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บทคัดย่อ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ชื่อเรื่อง  แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ชื่อผู้วิจัย นายคม กันชูลี และคณะ 
หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และแนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง จ านวน 22,977 คน ที่เป็นสมาชิกในระบบ
ยืม-คืนหนังสือ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน ได้มาจาก
ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 302 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 60 คน อาจารย์และบุคลากร จ านวน 15 คน การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 
ความคิดเห็นต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
 
ผลการวิจัยพบว่า  
 สภาพการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง มีความถ่ีในการใช้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด มีระยะเวลาใช้งานเป็นเวลา 2 ปี  ทรัพยากรที่ถูก
ยืม-คืนด้วยตนเอง คือ หนังสือ ต ารา และใช้วิธีการเรียนรู้การยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง จากหน้าจอของระบบ
ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการในทันทีที่ระบบยืม-คืนหนังสือขัดข้อง เมื่อ
ระบบขัดข้องระบบสามารถแสดงข้อความแนะน า และสามารถยืมหนังสือพร้อมกันครั้งละหลายเล่ม ส่วน
ปัญหาที่พบมากทีสุ่ดในระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง คือ ระบบไม่พิมพ์สลิปการยืม-คืน  
 แนวทางในการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรพัฒนาระบบการพิมพ์สลิปการยืม-คืน ให้ใช้งานได้ง่าย พิมพ์ได้รวดเร็ว
และคมชัด  พัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองให้มีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีระบบแจ้งเตือน
เมื่อเครื่องขัดข้อง ส่งถึงผู้รับผิดชอบดูแลระบบให้แก้ไขได้ทันที และ พัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสด้วยตนเอง
ในกรณีที่มีการลืมรหัส ผ่านหน้าจอระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
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กิตติกรรมประกาศ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถด าเนินงานมาได้และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของ
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การท าวิจัยนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อาทิ ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจประเมินผลการวิจัย  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ  ที่ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย   
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
อุปกรณ์ และสถานที่ ท าให้การท าวิจัยในครั้งนี้ลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
              คม กันชูลี 
        หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำที่ท ำวิจัย  
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือห้องสมุด เป็นหน่วยงำนสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ตลอดจนมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีไว้ส ำหรับ นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้ศึกษำค้นคว้ำในเรื่องที่ต้องกำรได้อย่ำงเต็มที่ งำนบริกำรยืม-คืน เป็นบริกำรพ้ืนฐำนที่
ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้สำมำรถยืมหนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศออกไปใช้
นอกห้องสมุดได้ ในกำรให้บริกำรยืม-คืน ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมใช้ระบบกำรยืม-คืน 
ด้วยระบบบำร์โค้ด ผ่ำนบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด โดยจะน ำบำร์โค้ดท่ีติดกับหนังสือมำอ่ำนกับเครื่องอ่ำน
บำร์โค้ดผ่ำนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำกนั้นจะน ำหนังสือที่ท ำกำรยืม ไปลบสัญญำณแม่เหล็กกันขโมย
ก่อนจะส่งหนังสือให้ผู้ใช้น ำออกจำกห้องสมุด ส่วนขั้นตอนกำรรับคืน บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด อ่ำน
บำร์โค้ดของหนังสือและน ำหนังสือมำตั้งสัญญำณกันขโมย เพ่ือน ำขึ้นชั้นรอผู้ใช้คนต่อไป  
 ปัจจุบัน มีกำรน ำระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้ในระบบยืม-คืน ช่วยให้กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรน ำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID- Radio Frequency Identification) มำใช้ในระบบ
ยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง แทนกำรให้บริกำรแบบบำร์โค้ด โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรบริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น มีควำมเป็นอิสระและควำมเป็นส่วนตัวในกำรยืมหนังสือ ในกำรยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง ผู้ยืมสำมำรถท ำกำรยืม  ท ำกำรคืนด้วยตนเอง ระบบสำมำรถพิมพ์สลิปกำรยืม กำรคืน ที่ระบุ
ชื่อผู้ยืม ชื่อหนังสือที่ยืม วัน เวลำที่ท ำกำรยืม  ก ำหนดส่ง  ท ำให้เกิดควำมสะดวกสบำย ลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลำในกำรให้บริกำรยืม กำรคืน รวมทั้งระบบยังสำมำรถป้องกันหนังสือสูญหำย และแท็ก RFID มีอำยุ
กำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 100,000 ครั้ง  
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ได้น ำระบบกำรยืม -คืน
หนังสืออัตโนมัติมำให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนำยน 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีตู้ยืมหนังสือด้วย
ตนเอง ณ อำคำรหอสมุด e-library ชั้น 2 จ ำนวน 1 ชุด ชั้น 3 จ ำนวน 1 ชุด และตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง ชั้น 1 
จ ำนวน 2 ชุด โดยจุดรับคืนหนังสือจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส ำคัญอย่ำงอย่ำงที่ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยต่อ
ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นผู้ปฏิบัติงำน  จึงเห็นควำมจ ำเป็นในกำรศึกษำเรื่อง
ดังกล่ำว ผลที่ได้จำกกำรวิจัยจะท ำให้ทรำบสภำพกำรใช้งำน ควำมคิดเห็น ปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สำมำรถพัฒนำ 
ปรับปรุงระบบกำรยืม   กำรคืนหนังสือด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษำสภำพกำรใช้ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
3. เพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง น ำไปพัฒนำระบบยืม- 

คืนหนังสือด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



2 | ห น ้ า  
 

3.ขอบเขตของโครงกำรวิจัย  
 1. กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรใช้ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

2. ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริกำรระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เฉพำะผู้ที่เคยใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ในรอบ
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 22,977 คน 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ได้ทรำบสภำพกำรใช้ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 

2.  ได้ทรำบควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
3.  ได้สำรสนเทศจำกผลกำรวิจัย ใช้เป็นแนวทำงส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้พัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือ

ด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 
 

5. นิยำมศัพท ์
 เทคโนโลยี RFID หมำยถึง เทคโนโลยีคลื่นวิทยุที่น ำมำประยุกต์ใช้กับกำรให้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง 
 ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง หมำยถึง ระบบที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดมำ
เพ่ือให้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี RFID 
 ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง หมำยถึง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือ
ด้วยตนเองท่ีได้จำกงำนวิจัยนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจำกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำร 
 สภำพกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง หมำยถึง กำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เช่น 
จ ำนวนครั้งต่อสัปดำห์ ระยะเวลำที่เคยใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เป็นต้น 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรต ำรำและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมดังนี้ 
 1. ประวัติควำมเป็นของกำรน ำระบบ RFID มำใช้งำน ของส ำนักวิทบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
   2.1  ควำมหมำยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  2.2  ส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

  3.  กำรน ำเทคโนโลยี RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
   2.1  ควำมหมำย RFID  
   2.2  องค์ประกอบระบบ RFID 
   2.3  ระบบ RFID  ส ำหรับงำนในห้องสมุด 
   2.4  หลักกำรท ำงำนของระบบ RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  4.   งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.  ประวัติควำมเป็นของกำรน ำระบบ RFID มำใช้งำน ของส ำนักวิทบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 พ.ศ. 2557  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรขนย้ำยหนังสือและครุภัณฑ์ต่ำงๆของหอสมุดจำกอำคำร
เดิม (ปัจจุบันคือที่ตั้งของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) มำอยู่ที่อำคำรหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) หลัง
ใหม่ โดยใช้เวลำเตรียมกำรขนย้ำยและด ำเนินกำร Tagging หนังสือวำรสำร ตั้งแต่เดือนมีนำคม-กรกฎำคม พ.ศ. 
2557 จึงแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ในวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2557  โดยให้บริกำรเฉพำะชั้น 2 และชั้น 
3 จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ใช้อย่ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่
บัดนั้นเป็นตน้มำ 
  ปัจจุบัน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับกำรพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำและเติบโตขึ้นตำมล ำดับ มีจ ำนวนทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มีคุณภำพและหลำกหลำย โดยน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีสถำนที่และบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้แบบ
ครบวงจร พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเพ่ืออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่น
ประเทศชำติต่อไป 
  
