ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายงานวิจัยสถาบัน

เรื่อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
THE DEVELOPMENT GUIDELINES OF LIBRARY SHELF CHECK IN-OUT
BY MEMBERS OF ACADEMIC RESOURCE AND FORMATION
TECHNOLOGY CENTER, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY

คม
กันชูลี
อัจฉราพร แย้มเหม็น
สมภพ มุสิกร

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2560

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายงานวิจัยสถาบัน

เรื่อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
THE DEVELOPMENT GUIDELINES OF LIBRARY SHELF CHECK IN-OUT
BY MEMBERS OF ACADEMIC RESOURCE AND FORMATION
TECHNOLOGY CENTER, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY

คม กันชูลี และคณะ

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2560

บทคัดย่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อเรื่อง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อผู้วิจัย
หน่วยงาน

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายคม กันชูลี และคณะ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการใช้ระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และแนวทางการพัฒนาระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง จานวน 22,977 คน ที่เป็นสมาชิกในระบบ
ยืม-คืน หนังสื อ กลุ่มตัว อย่าง จานวน 377 คานวณจากตารางสาเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน ได้มาจาก
ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 302 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน 60 คน อาจารย์และบุคลากร จานวน 15 คน การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2
ความคิดเห็นต่อระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง มีลักษณะเป็น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
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ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการใช้ระบบยืม -คืนหนังสือ ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้ระบบยืม -คืนหนังสือด้ว ย
ตนเอง มีความถี่ในการใช้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด มีระยะเวลาใช้งานเป็นเวลา 2 ปี ทรัพยากรที่ถูก
ยืม-คืนด้วยตนเอง คือ หนังสือ ตารา และใช้วิธีการเรียนรู้การยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง จากหน้าจอของระบบ
ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการในทันทีที่ระบบยืม -คืนหนังสือขัดข้อง เมื่อ
ระบบขัดข้องระบบสามารถแสดงข้อความแนะนา และสามารถยืมหนังสือพร้อมกันครั้งละหลายเล่ม ส่ว น
ปัญหาที่พบมากทีส่ ุดในระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง คือ ระบบไม่พิมพ์สลิปการยืม-คืน
แนวทางในการพัฒ นาระบบยื ม -คืนหนังสื อด้ว ยเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรพัฒนาระบบการพิมพ์สลิปการยืม-คืน ให้ใช้งานได้ง่าย พิมพ์ได้รวดเร็ว
และคมชัด พัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองให้มีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีระบบแจ้งเตือน
เมื่อเครื่องขัดข้อง ส่งถึงผู้รับผิดชอบดูแลระบบให้แก้ไขได้ทันที และ พัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสด้วยตนเอง
ในกรณีที่มีการลืมรหัส ผ่านหน้าจอระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
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วิ จั ย สถาบั น ฉบั บ นี้ ส ามารถด าเนิ น งานมาได้ แ ละส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าของ
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้การทาวิจัยนี้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ อาทิ ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจประเมินผลการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ ที่ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัย
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณ์ และสถานที่ ทาให้การทาวิจัยในครั้งนี้ลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยดี

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คม กันชูลี
หัวหน้าโครงการวิจัย
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บทที่
1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
4 ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก
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1. ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญของปัญหำที่ทำวิจัย
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศหรื อ ห้ อ งสมุ ด เป็ น หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น ภำรกิ จ ของ
มหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ตลอดจนมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีไว้สำหรับ นักศึกษำ อำจำรย์
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้ศึกษำค้นคว้ำในเรื่องที่ต้องกำรได้อย่ำงเต็มที่ งำนบริกำรยืม -คืน เป็นบริกำรพื้นฐำนที่
ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้บริกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้สำมำรถยืมหนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศออกไปใช้
นอกห้องสมุดได้ ในกำรให้บริกำรยืม-คืน ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ เดิมใช้ระบบกำรยืม -คืน
ด้วยระบบบำร์โค้ด ผ่ำนบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด โดยจะนำบำร์โค้ดที่ติดกับหนังสือมำอ่ำนกับเครื่องอ่ำน
บำร์โค้ดผ่ำนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำกนั้นจะนำหนังสือที่ทำกำรยืม ไปลบสัญญำณแม่เหล็กกันขโมย
ก่อนจะส่งหนังสือให้ผู้ ใช้นำออกจำกห้องสมุด ส่วนขั้นตอนกำรรับคืน บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด อ่ำน
บำร์โค้ดของหนังสือและนำหนังสือมำตั้งสัญญำณกันขโมย เพื่อนำขึ้นชั้นรอผู้ใช้คนต่อไป
ปัจจุบัน มีกำรนำระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้ในระบบยืม-คืน ช่วยให้กำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรนำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID- Radio Frequency Identification) มำใช้ในระบบ
ยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง แทนกำรให้บริกำรแบบบำร์โค้ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรบริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น มีควำมเป็นอิสระและควำมเป็นส่วนตัวในกำรยืมหนังสือ ในกำรยืม -คืน
หนังสือด้วยตนเอง ผู้ยืมสำมำรถทำกำรยืม ทำกำรคืนด้วยตนเอง ระบบสำมำรถพิมพ์สลิปกำรยืม กำรคืน ที่ระบุ
ชื่ อ ผู้ ยื ม ชื่ อ หนั ง สื อ ที่ ยื ม วั น เวลำที่ ท ำกำรยื ม ก ำหนดส่ ง ท ำให้ เ กิ ด ควำมสะดวกสบำย ลดขั้ น ตอนและ
ประหยัดเวลำในกำรให้บริกำรยืม กำรคืน รวมทั้งระบบยังสำมำรถป้องกันหนังสือสูญหำย และแท็ก RFID มีอำยุ
กำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 100,000 ครั้ง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ได้นำระบบกำรยืม -คืน
หนังสืออัตโนมัติมำให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุ นำยน 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีตู้ยืมหนังสือด้วย
ตนเอง ณ อำคำรหอสมุด e-library ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด ชั้น 3 จำนวน 1 ชุด และตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง ชั้น 1
จำนวน 2 ชุด โดยจุดรับคืนหนังสือจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญอย่ำงอย่ำงที่ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยต่อ
ระบบกำรยื ม -คืน หนังสื อด้ว ยตนเอง ผู้ วิจัย ในฐำนะที่เป็นผู้ปฏิบัติงำน จึงเห็ นควำมจำเป็นในกำรศึกษำเรื่อง
ดังกล่ำว ผลที่ได้จำกกำรวิจัยจะทำให้ทรำบสภำพกำรใช้งำน ควำมคิดเห็น ปัญ หำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สำมำรถพัฒนำ
ปรับปรุงระบบกำรยืม กำรคืนหนังสือด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพกำรใช้ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
3. เพื่อนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง นำไปพัฒนำระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

