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บทคัดย่อ 
 Full Paper Access คือ บริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็ม 
ของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่จัดเก็บและบริกำรอยู่ในห้องวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย  
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
เพียงแคผู่้ใช้บริกำรท ำกำรสแกนสัญลักษณ์ QR Code ที่ติดอยู่บนตัวเล่ม ระบบจะจัดส่ง URL ส ำหรับ 
ดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของชื่อเรื่องนั้น ๆ ไปยังอีเมลหรือ Social network ที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร
ทันท ีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) กำรศึกษำลักษณะข้อมูลของเขตข้อมูล 856 
(เขตข้อมูลย่อย u) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3) กำรจัดกำรข้อมูล 
ตัวเล่มและจัดเตรียมตัวเล่มเพ่ือให้บริกำร และ 4) กำรประชำสัมพันธ์และประเมินควำมพึงพอใจ 
ต่อกำรใช้บริกำร ผลประเมินควำมพึงพอใจที่ได้จำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน  
30 คน พบว่ำได้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79 
 
ค าส าคัญ: 
  เอกสำรฉบับเต็ม, คิวอำร์ โค้ด, วิทยำนิพนธ์, งำนวิจัย, ดำวน์โหลด 
 
Abstract 
  Full Paper Access is a service that provides full access to the full text  
of theses and research papers stored and saved in the theses and research report 
room, John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla 
University, Pattani Campus. The user just scans the QR Code on the cover and  
the URL of the full text of that title will be sent to email or social network that the 
user needs immediately. The process of operation is divided into 4 parts:  
1) the study of the data of the field 856 (subfield u) in the library automation system; 
2) the development of the information system; 3) the management of the book and  
the preparation of the book service; and 4) public relations and evaluation of the 
service satisfaction. The results of the service satisfaction test with a sample of  
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30 people found that the satisfaction rating was at the highest level with a mean  
of 4.79 
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บทน า 
   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
หลำกหลำย ประกอบด้วย หนังสือ วำรสำร วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยนั้นไดจ้ัดให้มีบริกำรอยู่ที่ห้องวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย ชั้น 3 
อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ซึ่งมักจะมีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกทีเ่ข้ำถึงตัวเล่มจริงบนชั้นโดยไม่ผ่ำนกำร
สืบค้น OPAC มำก่อน นอกจำกควำมล่ำช้ำในกำรค้นหำตัวเล่มแล้ว ยังเกิดควำมยุ่งยำกในกำรเข้ำถึง
เอกสำรฉบับเต็ม (Full paper) ของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่ำ หำกต้องกำรดำวน์โหลด
เอกสำรฉบับเต็มก็จะต้องกลับไปสืบค้นที่ OPAC หรือสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลอีกครั้ง หรือใช้วิธีถ่ำย
ส ำเนำเอกสำรเนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมีบริกำรให้ดำวน์โหลดด้วย ปัญหำเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำของผู้ใช้บริกำรและท ำให้กำรใช้งำนสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยมีจ ำนวนลด
น้อยลง งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับบรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดที่เก่ียวข้องกับ 
กำรให้บริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจึงไดร้่วมกันคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรที่ให้ผู้ใช้สแกน  
QR Code ที่หน้ำปกวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยเพื่อเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มได้ทันท ีภำยใต้ชื่อโครงกำร 
Full Paper Access 
  
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่มีบริกำร
อยู่ในห้องวิทยำนิพนธ์ฯ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
  2.  เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วย
ควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC หรือท ำกำรยืม-คืน เพ่ือน ำไปถ่ำยส ำเนำ 
  3.  เพ่ือให้วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยถูกใช้งำนอย่ำงเต็มที่ ไม่จ ำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง  
  4.  เพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  กำรศึกษำลักษณะข้อมูลของเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u)  

 กำรศึกษำลักษณะกำรลงรำยกำรเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u) ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติท ำให้พบต้นทำงของเอกสำรฉบับเต็ม 4 แหล่ง ได้แก่ OAR-DCMS เดิม (dc.oas.psu.ac.th) 
จ ำนวน 1100 ชื่อเรื่อง, OAR-DCMS ใหม่ (dc.pn.psu.ac.th) จ ำนวน 15 ชื่อเรื่อง, TDC 
(tdc.thailis.or.th) จ ำนวน 85 ชื่อเรื่อง และ PSU Knowledge Bank (kb.psu.ac.th) จ ำนวน 268 
ชื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 1,468 ชื่อเรื่อง จำกข้อมูลนี้ท ำให้ได้แนวทำงในกำรใช้งำน URL คือ 