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 2.1  ควำมหมำยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 จุฑำทิพย์  จันทร์ลุน (2553)  ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นระบบกำรท ำงำนของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ช่วยในกำรท ำงำนของฝ่ำยต่ำงๆของห้องสมุด ได้แก่ งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนท ำรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ  งำนบริกำรสำรสนเทศ งำนยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และงำนควบคุมวำรสำรสำรสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือ
ควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 
  กรรณิกำร์  ลินพิศำล (2537) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นระบบงำนส่วนต่ำงๆของห้องสมุดที่มีกำรด ำเนินงำน
และปฏิบัติงำนร่วมกัน สำมำรถน ำมำผสมผสำนให้ เป็นระบบหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุด 
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  สมพิศ  คูศรีพิทักษ์ (2539) ให้ควำมหมำยว่ำ  เป็นระบบสำรสนเทศระบบหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
ข้อมูลต่ำงๆ ของห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องครบวงจร แล้วเชื่อมต่อระบบกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ำยและ
โทรคมนำคม ซึ่งท ำให้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องกำรน ำไปใช้ในระบบออนไลน์ 
  นิธิมำ สังคหะ  (2540) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรผสมผสำนกำรท ำงำนร่วมกันของฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ เพ่ือกำรจัดกำรงำนห้องสมุด ประกอบด้วยชุดค ำสั่งด้ำนงำนวิเครำะห์ทรัพยำกร งำนจัดหำ งำนบริ กำร
ยืม-คืน งำนสืบค้นหนังสือ งำนยืมระหว่ำงห้องสมุด และงำนควบคุมวำรสำร 
  น้ ำทิพย์  วิภำวิน (2543) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรน ำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรด ำเนินงำนห้องสมุดซึ่ง
ท ำให้ขั้นตอนกำรท ำงำนของบรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนไป ผู้ปฏิบัติงำนในห้องสมุดจะได้รับควำมสะดวก
มำกขึ้นและท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  กล่ำวโดยสรุป ห้องสมุดอัตโนมัติหมำยถึง กำรน ำเอำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุดประกอบด้วยกำรท ำงำนของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรระบบ
เครือข่ำยมำใช้เพื่อให้ห้องสมุดมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
 
  2.2  ส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  ยุทธนำ   เจริญรื่น  (2545)  ได้กล่ำวถึงส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติว่ำประกอบด้วยส่วน
ส ำคัญ ได้ 2 ส่วนดังนี้  
   1.  ส่วนของ Hardware ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งท ำหน้ำที่เป็นตัวสนับสนุนกำร
ท ำงำนของซอฟต์แวร์   
   2.  ส่วนของ Software ได้แก่ โปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้งำนห้องสมุด
โดยเฉพำะ 
 
  สุคนธ์ทิพย์  ค ำจันทร์ และสรวิช  บุญมี (2558)  ได้กล่ำวถึงส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติว่ำ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั่วไปประกอบด้วยชุดโปรแกรมหลัก (Module)  ในกำรท ำงำน 5 ระบบส ำคัญ คือ 
   1.  ระบบงำนจัดหำทรัพยำกร (Acquisitions Module) เป็นชุดโปรแกรมส ำหรับระบบกำร
จัดหำทรัพยำกรห้องสมุด ประกอบด้วย กำรท ำรำยกำรสั่งซื้อ กำรท ำจดหมำยสั่งซื้อ กำรติดตำมทวงถำม กำร
ควบคุมงบประมำณกำรจัดซื้อและกำรออกรำยงำนต่ำงๆ 
   2. ระบบงำนวิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำร (Cataloging Module) เป็นชุดโปแกรมส ำหรับ
งำนสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณนุกรมทรัพยำกรห้องสมุดทุกประเภท เช่น หนังสือบทควำม วิทยำนิพนธ์ วำรสำร 
โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ประกอบด้วยกำรตรวจสอบข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรแก้ไขข้อมูล 
กำรออกแบบรำยงำนและควบคุมเอกสำรเป็นต้น 
  3.  ระบบงำนยืม-คืน (Circulation Module) เป็นชุดโปรแกรมส ำหรับกำรท ำงำนให้บริกำรยืม-
คืน ทรัพยำกรห้องสมุดเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรได้ถูกต้อง รวดเร็ว เช่น กำรสร้ำงฐำนข้อมู ลห้องสมุด กำร
ก ำหนดสมำชิก กำรก ำหนดสิทธิในกำรยืม กำรก ำหนดวันยืมของทรัพยำกรแต่ละประเภท กำรก ำหนดค่ำปรับและ
กำรคิดค่ำปรับ กำรท ำจดหมำยติดตำมทวงถำมเมื่อมีหนังสือค้ำงส่ง กำรจองหนังสือและกำรออกรำยงำนต่ำงๆ 
เป็นต้น 
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   4.  ระบบงำนควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control Module) เป็นชุดโปรแกรมส ำหรับ
ท ำงำนวำรสำรเริ่มตั้งแต่กำรบอกรับวำรสำรจนถึงกำรให้บริกำร ซึ่งมีส่วนคล้ำยกับกำรท ำงำนจัดหำ (Acquisitions 
Module) คือช่วยในกำรจัดหำวำรสำรโยกำรสั่งซื้อกำรจัดท ำงบประมำณ จัดซื้อและกำรหักงบประมำณ กำรท ำ
จดหมำยสั่งซื้อ และทวงถำมเม่ือได้รับวำรสำรล่ำช้ำ งำนลงทะเบียนวำรสำร และกำรเย็บเล่ม เป็นต้น 
   5.  ระบบงำนสืบค้นรำยกำรออนไลน์ (Online Public Access catalog-OPAC) เป็นชุด
โปรแกรมส ำหรับกำรท ำงำนสืบค้นข้อมูลซึ่งจะมีหลักกำรสืบค้นเช่นเดียวกับกำรสืบค้นด้วยระบบมือด้วย
บัตรรำยกำร เช่น กำรค้นด้วยชื่อเรื่อง ผู้แต่งหรือชื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ประกอบด้วย ระบบกำรก ำหนดดรรชนีสืบค้น 
กำรออกแบบผลกำรสืบค้น ระดับของกำรแสดงผล กำรออกรำยงำนผลกำรสืบค้น กำรรำยงำนผลกำรสืบค้น และ
ออกสถิติรำยงำนผลกำรสืบค้น 
  นอกจำกนี้อำจมีชุดโปรแกรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ำมำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่พัฒนำระบบเพ่ือให้เกิดควำม
แตกต่ำงในรำยละเอียดของกำรท ำงำนและสนองควำมต้องกำรของห้องสมุดบำงแห่ง ที่มีสภำพแวดล้อมท ำงำน
ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับระบบนั้น  
 