3.ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1. กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรใช้ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
2. ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริกำรระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิ ทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เฉพำะผู้ที่เคยใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ในรอบ
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 จำนวน 22,977 คน
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4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ทรำบสภำพกำรใช้ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
2. ได้ทรำบควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
3. ได้สำรสนเทศจำกผลกำรวิจัย ใช้เป็นแนวทำงสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้พัฒนำระบบยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
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5. นิยำมศัพท์
เทคโนโลยี RFID หมำยถึง เทคโนโลยีคลื่นวิทยุที่นำมำประยุกต์ใช้กับกำรให้บริกำรยืม -คืนหนังสือด้วย
ตนเอง
ระบบกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง หมำยถึง ระบบที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดมำ
เพื่อให้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี RFID
ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง หมำยถึง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเองที่ได้จำกงำนวิจัยนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจำกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำร
สภำพกำรใช้ระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง หมำยถึง กำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เช่น
จำนวนครั้งต่อสัปดำห์ ระยะเวลำที่เคยใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เป็นต้น
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรตำรำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมดังนี้
1. ประวัติควำมเป็นของกำรนำระบบ RFID มำใช้งำน ของสำนักวิทบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1 ควำมหมำยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.2 ส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3. กำรนำเทคโนโลยี RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2.1 ควำมหมำย RFID
2.2 องค์ประกอบระบบ RFID
2.3 ระบบ RFID สำหรับงำนในห้องสมุด
2.4 หลักกำรทำงำนของระบบ RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ประวัติควำมเป็นของกำรนำระบบ RFID มำใช้งำน ของสำนักวิทบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรขนย้ำยหนังสือและครุภัณฑ์ต่ำงๆของหอสมุดจำกอำคำร
เดิม (ปัจจุบันคือที่ตั้งของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) มำอยู่ที่อำคำรหอสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) หลัง
ใหม่ โดยใช้เวลำเตรียมกำรขนย้ำยและดำเนินกำร Tagging หนังสือวำรสำร ตั้งแต่เดือนมีนำคม-กรกฎำคม พ.ศ.
2557 จึงแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ในวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 โดยให้บริกำรเฉพำะชั้น 2 และชั้น
3 จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริกำรฯ จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ใช้อย่ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมำ
ปัจจุบัน สำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับกำรพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำและเติบโตขึ้นตำมลำดับ มีจำนวนทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มีคุณภำพและหลำกหลำย โดยนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีสถำนที่และบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้แบบ
ครบวงจร พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเพื่ออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่น
ประเทศชำติต่อไป
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1 ควำมหมำยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จุฑำทิพย์ จันทร์ลุน (2553) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นระบบกำรทำงำนของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ช่วยในกำรทำงำนของฝ่ำยต่ำงๆของห้องสมุด ได้แก่ งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนทำรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ งำนบริกำรสำรสนเทศ งำนยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และงำนควบคุมวำรสำรสำรสนเทศ ทั้งนี้เพื่อ
ควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
กรรณิกำร์ ลินพิศำล (2537) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นระบบงำนส่วนต่ำงๆของห้องสมุดที่มีกำรดำเนินงำน
และปฏิบัติงำนร่วมกัน สำมำรถนำมำผสมผสำนให้ เป็นระบบหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
ห้องสมุด
3|หน้า
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สมพิศ คูศรีพิทักษ์ (2539) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นระบบสำรสนเทศระบบหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
ข้อ มู ล ต่ ำ งๆ ของห้ อ งสมุ ด อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งครบวงจร แล้ ว เชื่ อ มต่ อ ระบบกั บ ผู้ ใ ช้ ด้ ว ยเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ ำ ยและ
โทรคมนำคม ซึ่งทำให้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องกำรนำไปใช้ในระบบออนไลน์
นิ ธิ มำ สั ง คหะ (2540) ให้ ค วำมหมำยว่ำ เป็ น กำรผสมผสำนกำรท ำงำนร่ ว มกั น ของฮำร์ ดแวร์แ ละ
ซอฟต์แวร์ เพื่อกำรจัดกำรงำนห้องสมุด ประกอบด้วยชุดคำสั่งด้ำนงำนวิเครำะห์ทรัพยำกร งำนจัดหำ งำนบริ กำร
ยืม-คืน งำนสืบค้นหนังสือ งำนยืมระหว่ำงห้องสมุด และงำนควบคุมวำรสำร
น้ำทิพย์ วิภำวิน (2543) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรนำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรดำเนินงำนห้องสมุดซึ่ง
ทำให้ขั้นตอนกำรทำงำนของบรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนไป ผู้ปฏิบัติงำนในห้องสมุดจะได้รับควำมสะดวก
มำกขึ้นและทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
กล่ำวโดยสรุป ห้องสมุดอัตโนมัติหมำยถึง กำรนำเอำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรดำเนินงำน
ห้องสมุดประกอบด้วยกำรทำงำนของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงกำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรระบบ
เครือข่ำยมำใช้เพื่อให้ห้องสมุดมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2.2 ส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ยุทธนำ เจริญรื่น (2545) ได้กล่ำวถึงส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติว่ำประกอบด้วยส่วน
สำคัญ ได้ 2 ส่วนดังนี้
1. ส่วนของ Hardware ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ อซึ่งทำหน้ำที่เป็นตัวสนับสนุนกำร
ทำงำนของซอฟต์แวร์
2. ส่ ว นของ Software ได้แก่ โปรแกรมที่ออกแบบและพัฒ นำขึ้นมำเพื่อใช้งำนห้ องสมุด
โดยเฉพำะ
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สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์ และสรวิช บุญมี (2558) ได้กล่ำวถึงส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติว่ำ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั่วไปประกอบด้วยชุดโปรแกรมหลัก (Module) ในกำรทำงำน 5 ระบบสำคัญ คือ