  -  กรณี OAR-DCMS เดิมและใหม ่ให้ใช้ URL ของชื่อเรื่องนั้นในระบบ OPAC เนื่องจำก
เอกสำรฉบับเต็มถูกแบ่งย่อยออกเป็นบทจ ำนวนหลำยไฟล์ 

  -  กรณี TDC และ PSU Knowledge Bank ให้ใช้ URL จำกเขตข้อมูลย่อย u ได้เลย 
เนื่องจำกจะต้องเชื่อมโยงไปยังระบบฐำนข้อมูลที่จัดเก็บต้นฉบับของชื่อเรื่องนั้นอีกทีหนึ่ง ในที่นี้ ก็คือ
ระบบ TDC และระบบ PSU Knowledge Bank 
  2.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 ทีมงำนประชุมหำรือเพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ Full Paper 
Access ที่ต้องกำรให้จัดส่ง URL จำกข้ันตอนที่ 1 ไปยังอีเมลของผู้ใช้บริกำรได้ ควำมสำมำรถทั่วไป
ของระบบ ได้แก่ 
    1)  รองรับกำรน ำเข้ำ (Import) ข้อมูลบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย 
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขอบเขตข้อมูลเลขท่ีบรรณำนุกรม ชื่อเรื่อง เลขเรียก ผู้แต่ง และ URL 
จำกเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u) ได้ 
   2)  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยใหม่ได้ 
   3)  สร้ำงสัญลักษณ์ QR Code ประจ ำชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยได้ 
   4)  ส่ง URL ส ำหรับดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยแต่ละชื่อ
เรื่อง ไปยังอีเมลหรือ Social network ที่ผู้ใช้ต้องกำรได้ 

  5)  ตรวจสอบและนับจ ำนวนกำรเข้ำถึงเพ่ือดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัยแต่ละชื่อเรื่องได้ 

 ผู้พัฒนำได้ใช้แนวทำงในกำรออกแบบระบบตำมหลักกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ 
(SDLC) ตั้งแตก่ำรวำงแผน ก ำหนดขอบเขตควำมเป็นไปได้และข้อจ ำกัดของระบบ สู่กำรออกแบบและ
พัฒนำระบบ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล หน้ำที่และควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้นของผู้ใช้งำน
ระบบกำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-based application technology) 
ผู้พัฒนำไดเ้ลือกใช้โปรแกมภำษำ PHP และ JavaScript ท ำงำนร่วมกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
MySQL และซอฟต์แวร์ส ำหรับบริกำรเครื่องแม่ข่ำย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open source 
software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และค่ำใช้จ่ำย 

 



 
 

ภำพที่ 1  แสดง Context diagram ของระบบ Full Paper Access  
 

 
 

ภำพที่ 2  แสดงหน้ำจอ Back office ของระบบ Full Paper Access 
 

  3.  กำรจัดกำรข้อมูลตัวเล่มและจัดเตรียมตัวเล่มเพ่ือให้บริกำร 
 ในครั้งแรกจะท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจำกระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำสู่ฐำนข้อมูลระบบ Full Paper Access หลังจำกนั้นจึงจะเป็นกำรบันทึกข้อมูล
ตัวเล่มใหม่ตำมปกติ ขั้นตอนกำรท ำงำนมีดังนี้ 
   3.1  บรรณำรักษ์ไดร้ับตัวเล่มวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  
ท ำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล PSU Knowledge Bank (หรือ TDC) ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และระบบ Full Paper Access ตำมล ำดับ 



   3.2  ระบบ Full Paper Access ท ำกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดทรำบว่ำ
ขณะนี้ได้มีตัวเล่มใหม่เข้ำมำ 
   3.3  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดรับตัวเล่มจำกบรรณำรักษ์ จัดพิมพ์และติดสัญลักษณ์  
QR Code ที่ได้จำกระบบ Full Paper Access ไว้บนปกหน้ำของตัวเล่มแล้วน ำขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร 
   3.4  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดปรับเปลี่ยนสถำนะกำรติดสัญลักษณ์ QR Code  
ประจ ำตัวเล่ม 
 

 
 

ภำพที่ 3  แสดงกำรบันทึกข้อมูลตวัเล่มใหม ่



 
 

ภำพที่ 4  แสดงหน้ำจอกำรสร้ำง QR Code ตำมล ำดับเลขเรียก 
 

  
 

ภำพที่ 5  แสดงขั้นตอนกำรพิมพ์และตดิ QR Code ที่ปกหน้ำของตัวเล่ม 



   4.  กำรประชำสัมพันธ์และประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 
 ท ำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล หน้ำจอประชำสัมพันธ์