3.  กำรน ำเทคโนโลยี RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  3.1  ควำมหมำย RFID 
  RFID ย่อมำจำก Radio-frequency identification เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นควำมถี่วิทยุ 
เทคโนโลยีถูกน ำมำใช้งำนโดยเริ่มในกลุ่มเทคโนโลยีกำรตรวจจับที่มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 50 ปี เทคโนโลยีของ
กำรบ่งชี้โดยใช้คลื่นควำมถี่วิทยุนั้น โดยเป็นอุปกรณ์ทำงทหำรที่ใช้ในสงครำมโลกครั้งที่ 2 โดยใช้ตัวส่งคลื่นควำมถี่
วิทยุเพ่ือแยกเครื่องบินฝ่ำยพันธมิตร  ออกจำกฝ่ำยอักษะ นับจำกนั้นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้มีกำรพัฒนำมำ
เรื่อยๆ โดยเฉพำะประโยชน์กับเครื่องบินทหำร  และฝ่ำยพลเรือน ในปัจจุบันนี้มีกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
หลำกหลำยเพื่อตรวจจับอุปกรณ์ทำงทหำร  และงำนส่วนบุคคล เมื่อปี คศ.1970 สองบริษัทที่จัดท ำอำวุธนิวเคลียร์
ให้สหรัฐมีห้องทดลองที่     los Alamos scientific laboratory ของ Northwestern University ได้ทดลองน ำ
ระบบ RFID เข้ำมำใช้ในเชิงพำณิชย์ โดยเป็นรูปแบบเทคโนโลยีกำรตรวจจับ และในต้นปี คศ. 1980 กำรประยุกต์
เริ่มจำกกำรบ่งชี้ทำงงำนปศุสัตว์ และท ำกำรตรวจจับรถรำงรถไฟ  
   ในปัจจุบันได้มีกำรน ำ RFID ไปประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรน ำมำใช้แทนระบบแถบ 
เช่น บัตรส ำหรับใช้ผ่ำนเข้ำออกสถำนที่ บัตรที่จอดรถ และสำมำรถพบในรูปแบบของแท็กสินค้ำ ซึ่งมีขนำดเล็กจน
สำมำรถแทรกลงระหว่ำงชั้นเนื้อของกระดำษได้ หรือเป็นแบบแท็กติดตำมตัวสัตว์  หรือเป็นแบบแคปซูลขนำดเล็ก
ฝังเอำไว้ในตัวสัตว์เพ่ือบันทึกประวัติเป็นกำรบ่งชี้พันธุ์สัตว์  ประเภทอำหำร สถำนที่เกิด เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำกำร
ประยุกต์ใช้งำนมีควำมหลำกหลำย มีกำรปรับใช้ขนำดรูปร่ำงที่เหมำะสมกับงำนที่จะน ำไปใช้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็น
กำรน ำเอำคลื่นวิทยุเป็นคลื่นพำหนะเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์ 2 ตัว คือ แท็ก RFID และตัวอ่ำน
ข้อมูล (ยงยุทธ  หำญธำรีรักษ์, 2548) 
  3.2  องค์ประกอบระบบ 
   1.  ป้ำยระบุข้อมูลหรือ แท็ก (Tag)  คือส่วนส ำคัญที่สุดส ำหรับกำรระบุประเภท กลุ่ม หรือ 
แม้แต่เจ้ำของหนังสือชุด เป็นชุด Microchip ที่บันทึกข้อมูลที่จ ำเป็นของเอกสำรไว้ระบุตัวตนสิทธิ์กำรใช้หนังสือ 
   2.  เครื่องยืม อัตโนมัติ (Patron Self Checkout station) เป็นเครื่องมือส ำหรับท ำรำยกำรยืม
หนังสือที่ต้องกำรออกจำกห้องสมุดแบบด ำเนินกำรเองตำมค ำขอแนะน ำของระบบ 
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   3.  เครื่องตรวจสถำนะที่ช่องทำงออก ( Intelligent sensors security Gate)  เป็นส่วนกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยเป็นหลักเพ่ือป้องกันกำรน ำเอกสำร หนังสือที่ไม่ได้รับกำรอนุญำตออกนอกพ้ืนที่ 
   4.  เครื่องอ่ำน RFID  ส ำหรับกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Staff Station Reader)  เป็นอุปกรณ์
ส ำหรับท ำรำยกำรคืนหนังสือ หรือกำรน ำหนังสือใหม่เข้ำระบบ กำรก ำหนดข้อมูลแท็กลงในหนังสือ เป็นต้น 
   5.  เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) ใช้ส ำหรับให้บริกำรผู้ใช้ ในกำรน ำหนังสือส่งคืน
หอสมุดโดยไม่ผ่ำนบรรณำรักษ์ และไม่ต้องกำร Check –in ตำมระบบ โดยหนังสือที่คืนกลับ จะตัดเข้ำระบบเอง 
พร้อมกับตัดรำยกำรยืมเดิมในผู้ใช้รำยนั้นๆ ออกอัตโนมัติ 
   6.  เครื่องตรวจสอบหนังสือไร้สำย (Portable Inventory Reader)  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
ใช้เพื่อกำรตรวจสอบประเภทหรือจ ำนวนหนังสือในชั้น หรือแม้แต่กำรค้นหำหนังสือในชั้นด้วยเช่นกัน 
   7.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยจัดกำรระบบ (Application Server) ส ำหรับติดตั้งชุดบริหำรงำน
หอสมุด (พุฒิพงศ์  ยองทอง, 2550) 
  3.3  ระบบ RFID  ส ำหรับงำนในห้องสมุด 
  ปัจจุบันห้องสมุดน ำเอำเทคโนโลยี RFID มำใช้ในงำนห้องสมุด คือ (มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552) 
   1.  บริกำรยืมคืนวัสดุสำรสนเทศด้วยตนเอง (Self Checkout) 
  2.  บริกำรคืนวัสดุสำรสนเทศด้วยตนเอง (Self return)  ผ่ำนตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book -
return)  
   3.  ระบบรักษำควำมปลอดภัยของวัสดุสำรสนเทศ (RFID Theft Detections/security Gate) 
เป็นระบบตรวจสอบและป้องกันกำรน ำวัสดุสำรสนเทศ ออกจำกห้องสมุดโดยไม่ผ่ำนกำรยืมที่ถูกต้อง 
   4. อุปกรณ์แยกวัสดุสำรสนเทศ (Sorting Station) เป็นชุดอุปกรณ์เพ่ือแยกหนังสือหรือวัสดุ
สำรสนเทศที่ได้รับคืนจำกสมำชิก โดยแยกออกจำกตำมหมวดหมู่หรือชั้นวำงที่ถูกต้อง 
   5. กำรส ำรวจวัสดุสำรสนเทศและกำรจัดชั้น (Inventory and shelf management) เป็นกำร
ส ำรวจหนังสือ หรือวัสดุสำรสนเทศบนชั้น ซึ่งจะตรวจสอบพบว่ำหนังสือเล่มใดวำงผิดที่หรือมีจ ำนวนหนังสือที่
หำยไป 
  3.4  หลักกำรท ำงำนของระบบ RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
    1. หลักกำรท ำงำนของระบบกำรยืมทรัพยำกรด้วยตนเอง โดยใช้ระบบสัมผัส (Touch Screen) 
ที่ง่ำย พร้อมกำรท ำงำนแบบ Graphical User Interface (GUI) ที่มีภำพเคลื่อนไหวแสดงวิธีกำรใช้งำนให้ผู้ใช้ท ำ
ตำมได้โดยง่ำย เลือกได้ทั้งชนิดหน้ำจอมำตรฐำน (standard monitor) หรือ หน้ำจอแบน (flat screen 
monitor) เครื่องยืมทรัพยำกรห้องสมุดอัตโนมัติของ Checkpoint สำมำรถอ่ำนสัญญำณได้ไกลจำกพ้ืนผิวอุปกรณ์
ถึง 12 นิ้ว โดยที่วัสดุที่ยืมไม่ต้องสัมผัสกับพ้ืนผิวโดยตรง และไม่ต้องก ำหนดต ำแหน่งเฉพำะเจำะจง สำมำรถอ่ำน
สัญญำณได้ 360 องศำ ให้ควำมสะดวกและประหยัดเวลำในกำรยืม ลดปัญหำผู้ใช้ต้องรอคิวเพ่ือยืมอัตโนมัติได้เป็น
อย่ำงมำก บัตรสมำชิกห้องสมุด สำมำรถเลือกได้ตำมควำมต้องกำรไม่ว่ำจะเป็น บัตรสมำร์ทกำร์ด , แถบแม่เหล็ก 
(magnetic strip), บำร์โค้ด หรือบัตรคลื่นควำมถี่วิทยุ (บัตรคลื่นควำมถี่วิทยุของ Checkpoint มีทั้งแถบแม่เหล็ก 
บำร์โค้ด และ RFID ในบัตรใบเดียว) ชุดเครื่องยืมทรัพยำกรอัตโนมัติมำตรฐำนมีเครื่องอ่ำนบำร์โค้ด (Barcode 
Scanner) เพ่ือใช้กับบัตรห้องสมุดแบบบำร์โค้ดสำมำรถท ำกำรยืมทรัพยำกรโดยอัตโนมัติ ได้มำกถึง 20เล่มต่อ
วินำที (Anti-collision) ที่ควำมสูงไม่เกิน 12 นิ้วจำกพ้ืนผิวอุปกรณ์ ฯ พิมพ์ใบรำยกำร (receipt) ทันทีที่เสร็จสิ้น
ขั้นตอนกำรยืม มีรำยละเอียด เช่น ชื่อผู้ยืม วันเดือนปี ที่ยืม , รำยกำรหนังสือและวัสดุ, ชื่อวัสดุ, ก ำหนดส่งคืนแต่
ละรำยกำร, จ ำนวนรำยกำรที่ยืมทั้งหมด ตลอดจนรำยละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นต้น ระบบตัดกระดำษ
อัตโนมัติ เมื่อพิมพ์ใบรำยกำรยืม(receipt) เสร็จสิ้น ป้องกันกำรยืมทรัพยำกรโดยสมำชิกที่ห้องสมุดไม่อนุญำต
ให้ยืมได้ หรือทรัพยำกรที่ไม่อนุญำตให้ยืม หำกทรัพยำกรที่น ำมำยืมเป็นทรัพยำกรที่ไม่สำมำรถให้ยืมได้ เครื่องยืม
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อัตโนมัติจะแสดงข้อควำมแจ้งให้ผู้ยืมทรำบเพ่ือให้ผู้ยืมติดต่อกับบรรณำรักษ์เพ่ือท ำกำรยืมต่อไป  เครื่องยืม ฯ 
อัตโนมัติสำมำรถให้บริกำรได้ตลอด 24 ชม.  
   2. หลักกำรท ำงำนของระบบกำรคืนทรัพยำกรด้วยตนเอง ชุดอุปกรณ์รับคืนวัสดุอัตโนมัติสำมำรถ
รับคืนได้ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมงแม้กระทั่งห้องสมุดปิดท ำกำรระบบปรับปรุง (Update) ฐำนข้อมูลทันทีเมื่อ
ทรัพยำกรถูกหย่อนผ่ำนอุปกรณ์รับคืนวัสดุที่ผ่ำนอุปกรณ์รับคืนวัสดุห้องสมุดอัตโนมัติ สำมำรถให้บริกำรยืมต่อได้
ทันที หำกไม่มีกำรจองยืมต่อเจ้ำหน้ำที่สำมำรถน ำหนังสือและวัสดุเก็บขึ้นชั้นได้ทันที   ไม่ต้องหรือเปิดสัญญำณกัน
ขโมยอีกครั้งหลังจำกรับคืนวัสดุผ่ำนอุปกรณ์ฯ ประหยัดเวลำและป้องกันกำรผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรใส่
และลบสัญญำณฯ บ่อยๆ   Anti-collision สำมำรถรองรับกำรคืนวัสดุได้ครั้งละมำกกว่ำ 1 ชิ้นโดยไม่ผิดพลำด 
โดยระบบฯ แสดงรำยกำรวัสดุที่ได้รับคืน, เวลำ, และระบุว่ำได้รับคืนจำกจุดบริกำรรับคืนอัตโนมัติจุดใดกรณีติดตั้ง
กล่องรับคืน ฯ หลำยจุด แม้จะเป็นบริเวณภำยนอกอำคำรห้องสมุดก็ตำม ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ออกแบบเพ่ือป้องกัน
กำรเสียหำยของหนังสือ เมื่อหนังสือถูกหย่อนคืน   ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ถูกออกแบบเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สำมำรถ
ดึงหนังสือคืนออกจำกกล่องรับคืนหลังจำกอุปกรณ์ ฯ ท ำกำรอ่ำนรหัสวัสดุเพื่อท ำกำรรับคืนเรียบร้อยแล้ว สำมำรถ
ออกแบบให้มีขนำดเหมำะสมกับพ้ืนที่ของห้องสมุดและเพ่ือกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ 
ติดตั้งสัญญำณเตือนเมื่อกล่องรับคืนฯ เริ่มเต็ม (เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง, 2560) 
 