1. ระบบงำนจั ดหำทรั พยำกร (Acquisitions Module) เป็นชุดโปรแกรมส ำหรับระบบกำร
จัดหำทรัพยำกรห้องสมุด ประกอบด้วย กำรทำรำยกำรสั่งซื้อ กำรทำจดหมำยสั่งซื้อ กำรติดตำมทวงถำม กำร
ควบคุมงบประมำณกำรจัดซื้อและกำรออกรำยงำนต่ำงๆ
2. ระบบงำนวิเครำะห์หมวดหมู่และทำรำยกำร (Cataloging Module) เป็นชุดโปแกรมสำหรับ
งำนสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณนุ กรมทรั พยำกรห้ องสมุดทุกประเภท เช่น หนังสื อบทควำม วิทยำนิพนธ์ วำรสำร
โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ประกอบด้วยกำรตรวจสอบข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรแก้ไขข้อมูล
กำรออกแบบรำยงำนและควบคุมเอกสำรเป็นต้น
3. ระบบงำนยืม-คืน (Circulation Module) เป็นชุดโปรแกรมสำหรับกำรทำงำนให้บริกำรยืม คืน ทรัพยำกรห้องสมุดเพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรได้ถูกต้อง รวดเร็ว เช่น กำรสร้ำงฐำนข้อมู ลห้องสมุด กำร
กำหนดสมำชิก กำรกำหนดสิทธิในกำรยืม กำรกำหนดวันยืมของทรัพยำกรแต่ละประเภท กำรกำหนดค่ำปรับและ
กำรคิดค่ำปรับ กำรทำจดหมำยติดตำมทวงถำมเมื่อมีหนังสือค้ำงส่ง กำรจองหนังสือและกำรออกรำยงำนต่ำงๆ
เป็นต้น
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4. ระบบงำนควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control Module) เป็นชุดโปรแกรมสำหรับ
ทำงำนวำรสำรเริ่มตั้งแต่กำรบอกรับวำรสำรจนถึงกำรให้บริกำร ซึ่งมีส่วนคล้ำยกับกำรทำงำนจัดหำ (Acquisitions
Module) คือช่วยในกำรจัดหำวำรสำรโยกำรสั่งซื้อกำรจัดทำงบประมำณ จัดซื้อและกำรหักงบประมำณ กำรทำ
จดหมำยสั่งซื้อ และทวงถำมเมื่อได้รับวำรสำรล่ำช้ำ งำนลงทะเบียนวำรสำร และกำรเย็บเล่ม เป็นต้น
5. ระบบงำนสืบค้นรำยกำรออนไลน์ (Online Public Access catalog-OPAC) เป็นชุด
โปรแกรมส ำหรั บ กำรท ำงำนสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ซึ่ ง จะมี ห ลั ก กำรสื บ ค้ น เช่ น เดี ย วกั บ กำรสื บ ค้ น ด้ ว ยระบบมื อ ด้ ว ย
บัตรรำยกำร เช่น กำรค้นด้วยชื่ อเรื่อง ผู้แต่งหรือชื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ประกอบด้วย ระบบกำรกำหนดดรรชนีสืบค้น
กำรออกแบบผลกำรสืบค้น ระดับของกำรแสดงผล กำรออกรำยงำนผลกำรสืบค้น กำรรำยงำนผลกำรสืบค้น และ
ออกสถิติรำยงำนผลกำรสืบค้น
นอกจำกนี้ อ ำจมีชุ ดโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่ มเข้ ำมำ ทั้งนี้ขึ้ นอยู่ กับบริ ษั ทที่พั ฒ นำระบบเพื่อให้ เกิด ควำม
แตกต่ำงในรำยละเอียดของกำรทำงำนและสนองควำมต้องกำรของห้องสมุดบำงแห่ง ที่มีสภำพแวดล้อมทำงำน
ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับระบบนั้น
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3. กำรนำเทคโนโลยี RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
3.1 ควำมหมำย RFID
RFID ย่อมำจำก Radio-frequency identification เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นควำมถี่วิทยุ
เทคโนโลยีถูกนำมำใช้งำนโดยเริ่มในกลุ่มเทคโนโลยีกำรตรวจจับที่มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 50 ปี เทคโนโลยีของ
กำรบ่งชี้โดยใช้คลื่นควำมถี่วิทยุนั้น โดยเป็นอุปกรณ์ทำงทหำรที่ใช้ในสงครำมโลกครั้งที่ 2 โดยใช้ตัวส่งคลื่นควำมถี่
วิทยุเพื่อแยกเครื่องบินฝ่ำยพันธมิตร ออกจำกฝ่ำยอักษะ นับจำกนั้นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้มีกำรพัฒนำมำ
เรื่อยๆ โดยเฉพำะประโยชน์กับ เครื่องบินทหำร และฝ่ำยพลเรือน ในปัจจุบันนี้มีกำรนำไปประยุกต์ใช้ในกำร
หลำกหลำยเพื่อตรวจจับอุปกรณ์ทำงทหำร และงำนส่วนบุคคล เมื่อปี คศ.1970 สองบริษัทที่จัดทำอำวุธนิวเคลียร์
ให้สหรัฐมีห้องทดลองที่ los Alamos scientific laboratory ของ Northwestern University ได้ทดลองนำ
ระบบ RFID เข้ำมำใช้ในเชิงพำณิชย์ โดยเป็นรูปแบบเทคโนโลยีกำรตรวจจับ และในต้นปี คศ. 1980 กำรประยุก ต์
เริ่มจำกกำรบ่งชี้ทำงงำนปศุสัตว์ และทำกำรตรวจจับรถรำงรถไฟ
ในปัจจุบันได้มีกำรนำ RFID ไปประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรนำมำใช้แทนระบบแถบ
เช่น บัตรสำหรับใช้ผ่ำนเข้ำออกสถำนที่ บัตรที่จอดรถ และสำมำรถพบในรูปแบบของแท็กสินค้ำ ซึ่งมีขนำดเล็กจน
สำมำรถแทรกลงระหว่ำงชั้นเนื้อของกระดำษได้ หรือเป็นแบบแท็กติดตำมตัวสัตว์ หรือเป็นแบบแคปซูลขนำดเล็ก
ฝังเอำไว้ในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติเป็นกำรบ่งชี้พันธุ์สัตว์ ประเภทอำหำร สถำนที่เกิด เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำกำร
ประยุกต์ใช้งำนมีควำมหลำกหลำย มีกำรปรับใช้ขนำดรูปร่ำงที่เหมำะสมกับงำนที่จะนำไปใช้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็น
กำรนำเอำคลื่นวิทยุเป็นคลื่นพำหนะเพื่อใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์ 2 ตัว คือ แท็ก RFID และตัวอ่ำน
ข้อมูล (ยงยุทธ หำญธำรีรักษ์, 2548)
3.2 องค์ประกอบระบบ
1. ป้ำยระบุข้อมูลหรือ แท็ก (Tag) คือส่วนสำคัญที่สุดสำหรับกำรระบุประเภท กลุ่ม หรือ
แม้แต่เจ้ำของหนังสือชุด เป็นชุด Microchip ที่บันทึกข้อมูลที่จำเป็นของเอกสำรไว้ระบุตัวตนสิทธิ์กำรใช้หนังสือ
2. เครื่องยืม อัตโนมัติ (Patron Self Checkout station) เป็นเครื่องมือสำหรับทำรำยกำรยืม
หนังสือที่ต้องกำรออกจำกห้องสมุดแบบดำเนินกำรเองตำมคำขอแนะนำของระบบ
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3. เครื่องตรวจสถำนะที่ช่องทำงออก ( Intelligent sensors security Gate) เป็นส่วนกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยเป็นหลักเพื่อป้องกันกำรนำเอกสำร หนังสือที่ไม่ได้รับกำรอนุญำตออกนอกพื้นที่
4. เครื่องอ่ำน RFID สำหรับกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Staff Station Reader) เป็นอุปกรณ์
สำหรับทำรำยกำรคืนหนังสือ หรือกำรนำหนังสือใหม่เข้ำระบบ กำรกำหนดข้อมูลแท็กลงในหนังสือ เป็นต้น
5. เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) ใช้สำหรับให้บริกำรผู้ใช้ ในกำรนำหนังสือส่งคืน
หอสมุดโดยไม่ผ่ำนบรรณำรักษ์ และไม่ต้องกำร Check –in ตำมระบบ โดยหนังสือที่คืนกลับ จะตัดเข้ำระบบเอง
พร้อมกับตัดรำยกำรยืมเดิมในผู้ใช้รำยนั้นๆ ออกอัตโนมัติ
6. เครื่องตรวจสอบหนังสือไร้สำย (Portable Inventory Reader) สำหรับเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
ใช้เพื่อกำรตรวจสอบประเภทหรือจำนวนหนังสือในชั้น หรือแม้แต่กำรค้นหำหนังสือในชั้นด้วยเช่นกัน
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยจัดกำรระบบ (Application Server) สำหรับติดตั้งชุดบริหำรงำน
หอสมุด (พุฒิพงศ์ ยองทอง, 2550)
3.3 ระบบ RFID สำหรับงำนในห้องสมุด
ปัจจุบันห้องสมุดนำเอำเทคโนโลยี RFID มำใช้ในงำนห้องสมุด คือ (มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552)
1. บริกำรยืมคืนวัสดุสำรสนเทศด้วยตนเอง (Self Checkout)
2. บริกำรคืนวัสดุสำรสนเทศด้วยตนเอง (Self return) ผ่ำนตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book return)
3. ระบบรักษำควำมปลอดภัยของวัสดุสำรสนเทศ (RFID Theft Detections/security Gate)
เป็นระบบตรวจสอบและป้องกันกำรนำวัสดุสำรสนเทศ ออกจำกห้องสมุดโดยไม่ผ่ำนกำรยืมที่ถูกต้อง
4. อุปกรณ์แยกวัสดุสำรสนเทศ (Sorting Station) เป็นชุดอุปกรณ์เพื่อแยกหนังสือหรือวัสดุ
สำรสนเทศที่ได้รับคืนจำกสมำชิก โดยแยกออกจำกตำมหมวดหมู่หรือชั้นวำงที่ถูกต้อง
5. กำรสำรวจวัสดุสำรสนเทศและกำรจัดชั้น (Inventory and shelf management) เป็นกำร
สำรวจหนังสือ หรือวัสดุสำรสนเทศบนชั้น ซึ่งจะตรวจสอบพบว่ำหนังสือเล่มใดวำงผิดที่หรือมีจำนวนหนังสือที่
หำยไป