ดิจิทัล และ Social network ของห้องสมุด รวมถึงจัดท ำป้ำยโฆษณำในลักษณะโฟมบอร์ดวำงไว้ใน
ต ำแหน่งที่มีผู้ใช้บริกำรสัญจรไปมำและภำยในห้องวิทยำนิพนธ์ฯ เพ่ือดึงดูดควำมสนใจและเชิญชวนให้
เข้ำใช้บริกำร 

  ทีมงำนได้เชิญกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 30 คน มำทดลองใช้บริกำรระบบ Full Paper Access 
พร้อมท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ไดผ้ลตำมตำรำงที่ 1 

 

 
 
ภำพที่ 6  แสดงกำรจัดท ำกรำฟิกประกอบกำรประชำสมัพันธ์และบรรยำกำศกำรทดลองใช้งำนระบบ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  กำรพัฒนำระบบ Full Paper Access บริกำรช่วยกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัยผ่ำน QR Code ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ใช้บริกำรจะสำมำรถเข้ำถึงเอกสำร
ฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว เพรำะไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC 
หรือท ำกำรยืม-คืน เพ่ือน ำไปถ่ำยส ำเนำ เกิดกำรใช้งำนวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยอย่ำงเต็มที่และ 
ไม่จ ำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง 



  ผลประเมินจำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน ในประเด็น 
ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 1) พบว่ำได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกประเด็น  
โดยค ำถำมในหัวข้อบริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด (4.89) 
 
ตำรำงที่ 1  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร Full Paper Access ของผู้ใช้บริกำร 
 
 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ Full Paper Access สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

1.  กำรสแกน QR Code ที่ตัวเล่ม 4.70 0.15 มำกที่สุด 
2.  กำรแสดงข้อมูลที่หน้ำจออุปกรณ์ 4.85 0.11 มำกที่สุด 
3.  กำรระบุที่อยู่อีเมลเพื่อจัดส่งลิงค์ดำวน์โหลด Full paper 4.82 0.12 มำกที่สุด 
4.  กำรแชร์ข้อมูลไปยัง Social network 4.67 0.17 มำกที่สุด 
5.  กำรได้รับอีเมลเพื่อดำวน์โหลด Full paper มีควำมรวดเร็ว
ถูกต้อง และครบถ้วน 

4.81 0.12 มำกที่สุด 

6.  บริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย 4.89 0.10 มำกที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.79 0.13 มากที่สุด 

  

 นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ทดลองใช้งำนระบบหลำยท่ำน คิดเห็นว่ำอยำกให้
ห้องสมุดขยำยขอบเขตกำรดำวน์โหลดเนื้อหำฉบับเต็มของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอ่ืน ๆ  
ที่สำมำรถเผยแพร่ได้เพ่ิมเติมอีกด้วย 
  ผลประเมินจำกกำรใช้งำนระบบ Full Paper Access ของผู้ให้บริกำร (บรรณำรักษ์ 
และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด) จ ำนวน 2 คน ในประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน 
กำรท ำงำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 2) พบว่ำได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทุกประเด็น 
  



ตำรำงที่ 2  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ Full Paper Access ของผู้ให้บริกำร 

 
 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Full Paper Access สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

1.  กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.  กำรเข้ำถึงเมนูเพ่ือท ำงำนต่ำง ๆ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.  กำรบันทึกและจัดกำรข้อมูลตัวเล่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.  กำรสร้ำง QR-Code ประจ ำตัวเล่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.  กำรค้นหำข้อมูลตัวเล่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.  ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลตัวเล่ม 4.50 0.50 มำกที่สุด 
7.  ประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรท ำงำนของระบบ 4.50 0.50 มำกที่สุด 
8.  ควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบในภำพรวม 5.00 0.00 มำกที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.88 0.13 มากที่สุด 
 
  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  เพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่มีบริกำรอยู่ใน
ห้องวิทยำนิพนธ์ฯ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
  2.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วย 
ควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC หรือท ำกำรยืม-คืน เพ่ือน ำไปถ่ำยส ำเนำ 
  3.  วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยถูกใช้งำนอย่ำงเต็มที่ ไม่จ ำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง 
  4.  ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น 
  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด 
 บริกำร Full Paper Access จะสำมำรถช่วยเหลือนักวิจัยหรือผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรเข้ำถึง
วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจ ำนวนมำก โดยกำรดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มจำกกำรสแกน QR Code  
ที่ตัวเล่ม แทนกำรถ่ำยส ำเนำ หรือยืมออกซึ่งอำจถูกจ ำกัดสิทธิ์จ ำนวนกำรยืม ถือเป็นอีกหนี่งบริกำร
เชิงรุกทีช่่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทรัพยำกรประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยของห้องสมุด 
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและช่วยขับเคลื่อนงำนห้องสมุดให้สำมำรถด ำเนินภำรกิจไปได้อย่ำงรำบรื่นและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริกำร   
 