4.   งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เดชสฤษดิ์  จำติเกตุ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรใช้เทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี ส ำหรับกำรบริกำร
ยืมด้วยตนเอง ของหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงเพื่อ กำรใชเทคโนโลยีอำรเอฟไอดีส ำหรับกำร
บริกำรยืม  ดวยตนเองของหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม โดยจะท ำกำรศึกษำและวิเครำะหดำนเทคนิค กำร
ด ำเนินงำน   กำรน ำมำใชงำน งบประมำณ และปญหำในกำรด ำเนินงำน รวมถึงวิเครำะหขอมูลจำกกำรใช
เทคโนโลยีอำรเอฟไอดีใน หองสมุดระดับอุดมศึกษำในประเทศไทยอ่ืนๆอีก 9 แหง โดยท ำกำรศึกษำเก็บขอมูลจำก
กำรสัมภำษณเจำหนำที่ 3 ฝำยงำนคือเจำหนำที่ฝำยเทคโนโลยีหองสมุด เจำหนำที่ฝำยงำนเทคนิค เจำหนำที่ฝำย
งำนบริกำรสำรนิเทศ รวมทั้ง          ผูรับผิดชอบกำรน ำเทคโนโลยีอำรเอฟไอดีมำใชในหองสมุด และศึกษำจำก
เอกสำรตำงๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งใชแบบสอบถำมในประเมินควำมพึงพอใจในกำรใชงำนของผูใช  

ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ เทคโนโลยีอำรเอฟไอดีเปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพมำกกวำเทคโนโลยีรหัส
แถบ โดยมีควำมเร็วในกำรอำนขอมูลมำกกวำ มีควำมคงทนมำกกวำ และสะดวกในกำรใชงำน หองสมุดเลือกใช
แท็กอำรเอฟไอดีชนิดแบบพำสซีฟ ระดับควำมถี่ที่ใชงำน 13.56 MHz ส ำหรับดำนกำรด ำเนินงำนพบวำ หองสมุด
จะท ำกำรติดแท็กอำรเอฟไอดีส ำหรับหนังสือเทำนั้น  วัตถุประสงคหลักในกำรน ำมำใชเพ่ือปองกันกำรขโมยหนังสือ 
และลดภำระงำนควำมแตกตำงกัน และลดภำระงำนของเจำหนำทีในสวนบริกำรยืม-คืน  ส ำหรับกรณีของ 
หอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม เนื่องจำกปญหำงบประมำณจ ำกัด จึงยังไมสำมำรถติดแท็กอำรเอฟไอดีหนังสือ
ไดครบทุกเลม ท ำใหตอง      เปดบริกำรแบบคูขนำน ใชรหัสแถบ และอำรเอฟไอดี ในสวนบริกำรยืมจำกกำร
ประเมินควำมพึงพอใจกำรใชบริกำรกำรยืมหนังสือดวยตนเองโดยใชอำรเอฟไอดีของหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
เชียงใหมพบวำ ผูใชมีควำมพอใจในระดับมำก และประสงคจะเลือกใชบริกำรยืม อัตโนมัติแบบอำรเอฟไอดีแทน
กำรยืมจำกเจำหนำที่จำกกำรศึกษำ   วิเครำะหในสวนกำรด ำเนินงำน ผูวิจัยพบวำเทคโนโลยีอำรเอฟไอดีเหมำะกับ
กำรใชกำรบริกำรยืมหนังสือ ดวยตนเอง สวนกำรใชส ำหรับบริกำรคืนหนังสืออัตโนมัติ กำรส ำรวจชั้นหนังสือ และ
ประตูปองกันกำรขโมยหนังสือยังพบ  ขอบกพรองจำกกำรใชงำนโดยเฉพำะปญหำอุปกรณไมท ำกำรอำนแท็กอำร
เอฟไอดี จึงยังไมควรน ำมำใหบริกำรเนื่องจำกไมมีผลตอกำร   ลดภำระงำนของเจำหนำที่และปจจัยดำน 
งบประมำณที่เปนสิ่งส ำคัญ เนื่องจำกจะสงผล กระทบในกำรด ำเนินงำน และภำระงำน ท ำใหไมสำมำรถน ำมำใช
งำนไดหลำกหลำย ตำมควำมประสงค 
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  สงวน พงศ์กิจวิทูร  (2546 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษำเรื่อง กำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือของนักศึกษำใน
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำสภำพกำรใช บริกำรยืม-คืน
หนังสือของนักศึกษำในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแกน ในดำนวัตถุประสงคกำรใช ประเภทของบริกำรที่ใช
ประเภทของหนังสือที่ใชควำมถี่ในกำรใชบริกำร ชวงเวลำในกำรใชบริกำร และปญหำและขอเสนอแนะในกำรใช
บริกำรเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถำม โดยแจกใหกับประชำกรคือนักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี
และระดับบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแกนที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปลำย ปกำรศึกษำ2544 ทั้งหมด 
392 คน ไดรับแบบสอบถำมกลับคืน 392 ฉบับ  (รอยละ 100)   วิเครำะหขอมูลโดยใช้คำรอยละ  คำเฉลี่ย และ  
คำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำในระดับปริญญำตรี  มีวัตถุประสงคในกำรใชบริกำรยืม-คืนเพ่ือกำรเรียนมำก
ที่สุด (รอยละ 92.19) นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มีวัตถุประสงคในกำรใชบริกำรยืม-คืนเพ่ือท ำรำยงำน /ภำค    
นิพนธ วิทยำนิพนธ์ มำกที่สุด (รอยละ 98.61) ประเภทของบริกำรยืม-คืน ที่นักศึกษำสวนใหญใชบริกำร คือ 
บริกำรยืม-คืน    (รอยละ95.90) รองลงมำคือ บริกำรท ำบัตรสมำชิกหองสมุด (รอยละ 68.72) และบริกำรจอง
หนังสือ (รอยละ22.82) ยกเวน นักศึกษำชั้นปที่ 1 ทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำใชบริกำรแนะน ำและ  
ชวยเหลือผูใชบริกำรหองสมุดมำกกวำบริกำรจองหนังสือ ประเภทหนังสือที่ใชบริกำรมำกที่สุดคือ หนังสือต ำรำ  
นักศึกษำสวนใหญมีควำมถ่ีในกำรใชบริกำรยืม-คืนไมแนนอน  (รอยละ 57.65) รองลงมำคือ ใชบริกำร 2 – 3 ครั้ง/
สัปดำห รอยละ 22.19) และใชบริกำรในชวงเวลำที่ไมแนนอน (รอยละ 50.00) รองลงมำคือ ใชบริกำรในชวงเวลำ
16.30 น. เปนตนไป (รอยละ 34.95)       ปญหำในกำรใชบริกำรยืม-คืน พบวำ โดยรวมนักศึกษำทั้งระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำมีปญหำในกำรใชบริกำรยืม-คืนดำนสภำพของหนังสือ และกำรจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
มำกที่สุด (รอยละ 97.60) รองลงมำคือ ปญหำดำนอำคำรสถำนที่ (รอยละ 88.61) และมีปญหำดำนระเบียบ    
กฎเกณฑที่เกี่ยวกับกำรยืม-คืนนอยที่สุด (รอยละ 78.43) เมื่อจ ำแนกเปนรำยขอพบวำผูใชบริกำรมีปญหำดำน
เนื้อหำของหนังสือไมทันสมัยมำกที่สุด (รอยละ 98.72) และมีปญหำในดำนกำรเขำใชหองสมุดตอง แตงกำยให
เรียบร อย ไม สวมกำงเกงขำสั้น / เสื่อสำยเดี่ยว น อยที่สุด (ร อยละ 68.37)ในด ำน    ข อเสนอแนะ                    
ผูตอบแบบสอบถำมสวนใหญเห็นวำ หอสมุดกลำงควรจัดหำหนังสือใหมีจ ำนวนมำกขึ้นทั้งภำษำไทย และภำษำ        
ตำงประเทศเพ่ือใหเพียงพอกับควำมตองกำรของผูใชบริกำร 