3.4 หลักกำรทำงำนของระบบ RFID มำใช้ในงำนยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1. หลักกำรทำงำนของระบบกำรยืม ทรัพยำกรด้วยตนเอง โดยใช้ระบบสัมผัส (Touch Screen)
ที่ง่ำย พร้อมกำรทำงำนแบบ Graphical User Interface (GUI) ที่มีภำพเคลื่อนไหวแสดงวิธีกำรใช้งำนให้ผู้ใช้ทำ
ตำมได้โดยง่ำย เลือกได้ทั้งชนิดหน้ำจอมำตรฐำน (standard monitor) หรือ หน้ำจอแบน (flat screen
monitor) เครื่องยืมทรัพยำกรห้องสมุดอัตโนมัติของ Checkpoint สำมำรถอ่ำนสัญญำณได้ไกลจำกพื้นผิวอุปกรณ์
ถึง 12 นิ้ว โดยที่วัสดุที่ยืมไม่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง และไม่ต้องกำหนดตำแหน่งเฉพำะเจำะจง สำมำรถอ่ำน
สัญญำณได้ 360 องศำ ให้ควำมสะดวกและประหยัดเวลำในกำรยืม ลดปัญหำผู้ใช้ต้องรอคิวเพื่อยืมอัตโนมัติได้เป็น
อย่ำงมำก บัตรสมำชิกห้องสมุด สำมำรถเลือกได้ตำมควำมต้องกำรไม่ว่ำจะเป็น บัตรสมำร์ทกำร์ด , แถบแม่เหล็ก
(magnetic strip), บำร์โค้ด หรือบัตรคลื่นควำมถี่วิทยุ (บัตรคลื่นควำมถี่วิทยุของ Checkpoint มีทั้งแถบแม่เหล็ก
บำร์โค้ด และ RFID ในบัตรใบเดียว) ชุดเครื่องยืมทรัพยำกรอัตโนมัติมำตรฐำนมีเครื่องอ่ำนบำร์โค้ด (Barcode
Scanner) เพื่อใช้กับบัตรห้องสมุดแบบบำร์โค้ดสำมำรถทำกำรยืมทรัพยำกรโดยอัตโนมัติ ได้มำกถึง 20เล่มต่อ
วินำที (Anti-collision) ที่ควำมสูงไม่เกิน 12 นิ้วจำกพื้นผิวอุปกรณ์ ฯ พิมพ์ใบรำยกำร (receipt) ทันทีที่เสร็จสิ้น
ขั้นตอนกำรยืม มีรำยละเอียด เช่น ชื่อผู้ยืม วันเดือนปี ที่ยืม , รำยกำรหนังสือและวัสดุ, ชื่อวัสดุ, กำหนดส่งคืนแต่
ละรำยกำร, จำนวนรำยกำรที่ยืมทั้งหมด ตลอดจนรำยละเอียดเกี่ยวกับห้อ งสมุด เป็นต้น ระบบตัดกระดำษ
อัตโนมัติ เมื่อพิมพ์ใบรำยกำรยืม(receipt) เสร็จสิ้น ป้องกันกำรยืมทรัพยำกรโดยสมำชิกที่ห้องสมุดไม่อนุญำต
ให้ยืมได้ หรือทรัพยำกรที่ไม่อนุญำตให้ยืม หำกทรัพยำกรที่นำมำยืมเป็นทรัพยำกรที่ไม่สำมำรถให้ยืมได้ เครื่องยืม
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อัตโนมัติจะแสดงข้อควำมแจ้งให้ผู้ยืมทรำบเพื่อให้ผู้ยืมติดต่อกับบรรณำรักษ์เพื่อทำกำรยืมต่อไป เครื่องยืม ฯ
อัตโนมัติสำมำรถให้บริกำรได้ตลอด 24 ชม.
2. หลักกำรทำงำนของระบบกำรคืนทรัพยำกรด้วยตนเอง ชุดอุปกรณ์รับคืนวัสดุอัตโนมัติสำมำรถ
รับคืน ได้ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมงแม้กระทั่งห้องสมุดปิด ทำกำรระบบปรับปรุง (Update) ฐำนข้อมูลทันทีเมื่อ
ทรัพยำกรถูกหย่อนผ่ำนอุปกรณ์รับคืนวัสดุที่ผ่ำนอุปกรณ์รับคืนวัสดุห้องสมุดอัตโนมัติ สำมำรถให้บริกำรยืมต่อได้
ทันที หำกไม่มีกำรจองยืมต่อเจ้ำหน้ำที่สำมำรถนำหนังสือและวัสดุเก็บขึ้นชั้นได้ทันที ไม่ต้องหรือเปิดสัญญำณกั น
ขโมยอีกครั้งหลังจำกรับคืนวัสดุผ่ำนอุปกรณ์ฯ ประหยัดเวลำและป้องกันกำรผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรใส่
และลบสัญญำณฯ บ่อยๆ Anti-collision สำมำรถรองรับกำรคืนวัสดุได้ครั้งละมำกกว่ำ 1 ชิ้นโดยไม่ผิดพลำด
โดยระบบฯ แสดงรำยกำรวัสดุที่ได้รับคืน, เวลำ, และระบุว่ำได้รับคืนจำกจุดบริกำรรับคืนอัตโนมัติจุดใดกรณีติดตั้ง
กล่องรับคืน ฯ หลำยจุด แม้จะเป็นบริเวณภำยนอกอำคำรห้องสมุดก็ตำม ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ออกแบบเพื่อป้องกัน
กำรเสียหำยของหนังสือ เมื่อหนังสือถูกหย่อนคืน ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ ถูกออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สำมำรถ
ดึงหนังสือคืนออกจำกกล่องรับคืนหลังจำกอุปกรณ์ ฯ ทำกำรอ่ำนรหัสวัสดุเพื่อทำกำรรับคืนเรียบร้อยแล้ว สำมำรถ
ออกแบบให้มีขนำดเหมำะสมกับพื้นที่ของห้องสมุดและเพื่อกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด ชุดอุปกรณ์รับคืนฯ
ติดตั้งสัญญำณเตือนเมื่อกล่องรับคืนฯ เริ่มเต็ม (เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง, 2560)
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4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เดชสฤษดิ์ จำติเกตุ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรใช้เทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี สำหรับกำรบริกำร
ยืมด้วยตนเอง ของหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงเพื่อ กำรใชเทคโนโลยีอำรเอฟไอดีสำหรับกำร
บริกำรยืม ดวยตนเองของหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม โดยจะทำกำรศึกษำและวิเครำะหดำนเทคนิค กำร
ดำเนิ นงำน กำรน ำมำใชงำน งบประมำณ และปญหำในกำรดำเนินงำน รวมถึงวิเครำะหขอมูลจำกกำรใช
เทคโนโลยีอำรเอฟไอดีใน หองสมุดระดับอุดมศึกษำในประเทศไทยอื่นๆอีก 9 แหง โดยทำกำรศึกษำเก็บขอมูลจำก
กำรสัมภำษณเจำหนำที่ 3 ฝำยงำนคือเจำหนำที่ฝำยเทคโนโลยีหองสมุด เจำหนำที่ฝำยงำนเทคนิค เจำหนำที่ฝำย
งำนบริกำรสำรนิเทศ รวมทั้ง
ผูรับผิดชอบกำรนำเทคโนโลยีอำรเอฟไอดีมำใชในหองสมุด และศึกษำจำก
เอกสำรตำงๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชแบบสอบถำมในประเมินควำมพึงพอใจในกำรใชงำนของผูใช
ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ เทคโนโลยีอำรเอฟไอดีเปนเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภำพมำกกวำเทคโนโลยีรหัส
แถบ โดยมีควำมเร็วในกำรอำนขอมูลมำกกวำ มีควำมคงทนมำกกวำ และสะดวกในกำรใชงำน หองสมุดเลือกใช
แท็กอำรเอฟไอดีชนิดแบบพำสซีฟ ระดับควำมถี่ที่ใชงำน 13.56 MHz สำหรับดำนกำรดำเนินงำนพบวำ หองสมุด
จะทำกำรติดแท็กอำรเอฟไอดีสำหรับหนังสือเทำนั้น วัตถุประสงคหลักในกำรนำมำใชเพื่อปองกันกำรขโมยหนังสือ
และลดภำระงำนควำมแตกตำงกัน และลดภำระงำนของเจำหนำทีในสวนบริ กำรยืม -คืน ส ำหรั บกรณีของ
หอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม เนื่องจำกปญหำงบประมำณจำกัด จึงยังไมสำมำรถติดแท็กอำรเอฟไอดีหนังสือ
ไดครบทุกเลม ทำใหตอง เปดบริกำรแบบคู ขนำน ใชรหัสแถบ และอำรเอฟไอดี ในสวนบริกำรยืมจำกกำร
ประเมินควำมพึงพอใจกำรใชบริกำรกำรยืมหนังสือดวยตนเองโดยใชอำรเอฟไอดีของหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
เชียงใหมพบวำ ผูใชมีควำมพอใจในระดับมำก และประสงคจะเลือกใชบริกำรยืม อัตโนมัติแบบอำรเอฟไอดีแทน
กำรยืมจำกเจำหนำที่จำกกำรศึกษำ วิเครำะหในสวนกำรดำเนินงำน ผูวิจัยพบวำเทคโนโลยีอำรเอฟไอดีเหมำะกับ
กำรใชกำรบริกำรยืมหนังสือ ดวยตนเอง สวนกำรใชสำหรับบริกำรคืนหนังสืออัตโนมัติ กำรสำรวจชั้นหนังสือ และ
ประตูปองกันกำรขโมยหนังสือยังพบ ขอบกพรองจำกกำรใชงำนโดยเฉพำะปญหำอุปกรณไมทำกำรอำนแท็กอำร
เอฟไอดี จึ งยั งไมควรน ำมำใหบริ กำรเนื่ อ งจำกไมมี ผ ลตอกำร ลดภำระงำนของเจำหนำที่ และปจจั ย ดำน
งบประมำณที่เปนสิ่งสำคัญ เนื่องจำกจะสงผล กระทบในกำรดำเนินงำน และภำระงำน ทำใหไมสำมำรถนำมำใช
งำนไดหลำกหลำย ตำมควำมประสงค
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สงวน พงศ์กิจวิทูร (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรใช้บริกำรยืม -คืนหนังสือของนักศึกษำใน
หอสมุดกลำง สำนั กวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 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-คืนเพื่อกำรเรียนมำก
ที่สุด (รอยละ 92.19) นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มีวัตถุประสงคในกำรใชบริกำรยืม-คืนเพื่อทำรำยงำน /ภำค
นิพนธ วิทยำนิพนธ์ มำกที่สุด (รอยละ 98.61) ประเภทของบริกำรยืม -คืน ที่นักศึกษำสวนใหญใชบริกำร คือ
บริกำรยืม-คืน (รอยละ95.90) รองลงมำคือ บริกำรทำบัตรสมำชิกหองสมุด (รอยละ 68.72) และบริกำรจอง
หนังสือ (รอยละ22.82) ยกเวน นักศึกษำชั้นปที่ 1 ทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำใชบริกำรแนะนำและ
ชวยเหลือผู ใชบริกำรหองสมุดมำกกวำบริกำรจองหนังสือ ประเภทหนังสือที่ใชบริกำรมำกที่สุดคือ หนังสือตำรำ
นักศึกษำสวนใหญมีควำมถี่ในกำรใชบริกำรยืม-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) และมีป ญหำดำนระเบียบ
