ Back Office ของระบบ AV Self-Check 

 
 
 
 
 



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

 
 
ภำพที่ 3  กำรบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม ่



 
 
ภำพที่ 4  หน้ำจอกำรสร้ำง QR Code ตำมล ำดับเลขเรียก 
 

  
 
ภำพที่ 5  ขั้นตอนกำรพิมพ์และติด QR Code ที่ปกหน้ำของสื่อโสตทัศนวัสดุ 



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

 

 
 
ภำพที่ 6  กำรจัดท ำกรำฟิกประกอบกำรประชำสัมพันธ์และบรรยำกำศกำรทดลองใช้งำนระบบ 



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

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

โสตทัศนวัสดุได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันก ำหนดส่งคืน 

ที่ติดอยู่บริเวณด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ และผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำร 

ยืมสื่อโสตทศันวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำร 

ยืม-คืน ซึ่งส่งผลให้ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร และส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกร 

สำรสนเทศของห้องสมุดเพ่ิมมำกข้ึน 



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

ความพึงพอใจในการใช้บริการ AV Self-Check สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

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

5.  กำรท ำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง 4.82 0.11 มำกที่สุด 

6.  กำรประทับวันก ำหนดส่งคืนท่ีหลังแผ่นโสตทันวัสดุก่อนน ำออกจำกห้อง 4.75 0.13 มำกที่สุด 

7.  บริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรใช้บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุของห้องสมดุ 4.85 0.11 มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.81 0.12 มากที่สุด 
 

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

 
ตำรำงที่ 2  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริกำร 
 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ AV Self-Check สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

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

6.  กำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรยืมของผู้ใช้บริกำร 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7.  ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลโสตทัศนวัสด ุ 4.50 0.50 มำกที่สุด 

8.  ประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรท ำงำนของระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 

9.  ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อระบบในภำพรวม 5.00 0.00 มำกที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.94 0.05 มากที่สุด 
 

 
 
 



 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของโสตทัศนวัสดุ 
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันก ำหนดส่งคืนที่ติดอยู่บริเวณ 
ด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 2.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำรยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร โดยไม่ต้องรอ 
หรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำรยืม-คืน 
 3.  เป็นกำรเพ่ิมช่องทำง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลำในกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ 
ของห้องสมุด 
 4.  ส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดเพ่ิมมำกข้ึน 
 5.  ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 
 บริกำร AV Self-Check จะเข้ำมำปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำรโสตทัศนวัสดุให้สอดรับ 
กับวิถชีีวิตยุคดิจิทัลของผู้ใช้กลุ่มใหม่อย่ำงลงตัว เป็นบริกำรเชิงรุกทีช่่วยยกระดับคุณภำพสินค้ำและ 
บริกำรจำกกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่ำ 
สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ห้องสมุด และเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำรแบบพึ่งตนเอง  
(Self-services) ที่เพ่ิมมำกข้ึนในอนำคต อันจะช่วยลดกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรและเวลำ 
ในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุดลงได้อีกมำกต่อไป 

 