สิรยำภรณ์ ผำลำวรรณ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในงำน
ห้องสมุด เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification System) เป็นระบบที่ใช้สัญญำณคลื่นวิทยุในกำร 
ตรวจสอบและระบุต ำแหน่งวัตถุ ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี โดยระบบจะ 
อ่ำนข้อมูลจำกแผ่นข้อมูล RFID Tag ที่ติดอยู่กับหนังสือ และเชื่อมโยงกับโปรแกรมระบบบริหำรงำนห้องสมุด ใน 
กำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง กำรตรวจสอบสถำนภำพกำรยืม กำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกห้องสมุด กำรส ำรวจและ 
กำรค้นหำหนังสือ เป็นต้น คลื่นควำมถี่วิทยุที่ใช้ในระบบ RFID ที่เหมำะสมกับงำนห้องสมุดในปัจจุบันมีอยู่ 2 ย่ำน 
ควำมถี่ ประกอบด้วย คลื่นวิทยุย่ำนควำมถี่สูง (High Frequency: HF) และคลื่นวิทยุย่ำนควำมถี่สูงยิ่ง         
(Ultra High Frequency: UHF) มีงำนวิจัยหลำยชิ้นได้ศึกษำเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และข้อจ ำกัด ของคลื่น
ควำมถี่ท้ังสอง ดังนั้นกำรตัดสินใจน ำระบบ RFID มำใช้ในงำนห้องสมุด ควรพิจำรณำวำงแผนอย่ำงรอบคอบ ศึกษำ
มำตรฐำนและ ปัจจัยต่ำงๆที่เก่ียวข้อง รวมถึงก ำหนดคุณสมบัติของระบบที่ต้องกำรอย่ำงเหมำะสม 

อุไรวรรณ  ทับทิม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรค้นคว้ำอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึง
ผลกระทบของกำรน ำระบบ RFID มำใช้ในระบบห้องสมุดมหำวิทยำลัย มีหอสมุดป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นกรณีศึกษำเนื่องจำกทำงหอสมุดป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ได้มีกำรน ำระบบ RFID 
มำใช้ภำยในหอสมุดแล้วประสบผลส ำเร็จ โดยวิธีกำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำข้อมูลในเชิงทุติยภูมิจำกหนังสือ 
เอกสำรคู่มือ บทควำม อินเทอร์เน็ต งำนวิจัยต่ำง ๆ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก หัวหน้ำหอสมุดป๋วย อ๊ึงภำกรณ์

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



9 | ห น ้ า  
 

บรรณำรักษ์ด้ำนกำรบริกำรยืม – คืนหนังสือ บรรณำรักษ์ ผู้ใช้งำนระบบ(User) และผู้จัดกำรฝ่ำยขำยบริษัท ลิบ
เน็ทส์ จ ำกัด ขอบเขตของกำรศึกษำครั้งนี้เป็นแบบงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (QualitativeResearch) ผลกำรวิเครำะห์
ที่ได้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบ RFID มีข้อดี คือ มีควำมสะดวกปลอดภัย สำมำรถตรวจสอบกำรยืม – คืน
หนังสือได้จำกฐำนข้อมูล และลดกำรใช้ทรัพยำกรเจ้ำหน้ำที่ลง ข้อเสีย คือ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงระบบสูง 
ใช้เวลำเตรียมกำรติดตั้งระบบ RFID นำน มีค่ำบ ำรุงรักษำระบบที่ต้องจ่ำยเพ่ิมจำกระบบเดิม และอำจมีผลกระทบ
อ่ืน ๆ ตำมมำ เช่น วิธีกำรยืมของผู้ใช้บริกำรไม่ครบขั้นตอนมีส่วนท ำให้เกิดปัญหำ ข้อมูลหนังสือที่ยืมพันกัน เป็น
ต้น 

นอกจำกนี้สรุปผลกำรศึกษำตำมผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ คือ มีผลกระทบด้ำนเทคโนโลยี ผลกระทบทำงด้ำนผู้ใช้งำน ผลกระทบด้ำนค่ำใช้จ่ำย ผลกระทบด้ำนกำร
ปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับกำรน ำระบบห้องสมุด RFID เข้ำมำใช้ภำยในห้องสมุดสมควรเป็นอย่ำงยิ่ง และ
กำรน ำระบบห้องสมุด RFID มำใช้จะเหมำะสมกับห้องสมุดทุก ๆ ประเภททั้งห้องสมุดที่มีขนำดเล็ก ขนำดใหญ่ 
ด้ำนผลกำรศึกษำที่ได้รับจำกกำรศึกษำจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งทำงด้ำนบริษัทผู้ขำยในกำรผลิตและติดตั้งระบบ
ห้องสมุด RFID ด้ำนผู้ซื้อ คือห้องสมุดอ่ืน ๆ ที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบ และบุคคลทั่วไปที่เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบ RFID 
 จำกกำรศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่ำ วัตถุประสงค์ใน
กำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือ  เพ่ือกำรเรียน ในนักศึกษำระดับปริญญำตรีอยู่ในระดับมำก ส่วนนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มีวัตถุประสงค์ในกำรยืม-คืน เพ่ือ ท ำรำย/วิทยำนิพนธ์ มำกที่สุด และมีกำรใช้เทคโนโลยี RFID 
ให้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกและประสงค์จะเลือกใช้บริกำรยืม-คืน
หนังสือแบบ RFID แทนกำรยืม-คืนหนังสือจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ แต่ยังคงพบข้อบกพร่องจำกกำรใช้งำนใน
ด้ำนต่ำงๆ ผู้วิจัยจึงน ำมำศึกษำในกำรวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ในกำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง ของผู้ใช้บริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เป็นงำนวิจัยเชิงพรรณนำ โดยมีวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
ดังนี้ 

3.1 กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ใช้บริกำรทึ่เคยใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วย 

ตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  จ ำนวน 22,977 คน ที่
เป็นสมำชิกในระบบยืม-คืนหนังสือ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2) กำก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง  อ้ำงอิงจำกตำรำงส ำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan   
ได้กลุ่มตัวอย่ำง 377 คน โดยกำรสุ่มแจกแบบสอบถำมจำกผู้ใช้บริกำรที่มำใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   1)  ศึกษำวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบประเมิน 
   2)  สร้ำงแบบประเมินให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
   3)  น ำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญ อำจำรย์ รติวัฒน์ ปำรีศรี  สำขำวิชำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม พิจำรณำ  พร้อมทั้งปรับปรุงให้
ชัดเจนและครอบคลุม 
   4)  จัดพิมพ์แบบสอบถำม 
  3.3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        โดยสุ่มแจกแบบสอบถำมแก่กลุ่มตัวอย่ำง เฉพำะผู้ที่เคยมำใช้บริกำรระบบยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช ้
     โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปวิเครำะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ 

1. ค่ำร้อยละ ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมและเกี่ยวกับสภำพกำร 
ใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 

2. ค่ำเฉลี่ย แปลควำมโดยใช้ มำตรวัด 5 ระดับ 
ระดับ 5   หมำยถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ระดับ 4   หมำยถึง เห็นด้วย 
ระดับ 3   หมำยถึง ไม่แน่ใจ 
ระดับ 2   หมำยถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1   หมำยถึง ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

3. กำรแปลผลคะแนนตำมเกณฑ์ของ Likert’s scale 
ระดับ 5   ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 หมำยถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

       ระดับ 4   ค่ำเฉลี่ย 3.41-4.20 หมำยถึง เห็นด้วย 
  ระดับ 3   ค่ำเฉลี่ย 2.61-3.40 ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2   ค่ำเฉลี่ย 1.81-2.260 ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1   ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.80 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

4. ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ใช้ส ำหรับวิเครำะห์กำรกระจำยของระดับควำมคิดเห็น 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
กำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีวัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษำสภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมดังนี้ 
1. เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
2. เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง   
3. แนวทำงกำรน ำสำรสนเทศท่ีได้จำกกำรวิจัยไปใช้พัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
  

1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและรอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน ร้อยละ 

อำจำรย์ 15 4.00 
นักศึกษำระดับปริญญำตรี 302 80.10 
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 60 15.90 

รวม 377 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 302 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
80.10  นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 15.90 และอำจำรย์ จ ำนวน 15 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 
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ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสังกัด 
 

คณะ จ ำนวน ร้อยละ 
ครุศำสตร์ 45 11.90 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 76 20.20 
วิทยำกำรจัดกำร 30 8.00 
มนุษยศำสตร์ 196 52.00 
เทคโนโลยีเกษตรและอำหำร 15 4.00 
วิทยำศำสตร์ 15 4.00 
โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์ 0 0.00 

รวม 377 100.00 
  

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัดคณะมนุษยศำสตร์ 
จ ำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  สังกัดคณะ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 
และคณะ  ครุศำสตร์ จ ำนวน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 11.90 
 
ตำรำงที่ 3 ระยะเวลำที่เคยใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 

 
ระยะเวลำ จ ำนวน ร้อยละ 

1 ปี 75 19.90 
2 ปี 181 48.00 
3 ปี 121 32.10 

รวม 377 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ระยะเวลำที่เคยใช้บริกำรยืม-คืน เป็นเวลำ 1 ปี จ ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.90  ระยะเวลำ 2ปี จ ำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และระยะเวลำ 3 ปี จ ำนวน 121 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.10 
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ตำรำงที่ 4 ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
 

ควำมถี่ จ ำนวน ร้อยละ 
2-3 ครั้งต่อสัปดำห์ 45 11.90 
1 ครั้งต่อสัปดำห์ 242 64.20 
2-3 ครั้งต่อเดือน 90 23.90 