กฎเกณฑที่เกี่ยวกับกำรยืม-คืนนอยที่สุด (รอยละ 78.43) เมื่อจำแนกเปนรำยขอพบวำผู ใชบริกำรมีป ญหำดำน
เนื้อหำของหนังสือไมทันสมัยมำกที่สุด (รอยละ 98.72) และมีป ญหำในดำนกำรเขำใชหองสมุดตอง แตงกำยให
เรี ย บร อย ไม สวมกำงเกงขำสั้ น / เสื่ อ สำยเดี่ ย ว น อยที่ สุ ด (ร อยละ 68.37)ในด ำน ข อเสนอแนะ
ผูตอบแบบสอบถำมสวนใหญเห็นวำ หอสมุดกลำงควรจัดหำหนังสือใหมีจำนวนมำกขึ้นทั้งภำษำไทย และภำษำ
ตำงประเทศเพื่อใหเพียงพอกับควำมตองกำรของผูใชบริกำร
สิรยำภรณ์ ผำลำวรรณ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในงำน
ห้องสมุด เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification System) เป็นระบบที่ใช้สัญญำณคลื่นวิทยุในกำร
ตรวจสอบและระบุตำแหน่งวัตถุ ซึ่งสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี โดยระบบจะ
อ่ำนข้อมูลจำกแผ่นข้อมูล RFID Tag ที่ติดอยู่กับหนังสือ และเชื่อมโยงกับโปรแกรมระบบบริหำรงำนห้องสมุด ใน
กำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง กำรตรวจสอบสถำนภำพกำรยืม กำรควบคุมกำรเข้ำ -ออกห้องสมุด กำรสำรวจและ
กำรค้นหำหนังสือ เป็นต้น คลื่นควำมถี่วิทยุที่ใช้ในระบบ RFID ที่เหมำะสมกับงำนห้องสมุดในปัจจุบันมีอยู่ 2 ย่ำน
ควำมถี่ ประกอบด้วย คลื่นวิทยุย่ำนควำมถี่สูง (High Frequency: HF) และคลื่นวิทยุย่ำนควำมถี่สูงยิ่ง
(Ultra High Frequency: UHF) มีงำนวิจัยหลำยชิ้นได้ศึกษำเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และข้อจำกัด ของคลื่น
ควำมถี่ทั้งสอง ดังนั้นกำรตัดสินใจนำระบบ RFID มำใช้ในงำนห้องสมุด ควรพิจำรณำวำงแผนอย่ำงรอบคอบ ศึกษำ
มำตรฐำนและ ปัจจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของระบบที่ต้องกำรอย่ำงเหมำะสม
อุไรวรรณ ทับทิม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรค้นคว้ำอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึง
ผลกระทบของกำรน ำระบบ RFID
มำใช้ ใ นระบบห้ อ งสมุ ด มหำวิ ท ยำลั ย มี ห อสมุ ด ป๋ ว ย อึ๊ ง ภำกรณ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นกรณีศึกษำเนื่องจำกทำงหอสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์ได้มีกำรนำระบบ RFID
มำใช้ภำยในหอสมุดแล้วประสบผลสำเร็จ โดยวิธีกำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำข้อมูลในเชิงทุติยภูมิจำกหนังสือ
เอกสำรคู่มือ บทควำม อินเทอร์เน็ต งำนวิจัยต่ำง ๆ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก หัวหน้ำหอสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์
8|หน้า
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บรรณำรักษ์ด้ำนกำรบริกำรยืม – คืนหนังสือ บรรณำรักษ์ ผู้ใช้งำนระบบ(User) และผู้จัดกำรฝ่ำยขำยบริษัท ลิบ
เน็ทส์ จำกัด ขอบเขตของกำรศึกษำครั้งนี้เป็นแบบงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (QualitativeResearch) ผลกำรวิเครำะห์
ที่ได้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบ RFID มีข้อดี คือ มีควำมสะดวกปลอดภัย สำมำรถตรวจสอบกำรยืม – คืน
หนังสือได้จำกฐำนข้อมูล และลดกำรใช้ทรัพยำกรเจ้ำหน้ำที่ลง ข้อเสีย คือ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงระบบสูง
ใช้เวลำเตรียมกำรติดตั้งระบบ RFID นำน มีค่ำบำรุงรักษำระบบที่ต้องจ่ำยเพิ่ มจำกระบบเดิม และอำจมีผลกระทบ
อื่น ๆ ตำมมำ เช่น วิธีกำรยืมของผู้ใช้บริกำรไม่ครบขั้นตอนมีส่วนทำให้เกิดปัญหำ ข้อมูลหนังสือที่ยืมพันกัน เป็น
ต้น
นอกจำกนี้สรุปผลกำรศึกษำตำมผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ คือ มีผลกระทบด้ำนเทคโนโลยี ผลกระทบทำงด้ำนผู้ใช้งำน ผลกระทบด้ำนค่ำใช้จ่ำย ผลกระทบด้ำนกำร
ปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สำหรับกำรนำระบบห้องสมุด RFID เข้ำมำใช้ภำยในห้องสมุดสมควรเป็นอย่ำงยิ่ง และ
กำรนำระบบห้องสมุด RFID มำใช้จะเหมำะสมกับห้องสมุดทุก ๆ ประเภททั้งห้องสมุดที่มีขนำดเล็ก ขนำดใหญ่
ด้ำนผลกำรศึกษำที่ได้รับจำกกำรศึกษำจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งทำงด้ำนบริษัทผู้ขำยในกำรผลิตและติดตั้งระบบ
ห้องสมุด RFID ด้ำนผู้ซื้อ คือห้องสมุดอื่น ๆ ที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบ และบุคคลทั่วไปที่เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบ RFID
จำกกำรศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่ำ วัตถุประสงค์ใน
กำรใช้บริกำรยืม -คืนหนังสือ เพื่อกำรเรียน ในนักศึกษำระดับปริญญำตรี อยู่ในระดับมำก ส่วนนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มีวัตถุป ระสงค์ในกำรยื ม -คืน เพื่อ ทำรำย/วิทยำนิพนธ์ มำกที่สุด และมีกำรใช้เทคโนโลยี RFID
ให้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกและประสงค์จะเลือกใช้บริกำรยืม -คืน
หนังสือแบบ RFID แทนกำรยืม-คืนหนังสือจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ แต่ยังคงพบข้อบกพร่องจำกกำรใช้งำนใน
ด้ำนต่ำงๆ ผู้วิจัยจึงนำมำศึกษำในกำรวิจัยครั้งนี้
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ในกำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง ของผู้ใช้บริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เป็นงำนวิจัยเชิงพรรณนำ โดยมีวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ดังนี้
3.1 กลุม่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ใช้บริกำรทึ่เคยใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จำนวน 22,977 คน ที่
เป็นสมำชิกในระบบยืม-คืนหนังสือ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) กำกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง อ้ำงอิงจำกตำรำงสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan
ได้กลุ่มตัวอย่ำง 377 คน โดยกำรสุ่มแจกแบบสอบถำมจำกผู้ใช้บริกำรที่มำใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบประเมิน
2) สร้ำงแบบประเมินให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
3) นำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญ อำจำรย์ รติวัฒน์ ปำรีศรี สำขำวิชำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม พิจำรณำ พร้อมทั้งปรับปรุงให้
ชัดเจนและครอบคลุม
4) จัดพิมพ์แบบสอบถำม
3.3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสุ่มแจกแบบสอบถำมแก่กลุ่มตัวอย่ำง เฉพำะผู้ที่เคยมำใช้บริกำรระบบยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเครำะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่
1. ค่ำร้อยละ ใช้สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมและเกี่ยวกับสภำพกำร
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
ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 หมำยถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
ระดับ 5
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 ใช้สำหรับวิเครำะห์กำรกระจำยของระดับควำมคิดเห็น
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กำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำสภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนำระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมดังนี้
1. เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
2. เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
3. แนวทำงกำรนำสำรสนเทศที่ได้จำกกำรวิจัยไปใช้พัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมกำรใช้ระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ตำรำงที่ 1 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม
กลุ่มตัวอย่ำง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