รวม 377 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ มีกำรใช้บริกำรยืม-คืน 1 ครั้งต่อสัปดำห์ จ ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20  มี
กำรใช้ 2-3ครั้งต่อเดือน  จ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 และ2-3 ครั้งต่อสัปดำห์ จ ำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 
 
ตำรำงที่ 5 วิธีกำรเรียนรู้กำรใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 

 
วิธีกำรเรียนรู้ จ ำนวน ร้อยละ 

กำรแนะน ำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 287 52.95 
ค ำแนะน ำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ 195 35.98 
อำจำรย์ผู้สอน 45 8.30 
เพ่ือน 15 2.77 

รวม 542 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ กำรแนะน ำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง จ ำนวน 287 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.95   ค ำแนะน ำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.98 และอำจำรย์
ผู้สอน จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 
 
ตำรำงที่ 6 หนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมด้วยเอง 

 
ทรัพยำกร จ ำนวน ร้อยละ 

หนังสือต ำรำ 377 69.56 
รำยงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์ 287 52.95 
นวนิยำย เรื่องสั้น 76 14.02 
นิตยสำรฉบับย้อนหลัง 30 5.54 

รวม 770 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ยืมหนังสือต ำรำ จ ำนวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56   รำยงำนวิจัย/
วิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 287 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.95 และ    นวนิยำย เรื่องสั้น จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.02 
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2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 
ตำรำงที่ 7 ระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนผู้ให้บริกำร 

 
หัวข้อ x  SD ระดับควำมคิดเห็น 

ท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ
กำรยืมหนังสือ 

3.76 0.99 เห็นด้วย 

ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรยืมหนังสือ 

4.28 0.53 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบ
ยืมหนังสือขัดข้อง 

4.32 0.47 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ด้ำนผู้ให้บริกำร  ในภำพรวม  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ใน

ประเด็น  บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดข้อง ( x =4.32)  และเห็นด้วย ใน
ประเด็น ต้องกำรบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำกำรยืมหนังสือ ( x =3.76) 
 
ตำรำงที่ 8 ระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร 

 
หัวข้อ x  SD ระดับควำมคิดเห็น 

ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน
แต่ละหน้ำจอ 

4.16 0.47 เห็นด้วย 

ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้
ง่ำย 

4.16 0.46 เห็นด้วย 

กรณีหนังสือที่น ำมำยืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้ ระบบ
แสดงข้อควำม/สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน 

4.16 0.55 เห็นด้วย 

เมื่อระบบกำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำม
พร้อมค ำแนะน ำ 

4.32 0.57 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน

ใหญ่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ในประเด็นระบบกำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำมพร้อมค ำแนะน ำ ( x =4.32)  
เห็นด้วย   ในประเด็นเข้ำใจขั้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏในแต่ละหน้ำจอ   สำมำรถเลือกภำษำใน
กำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำยและกรณีหนังสือที่น ำมำยืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้  ระบบแสดงข้อควำม/
สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน  ( x = 4.16) เท่ำกัน 

 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



15 | ห น ้ า  
 

ตำรำงที่ 9 ระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ 
 

หัวข้อ x  SD ระดับควำมคิดเห็น 
ท่ำนสำมำรถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละหลำยเล่ม 4.32 0.47 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ระบบหน้ำจอกำรยืมแบบสัมผัส ท ำงำนตอบสนองได้
ทันท ี

4.20 0.40 เห็นด้วย 

กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มี
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ 

4.24 0.59 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็น
ส่วนตัวได้ 

4.24 0.59 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

เ ค รื่ อ ง ยื มหนั ง สื อด้ ว ยตน เ อ งท ำ ง ำน ได้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

4.20 0.57 เห็นด้วย 

เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน 4.28 0.60 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุดผ่ำนหน้ำจอระบบกำร
ยืมหนังสือด้วยตนเอง 

4.24 0.59 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นด้วย

อย่ำงยิ่ง ในประเด็นระบบกำรยืมหนังสือสำมำรถยืมหนังสือพร้อมกันครั้งละหลำยเล่ม ( x =4.32) และเห็นด้วย ใน
ประเด็นกำรยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรใช้  กำรยืม
หนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็นส่วนตัวได้ และได้รับข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุดผ่ำนหน้ำจอระบบกำรยืม
หนังสือด้วยตนเอง ( x =4.24) เท่ำกัน 
 
ตำรำงที่ 10 ระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนผู้ให้บริกำร 

 
หัวข้อ x  SD ระดับควำมคิดเห็น 

ในกำรคืนหนังสือท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่
คอยให้ค ำแนะน ำ 

3.76 0.86 เห็นด้วย 

ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรคืนหนังสือ 

4.20 0.63 เห็นด้วย 

บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบ
กำรคืนหนังสือขัดข้อง 

4.24 0.59 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ ด้ำนผู้ให้บริกำร ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

ในประเด็น บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำรคืนหนังสือขัดข้อง  ( x =4.24)  เห็นด้วย ใน
ประเด็น สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มีปัญหำกำรคืนหนังสือ ( x =4.20)  และในกำรคืนหนังสือ
ต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ ( x = 3.76) 

 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



16 | ห น ้ า  
 

ตำรำงที่ 11 ระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร 
 

หัวข้อ x  SD ระดับควำมคิดเห็น 
ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน
แต่ละหน้ำจอ 

4.16 0.61 เห็นด้วย 

ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้
ง่ำย 

4.16 0.61 เห็นด้วย 

เมื่อมีปัญหำกำรคืนหนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อม
ให้ค ำแนะน ำ 

4.24 0.51 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน

ใหญ่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เมื่อมีปัญหำกำรคืนหนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อมให้ค ำแนะน ำ ( x =4.24)  และเห็น
ด้วย   ในประเด็น เข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏในแต่ละหน้ำจอ  สำมำรถเลือกภำษำในกำร
แสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย ( x =4.16) เท่ำกัน 

 
ตำรำงที่ 12 ระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ 

 
หัวข้อ x  SD ระดับควำมคิดเห็น 

ท่ำนสำมำรถคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม. 4.24 0.59 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ระบบหน้ำจอกำรคืนแบบสัมผัส ท ำงำนตอบสนองได้
ทันท ี

4.24 0.51 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรคืนที่มี
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ 

4.24 0.51 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็น
ส่วนตัวได้ 

4.28 0.53 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

เครื่องรับคืนหนั งสือด้วยตนเองท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.36 0.56 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้
งำน 

4.36 0.56 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เห็นด้วย

อย่ำงยิ่ง ในประเด็น เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเครื่องรับคืนหนังสือด้วย
ตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน ( x =4.36)เท่ำกัน  เห็นด้วย ในประเด็น สำมำรถคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม. 
ระบบหน้ำจอกำรคืนหนังสือแบบสัมผัส ท ำงำนตอบสนองได้ทันที กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวมเร็วกว่ำกำร
คืนที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ ( x = 4.24) 
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3. ปัญหำและข้อเสนอแนะต่อกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
  
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละปัญหำกำรยืมหนังสือ 
 

หัวข้อ จ ำนวน ร้อยละ 
เครื่องมือให้บริกำรยืมขัดข้องไม่สำมำรถยืมได้ 135 14.02 
ระบบไม่อ่ำนรหัสจำกบัตรสมำชิกห้องสมุด 45 4.67 
จ ำรหัสในกำรยืมไม่ได้ 150 15.58 
หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้ 136 14.12 
ไม่เข้ำใจข้อควำม ค ำแนะน ำเมื่อไม่สำมำรถยืมหนังสือเล่มที่ต้องกำรได้ 75 7.79 
ไม่เข้ำใจค ำแนะน ำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ 45 4.67 
ไม่มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำ 60 6.23 
ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืมหนังสือ 242 25.13 
ไม่เข้ำใจข้อควำม ค ำแนะน ำเมื่อระบบกำรยืมขัดข้อง 45 4.67 
ประตูทำงออกเสียงดังเมื่อเดินผ่ำน(หนังสือได้ผ่ำนกำรยืมแล้ว 30 3.12 

รวม 963 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมพบปัญหำ ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืมหนังสือ มำกที่สุด จ ำนวน 
242 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.13  รองลงมำ จ ำรหัสในกำรยืมไม่ได้ จ ำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58  และ 
หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้ จ ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 
 
ตำรำงที่ 14  จ ำนวนและร้อยละปัญหำกำรคืนหนังสือ 
 

หัวข้อ จ ำนวน ร้อยละ 
เครื่องให้บริกำรรับคืน มีปัญหำไม่สำมำรถส่งคืนได้ 151 22.78 
ระบบไม่รับคืนหนังสือที่ส่งคืน (ไม่ปรำกฏรำยชื่อหนังสือที่คืน(บนสลิป) 120 18.10 
ไม่เข้ำใจค ำแนะน ำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ 45 6.79 
ไม่สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ เมื่อระบบกำรคืนขัดข้องหรือมี
ปัญหำในกำรคืนหนังสือ 

90 13.57 

ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรคืน 197 29.71 
ไม่เข้ำใจข้อควำม ค ำแนะน ำเมื่อระบบกำรคืนขัดข้อง 60 9.05 

รวม 663 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมพบปัญหำ ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรคืนหนังสือ มำกที่สุด 

จ ำนวน 197 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.71  รองลงมำ เครื่องให้บริกำรรับคืน มีปัญหำไม่สำมำรถส่งคืนได้ จ ำนวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78  และ ระบบไม่รับคืนหนังสือที่ส่งคืน (ไม่ปรำกฏรำยชื่อหนังสือที่คืน) จ ำนวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 
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4. แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่มี 3 ด้ำน คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ พบว่ำ สำมำรถพัฒนำระบบได้ดังนี้คือ 

1. ด้ำนผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ 
2. ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ  ผู้ใช้บริกำร ต้องกำรให้พัฒนำเครื่องยืม -คืนหนังสือให้พร้อมใช้งำนอยู่

ตลอดเวลำหำกต้องกำรใช้งำน 
3. นอกจำกนี้ปัญหำที่พบบ่อยที่สุดในกำรใช้ระบบยืม-คืนของผู้ใช้บริกำร มีดังนี้ 

1) ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือ 
2) จ ำรหัสในกำรยืมไม่ได้ 
3) หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและอภิปรำยผล 

 
กำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีวัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษำสภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง น ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-
คืนหนังสือด้วยตนเองต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 377 คน ประกอบด้วย นักศึกษำระดับปริญญำตรี 302 คน 
นักศึกษำระบบดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 60 คน  อำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 15 คน  ที่เคยใช้บริกำรยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
แบบสอบถำมที่ได้น ำมำวิเครำะห์หำค่ำทำงสถิติ  สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 จำกกำรวิจัย สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
 สภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือ 2 
ปี จ ำนวน 181 คน ร้อยละ 48.00 รองลงมำคือ 3 ปี จ ำนวน 121  ร้อยละ 32.10 มีควำมถี่ในกำรใช้บริกำรยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง 1 ครั้งต่อสัปดำห์ มำกที่สุด จ ำนวน 242 คน ร้อยละ 64.20 รองลงมำ 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อย
ละ 23.90 และ 2-3ครั้งต่อสัปดำห์ จ ำนวน ร้อยละ 11.90 วิธีกำรเรียนรู้กำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
ผู้ตอบแบบสอบถำมจะเรียนรู้จำกกำรแนะน ำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มำกที่สุด จ ำนวน 
287 คน    ร้อยละ 52.95 รองลงมำ คือ ค ำแนะน ำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน 195 คน ร้อยละ 35.98 
ส่วนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมด้วยตนเองมำกที่สุด คือ หนังสือต ำรำ จ ำนวน 377 คน ร้อยละ 69.56   รองลงมำ
คือ รำยงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 287 คน ร้อยละ 52.95 และ นวนิยำย เรื่องสั้น  จ ำนวน 76 คน  ร้อยละ 
14.02 
 ควำมคิดเห็นต่อระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง  3 ด้ำน 
 ด้ำนผู้ให้บริกำร  ในภำพรวม  ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ในประเด็น บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่
พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดข้อง ( x =4.32) สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรยืมหนังสือ ( x =4.28) และต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำกำรยืมหนังสือ 
( x =3.76) 
 ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เมื่อระบบ
กำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำมพร้อมค ำแนะน ำ ( x =4.32) และเห็นด้วย สำมำรถเลือกภำษำในกำร
แสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย  เข้ำใจขึ้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏในแต่ละหน้ำจอ กรณีหนังสือที่น ำมำ
ยืมเป็นหนังสือท่ียืมออกไม่ได้ ระบบแสดงข้อควำม/สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน ( x =4.16 เท่ำกัน) 
 ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง สำมำรถยืมหนังสือได้พร้อม
กันครั้งละหลำยเล่ม ( x =4.32)  รองลงมำคือ กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็นส่วนตัวได้  กำร
ยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำเป็นผู้ด ำเนินกำรให้  ได้รับข้อมูลข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนหน้ำจอระบบกำรยืมหนังสือด้วยตนเอง ( x  = 4.24 เท่ำกัน) 
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 ควำมคิดเห็นต่อระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง 3 ด้ำน 
 ด้ำนผู้ให้บริกำร  ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ในประเด็น บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่
พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำรคืนหนังสือขัดข้อง ( x =4.24)  รองลงมำคือ สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/
เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มีปัญหำกำรคืนหนังสือ ( x =4.20) และในกำรคืนหนังสือต้องกำรบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่คอย
ให้ค ำแนะน ำ ( x = 3.76) 
 ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง เมื่อมีปัญหำกำรคืน
หนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อมค ำแนะน ำ ( x = 4.24) และ เข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏ
ในแต่ละหน้ำจอและสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลหน้ำจอได้ง่ำย ( x =4.16 เท่ำกัน) 
 ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ  ผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เครื่องขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน 
( x =4.36) รองลงมำคือ กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็นส่วนตัวได้ ( x  = 4.28) และ สำมำรถ
คืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม. ระบบหน้ำจอกำรคืนแบบสัมผัส ท ำงำนตอบสนองได้ทันที กำรคืนหนังสือด้วยตนเอง
สะดวกรวดเร็วกว่ำกำรคืนท่ีมีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ ( x =4.24 เท่ำกัน) 
 แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่มี 3 ด้ำน คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ พบว่ำ สำมำรถพัฒนำระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ได้ดังนี้คือ 

1. ด้ำนผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ 
2. ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ  ผู้ใช้บริกำร ต้องกำรให้พัฒนำเครื่องยืม-คืนหนังสือให้พร้อมใช้งำนอยู่ 

เสมอ พร้อมใช้งำนหำกตอ้งกำรใช้งำน 
3. นอกจำกนี้ปัญหำที่พบบ่อยที่สุดในกำรใช้ระบบยืม-คืนของผู้ใช้บริกำร มีดังนี้ 

3.1 ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือ 
3.2 จ ำรหัสในกำรยืมไม่ได้ 
3.3 หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้ 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  สภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือ ด้วยตนเอง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือ 3 ปี และ 2 ปี รองลงมำ เพรำะบำงส่วนยังที่จะใช้บริกำรยืมจำก
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ ที่สำมำรถพูดจำ สนทนำ กับผู้ใช้บริกำรได้ ส่วนควำมถี่ในกำรใช้งำนที่มีกำรใช้ บริกำร 1
ครั้งต่อสัปดำห์  เพรำะในปัจจุบันมีแหล่งค้นคว้ำมำกมำย ที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำเป็นต้องยืม สำมำรถอ่ำน 
ดำวน์โหลดเก็บไว้อ่ำนในครำวต่อไปได้ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร ส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเองจำกกำรแนะน ำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืนด้วยตนเองมำกที่สุดเนื่องจำกเป็นหน้ำจอภำษำไทยสำมำรถอ่ำน
และท ำควำมเข้ำใจได้ไม่ยำก 

ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
 ด้ำนผู้ให้บริกำร ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นด้วยอย่ำงยิ่งท่ีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำร
ในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดข้อง  ซึ่งอำจติดตั้งเครื่องยืม ไว้ใกล้ เจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์ คอยให้ค ำแนะน ำและ
ให้บริกำรงำนอื่นร่วมไปด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุด 
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 ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร  ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นว่ำระบบสำมำรถท ำงำน
ตอบสนองกับผู้ใช้บริกำรได้ดี คือ มีสัญลักษณ์ชัดเจน ในกรณีที่ยืมหนังสือออกไม่ได้  สำมำรถเลือกภำษำในกำร
แสดงผลได้ง่ำย  
 ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ  ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นว่ำระบบสำมำรถท ำกำรยืม -คืนได้
สะดวกและมีประสิทธิภำพ  สำมำรถยืมหนังสือได้หลำยเล่มในครั้งเดียวกันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล เมื่อพิจำรณำควำมคิดเห็นของนักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี และ บัณฑิตศึกษำ 
และอำจำรย์ต่อกำรใช้ระบบกำรยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ด้ำนกำรให้บริกำร  ควรมีกำรปรับจุดกำรติดตั้งตู้ให้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ในจุดที่มี
บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำอยู่ใกล้ๆเพ่ือให้ค ำแนะน ำกำรยืม-คืน หรือกำรแก้ปัญหำในทันทีที่เครื่องบริกำรยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเองขัดข้อง 
 2. ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในกำรบริกำรเครื่องยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง มีกำรน ำระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ RFID เข้ำมำประยุกต์กำรใช้งำน ดังนั้นควรมีกำรตรวจสอบและปรับปรุงให้ระบบท ำงำนได้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 3. ระบบกำรพิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่ำ ในกำรพิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือในบำงครั้ง 
ระบบไม่พิมพ์สลิปออกมำให้กับผู้ใช้บริกำร ควรมีกำรตรวจสอบเครื่องพิมพ์ กระดำษ และระบบกำรพิมพ์ แสดง
ข้อควำมอธิบำยในหน้ำจอระบบยืม-คืนด้วยตนเอง หำกระบบไม่สำมำรถพิมพ์สลิปได ้
 
แนวทำงในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งค่ำปรับหำกหนังสือเกิน
ก ำหนดในหน้ำจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  และระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำรใช้งำน
ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
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ภำคผนวก ก 
 