อำจำรย์
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
รวม

จำนวน
15
302
60
377

ร้อยละ
4.00
80.10
15.90
100.00

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 302 ชุด คิดเป็นร้อยละ
80.10 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 15.90 และอำจำรย์ จำนวน 15 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 4.00
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ตำรำงที่ 2 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม จำแนกตำมสังกัด
ครุศำสตร์
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
วิทยำกำรจัดกำร
มนุษยศำสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอำหำร
วิทยำศำสตร์
โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์
รวม

จำนวน
45
76
30
196
15
15
0
377

ร้อยละ
11.90
20.20
8.00
52.00
4.00
4.00
0.00
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะ

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ ตอบแบบสอบถำมเป็น นักศึกษำระดั บปริญ ญำตรี สั งกั ดคณะมนุษ ยศำสตร์
จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 สังกัดคณะ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20
และคณะ ครุศำสตร์ จำนวน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 11.90
ตำรำงที่ 3 ระยะเวลำที่เคยใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง
ระยะเวลำ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1 ปี
2 ปี
3 ปี

จำนวน
75
181
121
377

รวม

ร้อยละ
19.90
48.00
32.10
100.00

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ระยะเวลำที่เคยใช้บริกำรยืม -คืน เป็นเวลำ 1 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
19.90 ระยะเวลำ 2ปี จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และระยะเวลำ 3 ปี จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.10
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ตำรำงที่ 4 ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง
ควำมถี่
2-3 ครั้งต่อสัปดำห์
1 ครั้งต่อสัปดำห์
2-3 ครั้งต่อเดือน
รวม

จำนวน
45
242
90
377

ร้อยละ
11.90
64.20
23.90
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ มีกำรใช้บริกำรยืม-คืน 1 ครั้งต่อสัปดำห์ จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 มี
กำรใช้ 2-3ครั้งต่อเดือน จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 และ2-3 ครั้งต่อสัปดำห์ จำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.90

วิธีกำรเรียนรู้
กำรแนะนำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง
คำแนะนำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอน
เพื่อน
รวม

จำนวน
287
195
45
15
542

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตำรำงที่ 5 วิธีกำรเรียนรู้กำรใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง

จำนวน
377
287
76
30
770

ร้อยละ
52.95
35.98
8.30
2.77
100.00

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ กำรแนะนำบนหน้ำจอของระบบยืม -คืน หนังสือด้วยตนเอง จำนวน 287 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.95 คำแนะนำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.98 และอำจำรย์
ผู้สอน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30
ตำรำงที่ 6 หนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมด้วยเอง
ทรัพยำกร

หนังสือตำรำ
รำยงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์
นวนิยำย เรื่องสั้น
นิตยสำรฉบับย้อนหลัง

รวม

ร้อยละ
69.56
52.95
14.02
5.54
100.00

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ ำ ยื ม หนั ง สื อ ต ำรำ จ ำนวน 377 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.56 รำยงำนวิ จั ย /
วิทยำนิพนธ์ จำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 52.95 และ นวนิยำย เรื่องสั้น จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ
14.02
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2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ตำรำงที่ 7 ระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนผู้ให้บริกำร
3.76

SD
0.99

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วย

4.28

0.53

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

x

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หัวข้อ
ท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์ /เจ้ ำหน้ ำที่คอยให้คำแนะนำ
กำรยืมหนังสือ
ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรั กษ์/เจ้ ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรยืมหนังสือ
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/เจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำกำรยืมหนังสือ ( x =3.76)
ตำรำงที่ 8 ระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หัวข้อ
ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน
แต่ละหน้ำจอ
ท่ำนสำมำรถเลื อกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้
ง่ำย
กรณีหนังสือที่นำมำยืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้ ระบบ
แสดงข้อควำม/สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน
เมื่อระบบกำรยื มหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำม
พร้อมคำแนะนำ

4.16

SD
0.47

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วย

4.16

0.46

เห็นด้วย

4.16

0.55

เห็นด้วย

4.32

0.57

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

x

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ในประเด็น ระบบกำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำมพร้อมคำแนะนำ ( x =4.32)
เห็นด้วย ในประเด็นเข้ำใจขั้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏในแต่ล ะหน้ำจอ สำมำรถเลือกภำษำใน
กำรแสดงผลบนหน้ ำจอได้ง่ำยและกรณีห นังสื อที่นำมำยืมเป็นหนังสื อที่ยื มออกไม่ได้ ระบบแสดงข้อควำม/
สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน ( x = 4.16) เท่ำกัน
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ตำรำงที่ 9 ระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ
4.32
4.20

SD
0.47
0.40

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
เห็นด้วย

4.24

0.59

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

4.24

0.59

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

x

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หัวข้อ
ท่ำนสำมำรถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละหลำยเล่ม
ระบบหน้ ำจอกำรยื มแบบสั มผั ส ทำงำนตอบสนองได้
ทันที
กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มี
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรให้
กำรยื ม หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเองสำมำรถปกป้ อ งควำมเป็ น
ส่วนตัวได้
เค รื่ อ งยื ม หนั งสื อด้ ว ยต นเ อ งท ำง ำน ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ
เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน
ท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุดผ่ำนหน้ำจอระบบกำร
ยืมหนังสือด้วยตนเอง

4.20

0.57

เห็นด้วย

4.28
4.24

0.60
0.59

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง ในประเด็นระบบกำรยืมหนังสือสำมำรถยืมหนังสือพร้อมกันครั้งละหลำยเล่ม ( x =4.32) และเห็นด้วย ใน
ประเด็นกำรยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรใช้ กำรยืม
หนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็นส่วนตัวได้ และได้รับข้อมูลข่ำวสำรห้อ งสมุดผ่ำนหน้ำจอระบบกำรยืม
หนังสือด้วยตนเอง ( x =4.24) เท่ำกัน
ตำรำงที่ 10 ระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนผู้ให้บริกำร

หัวข้อ
ในกำรคืนหนังสือท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่
คอยให้คำแนะนำ
ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรั กษ์/เจ้ ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรคืนหนังสือ
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบ
กำรคืนหนังสือขัดข้อง

3.76

SD
0.86

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วย

4.20

0.63

เห็นด้วย

4.24

0.59

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

x

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ ด้ำนผู้ให้บริกำร ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
ในประเด็น บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำรคืนหนังสือขัดข้อง ( x =4.24) เห็นด้วย ใน
ประเด็น สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มีปัญหำกำรคืนหนังสือ ( x =4.20) และในกำรคืนหนังสือ
ต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำ ( x = 3.76)
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ตำรำงที่ 11 ระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร
4.16

SD
0.61

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วย

4.16

0.61

เห็นด้วย

4.24

0.51

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

x

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หัวข้อ
ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน
แต่ละหน้ำจอ
ท่ำนสำมำรถเลื อกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้
ง่ำย
เมื่อมีปัญหำกำรคืนหนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อม
ให้คำแนะนำ

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เมื่อมีปัญหำกำรคืนหนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อมให้คำแนะนำ ( x =4.24) และเห็น
ด้วย ในประเด็น เข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏในแต่ละหน้ำจอ สำมำรถเลือกภำษำในกำร
แสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย ( x =4.16) เท่ำกัน
ตำรำงที่ 12 ระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หัวข้อ
ท่ำนสำมำรถคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม.
ระบบหน้ ำจอกำรคืน แบบสัมผั ส ทำงำนตอบสนองได้
ทันที
กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรคืนที่มี
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรให้
กำรคื น หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเองสำมำรถปกป้ อ งควำมเป็ น
ส่วนตัวได้
เครื่ อ งรั บ คื น หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเองท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
เครื่ องรั บคืน หนังสื อด้ว ยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้
งำน

4.24
4.24

SD
0.59
0.51

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

4.24

0.51

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

4.28

0.53

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

4.36

0.56

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

4.36

0.56

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

x

จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง ในประเด็น เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเครื่องรับคืนหนังสือด้วย
ตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน ( x =4.36)เท่ำกัน เห็นด้วย ในประเด็น สำมำรถคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม.
ระบบหน้ำจอกำรคืนหนังสือแบบสัมผัส ทำงำนตอบสนองได้ทันที กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวมเร็วกว่ำกำร
คืนที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรให้ ( x = 4.24)
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3. ปัญหำและข้อเสนอแนะต่อกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ตำรำงที่ 13 จำนวนและร้อยละปัญหำกำรยืมหนังสือ
จำนวน
135
45
150
136
75
45
60
242
45
30
963

ร้อยละ
14.02
4.67
15.58
14.12
7.79
4.67
6.23
25.13
4.67
3.12
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หัวข้อ
เครื่องมือให้บริกำรยืมขัดข้องไม่สำมำรถยืมได้
ระบบไม่อ่ำนรหัสจำกบัตรสมำชิกห้องสมุด
จำรหัสในกำรยืมไม่ได้
หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้
ไม่เข้ำใจข้อควำม คำแนะนำเมื่อไม่สำมำรถยืมหนังสือเล่มที่ต้องกำรได้
ไม่เข้ำใจคำแนะนำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ
ไม่มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำ
ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืมหนังสือ
ไม่เข้ำใจข้อควำม คำแนะนำเมื่อระบบกำรยืมขัดข้อง
ประตูทำงออกเสียงดังเมื่อเดินผ่ำน(หนังสือได้ผ่ำนกำรยืมแล้ว
รวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมพบปัญหำ ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืมหนังสือ มำกที่สุด จำนวน
242 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13 รองลงมำ จำรหัสในกำรยืมไม่ได้ จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58 และ
หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้ จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12
ตำรำงที่ 14 จำนวนและร้อยละปัญหำกำรคืนหนังสือ