แบบสอบถำม กำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



25 | ห น ้ า  
 

แบบสอบถำม 
เรื่อง กำรใช้ระบบยืม-คืนหนงัสือด้วยตนเองของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ มหำวิทยำลัย  รำชภัฏพิบูล

สงครำม 
 

ค ำชี้แจงในกำรตอบแบบสอบถำม 
 แบบสอบถำมชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรใช้ระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเองของส ำนัก    วิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในด้ำนสภำพกำรใช้  ระบบยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง ควำมคิดเห็น ตลอดจนปัญหำและข้อเสนอแนะต่อกำรใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
 ผู้วิจัย จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนได้โปรดตอบแบบสอบถำมนี้ เพ่ือน ำข้อมูลได้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำระบบยืม-คืนด้วยตนเอง ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
 ขอขอบคุณในควำมร่วมมืออย่ำงดีของท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม 
 
แบบสอบถำมชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมและสภำพกำรใช้ระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
ตอนที่ 3 ปัญหำและข้อเสนอแนะต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมและสภำพกำรใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 

ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงใน  หน้ำข้อควำมที่ตรงกับท่ำนหรือกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
1.ท่ำนเป็น 
 1)อำจำรย์/บุคลำกร    2)นักศึกษำระดับปริญญำตรี    3)นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

 
[          ] 

2.ท่ำนสังกัด 
 ครุศำสตร์                        วิทยำกำรจัดกำร   
 มนุษยศำสตร์                           เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

  เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร    โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์
  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

[          ] 

3.ท่ำนใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
เป็นเวลำ 
 1 ปี      2 ปี      3 ปี     มำกกว่ำ 3 ปี     อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ)....................... 

[          ] 

4.ควำมถี่ท่ีท่ำนใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
 ทุกวัน    2-3 ครั้งต่อสัปดำห์    1 ครั้งต่อสัปดำห์     2-3 ครั้งต่อเดือน 
อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................... 

[          ] 

5.ท่ำนเรียนรู้วิธีใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  กำรแนะน ำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
  ค ำแนะน ำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  อำจำรย์ผู้สอน 
  เพ่ือน 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... ................................ 

 
[          ] 
[          ] 
[          ] 
[          ] 
[          ] 

6.หนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีท่ำนยืมด้วยระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  หนังสือต ำรำ 
  รำยงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์ 
  นวนิยำย เรื่องสั้น  
  นิตยสำรฉบับย้อนหลัง 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................  

 
 

[          ] 
[          ] 
[          ] 
[          ] 
[          ] 
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้ระบบยืม-คนืหนังสือด้วยตนเอง 
ตอบโดยเลือกระดับ  5 = เห็นด้วยอย่ำงย่ิง  4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย  1 = ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

ที ่ กำรยืมหนังสือด้วยตนเอง 
ระดับควำมคิดเห็น  

5      4     3      2      1       
ด้ำนผู้ให้บริกำร 

1. ท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ
ในกำรยืมหนังสือ 

                 [          ] 

2. ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีท่ีมี
ปัญหำกำรยืมหนังสือ 

                 [          ] 

3. บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำร
ยืมหนังสือขัดข้อง 

                 [          ] 

ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร 
4. ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน

แต่ละหน้ำจอ 

                 [          ] 

5. ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย                  [          ] 
6. กรณีหนังสือที่น ำมำยืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้ ระบบ

แสดงข้อควำม/สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน 

                 [          ] 

7. เมื่อระบบกำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำม
พร้อมให้ค ำแนะน ำ 

                 [          ] 

ด้ำนควำมสำมรถของระบบ 
8. ท่ำนสำมำรถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละหลำยเล่ม                  [          ] 
9. ระบบหน้ำจอกำรยืมแบบสัมผัส ท ำงำนตอบสองได้ทันที                  [          ] 
10. กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มี

บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ 
                 [          ] 

11. กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็น
ส่วนตัวได้ 

                 [          ] 

12. เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                  [          ] 
13. เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน                  [          ] 
14. ท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุดผ่ำนหน้ำจอระบบกำร

ยืมหนังสือด้วยตนเอง 
                 [          ] 
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (ต่อ) 
ตอบโดยเลือกระดับ  5 = เห็นด้วยอย่ำงย่ิง  4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย  1 = ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

ที ่ กำรคืนหนังสือด้วยตนเอง 
ระดับควำมคิดเห็น  

5     4       3     2      1       
ด้ำนผู้ให้บริกำร 

15. ในกำรคืนหนังสือท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่
คอยให้ค ำแนะน ำ 

                 [          ] 

16. ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีท่ีมี
ปัญหำกำรคืนหนังสือ 

                 [          ] 

17. บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำร
คืนหนังสือขัดข้อง 

                 [          ] 

ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร 
18. ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน

แต่ละหน้ำจอ 

                 [          ] 

19. ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย                  [          ] 
20. เมื่อมีปัญหำกำรคืนหนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อมให้

ค ำแนะน ำ 
                 [          ] 

ด้ำนควำมสำมรถของระบบ 
21. ท่ำนสำมำรถคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม.                 [          ] 
22. ระบบหน้ำจอกำรคืนแบบสัมผัส ท ำงำนตอบสองได้ทันที                  [          ] 
23. กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรคืนที่มี

บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ 
                 [          ] 

24. กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็น
ส่วนตัวได้ 

                 [          ] 

25. เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

                 [          ] 

26. เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน                  [          ] 
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ตอนที่ 3 
ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

ในกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ท่ำนพบปัญหำหรือมีข้อเสนอแนะกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง 

1.  ปัญหำท่ีพบเมื่อท่ำนใช้ ระบบ ยืม หนังสือด้วยตนเอง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ  
  เครื่องมือให้บริกำรยืมขัดข้องไม่สำมำรถยืมได้ [          ] 

  ระบบไม่อ่ำนรหัสจำกบัตรสมำชิกห้องสมุด [          ] 

  จ ำรหัสในกำรยืมไม่ได้ [          ] 

  หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้ [          ] 

  ไม่เข้ำใจข้อควำม ค ำแนะน ำเมื่อไม่สำมำรถยืมหนังสือเล่มที่ต้องกำรได้ [          ] 

  ไม่เข้ำใจค ำแนะน ำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ [          ] 

  ไม่มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำ [          ] 

  ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืมหนังสือ [          ] 

  ไม่เข้ำใจข้อควำม ค ำแนะน ำเมื่อระบบกำรยืมขัดข้อง [          ] 

  ประตูทำงออกเสียงดังเมื่อเดินผ่ำน(หนังสือได้ผ่ำนกำรยืมแล้ว [          ] 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................... [          ] 
2.  ปัญหำท่ีพบเมื่อท่ำนใช้ระบบ คืน หนังสือด้วยตนเอง(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

  เครื่องให้บริกำรรับคืน มีปัญหำไม่สำมำรถส่งคืนได้ [          ] 

  ระบบไม่รับคืนหนังสือที่ส่งคืน (ไม่ปรำกฏรำยชื่อหนังสือที่คืน(บนสลิป) [          ] 

  ไม่เข้ำใจค ำแนะน ำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ [          ] 

  ไม่สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ เมื่อระบบกำรคืนขัดข้องหรือมีปัญหำในกำรคืน
หนังสือ 

[          ] 

  ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรคืน [          ] 

  ไม่เข้ำใจข้อควำม ค ำแนะน ำเมื่อระบบกำรคืนขัดข้อง [          ] 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................... [          ] 
 
ปัญหำหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

*****ผู้วิจัย ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่ท่ำนกรุณำตอบแบบสอบถำมนี้*****มห
าวิท
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ภำคผนวก  ข 
 

รูปภำพ เครื่องยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
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ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง 
 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



32 | ห น ้ า  
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

หัวหน้ำคณะผู้วิจัย 
 ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย)  นำยคม  กันชูลี 

ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)   MR.Khom  Gunchulee 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3-5104-00113-05-8 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน  - 
ที่อยู่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 156 หมู่ 5  
ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  เบอร์โทรศัพท์ 081-7869007 เบอร์ภำยใน 7120    
E-mail: khomgun@live.psru.ac.th 
ประวัติกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึ กษำ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
  ระดับปริญญำตรี  วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำ กำรบริหำรธุรกิจเกษตร  มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำ 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย)  นำยสมภพ  มุสิกร 
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)   MR.Somphob  Musikorn 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 1-6505-00073-24-7 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน  - 
ที่อยู่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 156 หมู่ 5  
ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  เบอร์โทรศัพท์ 087-3114651 เบอร์ภำยใน 7120   
E-mail: x_manbass@hotmail.com 
ประวัติกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี  วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม 
 
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย)  นำงสำวอัจฉรำพร  แย้มเหม็น 
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)   Miss.Adcharapron Yammen 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3-6508-00116-28-2 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน  - 
ที่อยู่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 156 หมู่ 5  
ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  เบอร์โทรศัพท์  096-2925349 เบอร์ภำยใน 7131  
E-mail: adcharapron@hotmail.com 
ประวัติกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  สำขำบรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
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