หัวข้อ
เครื่องให้บริกำรรับคืน มีปัญหำไม่สำมำรถส่งคืนได้
ระบบไม่รับคืนหนังสือที่ส่งคืน (ไม่ปรำกฏรำยชื่อหนังสือที่คืน(บนสลิป)
ไม่เข้ำใจคำแนะนำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ
ไม่สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ เมื่อระบบกำรคืนขัดข้องหรือมี
ปัญหำในกำรคืนหนังสือ
ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรคืน
ไม่เข้ำใจข้อควำม คำแนะนำเมื่อระบบกำรคืนขัดข้อง
รวม

จำนวน
151
120
45
90

ร้อยละ
22.78
18.10
6.79
13.57

197
60

29.71
9.05

663

100.00

จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ ผู้ ต อบแบบสอบถำมพบปัญหำ ระบบไม่พิมพ์ ส ลิ ป กำรคืน หนั งสื อ มำกที่สุ ด
จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71 รองลงมำ เครื่องให้บริกำรรับคืน มีปัญหำไม่สำมำรถส่งคืนได้ จำนวน
151 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 และ ระบบไม่รับคืนหนังสือที่ส่งคืน (ไม่ปรำกฏรำยชื่อหนังสือที่คืน ) จำนวน 120
คน คิดเป็นร้อยละ 18.10
17 | ห น ้ า
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4. แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบู ลสงครำม ที่มี 3 ด้ำน คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ พบว่ำ สำมำรถพัฒนำระบบได้ดังนี้คือ
1. ด้ำนผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำ
2. ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ผู้ใช้บริกำร ต้องกำรให้พัฒนำเครื่องยืม -คืนหนังสือให้พร้อมใช้งำนอยู่
ตลอดเวลำหำกต้องกำรใช้งำน
3. นอกจำกนี้ปัญหำที่พบบ่อยที่สุดในกำรใช้ระบบยืม-คืนของผู้ใช้บริกำร มีดังนี้
1) ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือ
2) จำรหัสในกำรยืมไม่ได้
3) หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้
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กำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำสภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง นำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเองต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมจำนวน 377 คน ประกอบด้วย นักศึกษำระดับปริญญำตรี 302 คน
นักศึกษำระบบดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 60 คน อำจำรย์และบุคลำกร จำนวน 15 คน ที่เคยใช้บริกำรยืม-คืน
หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเอง ของส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พิ บู ล สงครำม
แบบสอบถำมที่ได้นำมำวิเครำะห์หำค่ำทำงสถิติ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ค่ำส่วนเบี่ยงเบ น
มำตรฐำน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สรุปผลกำรวิจัย
จำกกำรวิจัย สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้
สภำพกำรใช้บริกำรยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือ 2
ปี จำนวน 181 คน ร้อยละ 48.00 รองลงมำคือ 3 ปี จำนวน 121 ร้อยละ 32.10 มีควำมถี่ในกำรใช้บริกำรยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง 1 ครั้งต่อสัปดำห์ มำกที่สุด จำนวน 242 คน ร้อยละ 64.20 รองลงมำ 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อย
ละ 23.90 และ 2-3ครั้งต่อสัปดำห์ จำนวน ร้อยละ 11.90 วิธีกำรเรียนรู้กำรใช้บริกำรยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง
ผู้ตอบแบบสอบถำมจะเรียนรู้จำกกำรแนะนำบนหน้ำจอของระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง มำกที่สุด จำนวน
287 คน ร้อยละ 52.95 รองลงมำ คือ คำแนะนำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 195 คน ร้อยละ 35.98
ส่วนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมด้วยตนเองมำกที่สุด คือ หนังสือตำรำ จำนวน 377 คน ร้อยละ 69.56 รองลงมำ
คือ รำยงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์ จำนวน 287 คน ร้อยละ 52.95 และ นวนิยำย เรื่องสั้น จำนวน 76 คน ร้อยละ
14.02
ควำมคิดเห็นต่อระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง 3 ด้ำน
ด้ำนผู้ให้บริกำร ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ในประเด็น บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่
พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ ระบบยืมหนังสือขัดข้อง ( x =4.32) สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปั ญ หำกำรยื ม หนั ง สื อ ( x =4.28) และต้ อ งกำรบรรณำรั ก ษ์ ห รื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค อยให้ ค ำแนะน ำกำรยื ม หนั ง สื อ
( x =3.76)
ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เมื่อระบบ
กำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำมพร้อมคำแนะนำ ( x =4.32) และเห็นด้วย สำมำรถเลือกภำษำในกำร
แสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย เข้ำใจขึ้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏในแต่ละหน้ำจอ กรณีหนังสือที่นำมำ
ยืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้ ระบบแสดงข้อควำม/สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน ( x =4.16 เท่ำกัน)
ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง สำมำรถยืมหนังสือได้พร้อม
กันครั้งละหลำยเล่ม ( x =4.32) รองลงมำคือ กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็นส่วนตัวได้ กำร
ยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำเป็นผู้ดำเนินกำรให้ ได้รับข้อมูลข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนหน้ำจอระบบกำรยืมหนังสือด้วยตนเอง ( x = 4.24 เท่ำกัน)
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ควำมคิดเห็นต่อระบบคืนหนังสือด้วยตนเอง 3 ด้ำน
ด้ำนผู้ให้บริกำร ในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ในประเด็น บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่
พร้ อมให้ บริ กำรในทัน ทีที่ร ะบบกำรคืนหนั งสื อขัดข้อง ( x =4.24) รองลงมำคือ สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/
เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มีปัญหำกำรคืนหนังสือ ( x =4.20) และในกำรคืนหนังสือต้องกำรบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่คอย
ให้คำแนะนำ ( x = 3.76)
ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง เมื่อมีปัญหำกำรคืน
หนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อมคำแนะนำ ( 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 ทำงำนตอบสนองได้ทันที กำรคืนหนังสือด้วยตนเอง
สะดวกรวดเร็วกว่ำกำรคืนที่มีบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรให้ ( x =4.24 เท่ำกัน)
แนวทำงกำรพัฒนำระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่มี 3 ด้ำน คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ พบว่ำ สำมำรถพัฒนำระบบยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ได้ดังนี้คือ
1. ด้ำนผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำ
2. ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ผู้ใช้บริกำร ต้องกำรให้พัฒนำเครื่องยืม-คืนหนังสือให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ พร้อมใช้งำนหำกต้องกำรใช้งำน
3. นอกจำกนี้ปัญหำที่พบบ่อยที่สุดในกำรใช้ระบบยืม-คืนของผู้ใช้บริกำร มีดังนี้
3.1 ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือ
3.2 จำรหัสในกำรยืมไม่ได้
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 ที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องยืม สำมำรถอ่ำน
ดำวน์โหลดเก็บไว้อ่ำนในครำวต่อไปได้ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร ส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเองจำกกำรแนะนำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืนด้วยตนเองมำกที่สุดเนื่องจำกเป็นหน้ำจอภำษำไทยสำมำรถอ่ำน
และทำควำมเข้ำใจได้ไม่ยำก
ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ด้ำนผู้ให้บริกำร ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นด้วยอย่ำงยิ่งที่บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำร
ในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดข้อง ซึ่งอำจติดตั้งเครื่องยืม ไว้ใกล้ เจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์ คอยให้คำแนะนำและ
ให้บริกำรงำนอื่นร่วมไปด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด
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ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นว่ำระบบสำมำรถทำงำน
ตอบสนองกับผู้ใช้บริกำรได้ดี คือ มีสัญลักษณ์ชัดเจน ในกรณีที่ยืมหนังสือออกไม่ได้ สำมำรถเลือกภำษำในกำร
แสดงผลได้ง่ำย
ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นว่ำระบบสำมำรถทำกำรยืม -คืนได้
สะดวกและมีประสิทธิภำพ สำมำรถยืมหนังสือได้หลำยเล่มในครั้งเดียวกันได้
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ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล เมื่อพิจำรณำควำมคิดเห็นของนักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี และ บัณฑิตศึกษำ
และอำจำรย์ ต่ อ กำรใช้ ร ะบบกำรยื ม -คื น หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเอง ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ำ นกำรให้ บ ริ กำร ควรมีก ำรปรับจุ ดกำรติ ดตั้ง ตู้ใ ห้ บริ กำรยื ม -คืนหนังสื อด้ ว ยตนเอง ในจุ ดที่ มี
บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำอยู่ใกล้ๆเพื่อให้คำแนะนำกำรยืม -คืน หรือกำรแก้ปัญหำในทันทีที่เครื่องบริกำรยืม -คืน
หนังสือด้วยตนเองขัดข้อง
2. ด้ ำ นควำมสำมำรถของระบบ ในกำรบริ ก ำรเครื่ อ งยื ม -คื น หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเอง มี ก ำรน ำระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ RFID เข้ำมำประยุกต์กำรใช้งำน ดังนั้นควรมีกำรตรวจสอบและปรับปรุงให้ระบบทำงำนได้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
3. ระบบกำรพิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่ำ ในกำรพิมพ์สลิปกำรยืม-คืนหนังสือในบำงครั้ง
ระบบไม่พิมพ์สลิปออกมำให้กับผู้ใช้บ ริกำร ควรมีกำรตรวจสอบเครื่องพิมพ์ กระดำษ และระบบกำรพิมพ์ แสดง
ข้อควำมอธิบำยในหน้ำจอระบบยืม-คืนด้วยตนเอง หำกระบบไม่สำมำรถพิมพ์สลิปได้
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แนวทำงในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีกำรพัฒ นำระบบยื ม -คืน หนั งสื อด้วยตนเอง ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งค่ำปรับหำกหนังสือเกิน
กำหนดในหน้ำจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรใช้งำน
ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
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แบบสอบถำม กำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

แบบสอบถำม
เรื่อง กำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ มหำวิทยำลัย รำชภัฏพิบูล
สงครำม
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คำชี้แจงในกำรตอบแบบสอบถำม
แบบสอบถำมชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้ระบบยืม -คืนหนังสือด้ว ยตนเองของสำนัก วิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในด้ำนสภำพกำรใช้ ระบบยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง ควำมคิดเห็น ตลอดจนปัญหำและข้อเสนอแนะต่อกำรใช้งำนระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ผู้วิจัย จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนได้โปรดตอบแบบสอบถำมนี้ เพื่อนำข้อมูลได้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำระบบยืม-คืนด้วยตนเอง ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณในควำมร่วมมืออย่ำงดีของท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม
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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
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย √ ลงใน  หน้ำข้อควำมที่ตรงกับท่ำนหรือกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำง
1.ท่ำนเป็น
[
]
 1)อำจำรย์/บุคลำกร  2)นักศึกษำระดับปริญญำตรี  3)นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ
[
]
2.ท่ำนสังกัด
 ครุศำสตร์
 วิทยำกำรจัดกำร
 มนุษยศำสตร์
 เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
 โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
[
]
3.ท่ำนใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
เป็นเวลำ
 1 ปี  2 ปี  3 ปี  มำกกว่ำ 3 ปี อื่นๆ(โปรด
ระบุ).......................
[
]
4.ควำมถี่ที่ท่ำนใช้บริกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
 ทุกวัน  2-3 ครั้งต่อสัปดำห์  1 ครั้งต่อสัปดำห์  2-3 ครั้งต่อเดือน
อื่นๆ(โปรดระบุ).......................
5.ท่ำนเรียนรู้วิธีใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
[
]
 กำรแนะนำบนหน้ำจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
[
]
 คำแนะนำจำกบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
[
]
 อำจำรย์ผู้สอน
[
]
 เพื่อน
[
]
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
6.หนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศที่ท่ำนยืมด้วยระบบยืมหนังสือด้วยตนเอง (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ)
[
]
 หนังสือตำรำ
[
]
 รำยงำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์
[
]
 นวนิยำย เรื่องสั้น
[
]
 นิตยสำรฉบับย้อนหลัง
[
]
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ตอบโดยเลือกระดับ 5 = เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ระดับควำมคิดเห็น
ที่
กำรยืมหนังสือด้วยตนเอง
5 4 3 2 1
ด้ำนผู้ให้บริกำร
1.
[
ท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำ     
ในกำรยืมหนังสือ
    
2.
[
ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรยืมหนังสือ
3.
[
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำร     
ยืมหนังสือขัดข้อง
ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร
4.
[
ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรยืมหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน     
แต่ละหน้ำจอ
5.
[
ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย     
6.
[
กรณีหนังสือที่นำมำยืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้ ระบบ     
แสดงข้อควำม/สัญลักษณ์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจน
    
7.
[
เมื่อระบบกำรยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อควำม
พร้อมให้คำแนะนำ
ด้ำนควำมสำมรถของระบบ
    
8.
[
ท่ำนสำมำรถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละหลำยเล่ม
9.
[
ระบบหน้ำจอกำรยืมแบบสัมผัส ทำงำนตอบสองได้ทันที     
    
10.
[
กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรยืมที่มี
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรให้
    
11.
[
กำรยืมหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็น
ส่วนตัวได้
12.
[
เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     
    
13.
[
เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน
14.
[
ท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุดผ่ำนหน้ำจอระบบกำร     
ยืมหนังสือด้วยตนเอง
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (ต่อ)
ตอบโดยเลือกระดับ 5 = เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ระดับควำมคิดเห็น
ที่
กำรคืนหนังสือด้วยตนเอง
5 4
3 2 1
ด้ำนผู้ให้บริกำร
15.
[
ในกำรคืนหนังสือท่ำนต้องกำรบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่     
คอยให้คำแนะนำ
    
16.
[
ท่ำนสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่มี
ปัญหำกำรคืนหนังสือ
17.
[
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่พร้อมให้บริกำรในทันทีที่ระบบกำร     
คืนหนังสือขัดข้อง
ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับผู้ใช้บริกำร
18.
[
ท่ำนเข้ำใจขั้นตอนกำรคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรำกฏใน     
แต่ละหน้ำจอ
19.
[
ท่ำนสำมำรถเลือกภำษำในกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ง่ำย     
20.
[
เมื่อมีปัญหำกำรคืนหนังสือ ระบบแสดงข้อควำมพร้อมให้     
คำแนะนำ
ด้ำนควำมสำมรถของระบบ
    
21.
[
ท่ำนสำมำรถคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชม.
22.
[
ระบบหน้ำจอกำรคืนแบบสัมผัส ทำงำนตอบสองได้ทันที     
23.
[
กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรคืนที่มี     
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรให้
    
24.
[
กำรคืนหนังสือด้วยตนเองสำมำรถปกป้องควำมเป็น
ส่วนตัวได้
    
25.
[
เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
26.
[
เครื่องรับคืนหนังสือด้วยตนเองขัดข้องเมื่อต้องกำรใช้งำน     
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ตอนที่ 3
ปัญหำและข้อเสนอแนะ
ในกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ท่ำนพบปัญหำหรือมีข้อเสนอแนะกำรใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง
1. ปัญหำที่พบเมื่อท่ำนใช้ ระบบ ยืม หนังสือด้วยตนเอง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[

]
]
]
]

[
[
[

]
]
]
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เครื่องมือให้บริกำรยืมขัดข้องไม่สำมำรถยืมได้
ระบบไม่อ่ำนรหัสจำกบัตรสมำชิกห้องสมุด
จำรหัสในกำรยืมไม่ได้
หนังสือเล่มที่ต้องกำรไม่สำมำรถยืมได้
ไม่เข้ำใจข้อควำม คำแนะนำเมื่อไม่สำมำรถยืมหนังสือเล่มที่ต้องกำรได้
ไม่เข้ำใจคำแนะนำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ
ไม่มีบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำ
ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรยืมหนังสือ
ไม่เข้ำใจข้อควำม คำแนะนำเมื่อระบบกำรยืมขัดข้อง
ประตูทำงออกเสียงดังเมื่อเดินผ่ำน(หนังสือได้ผ่ำนกำรยืมแล้ว
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................











2. ปัญหำที่พบเมื่อท่ำนใช้ระบบ คืน หนังสือด้วยตนเอง(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

เครื่องให้บริกำรรับคืน มีปัญหำไม่สำมำรถส่งคืนได้
ระบบไม่รับคืนหนังสือที่ส่งคืน (ไม่ปรำกฏรำยชื่อหนังสือที่คืน(บนสลิป)
ไม่เข้ำใจคำแนะนำวิธีใช้ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ
ไม่สำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ เมื่อระบบกำรคืนขัดข้องหรือมีปัญหำในกำรคืน
หนังสือ
 ระบบไม่พิมพ์สลิปกำรคืน
 ไม่เข้ำใจข้อควำม คำแนะนำเมื่อระบบกำรคืนขัดข้อง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................
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ปัญหำหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
*****ผู้วิจัย ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่ท่ำนกรุณำตอบแบบสอบถำมนี้*****
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รูปภำพ เครื่องยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
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ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง
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ตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง
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ตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง
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หน้ำจอกำรเลือกภำษำ 3 ภำษำ
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หัวหน้ำคณะผู้วจิ ัย
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย)
นำยคม กันชูลี
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) MR.Khom Gunchulee
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน 3-5104-00113-05-8
ตำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน
ที่อยู่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 156 หมู่ 5
ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ 081-7869007 เบอร์ภำยใน 7120
E-mail: khomgun@live.psru.ac.th
ประวั ติ ก ำรศึ ก ษำ ระดั บ ปริ ญ ญำโท กำรศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สำรกำรศึ กษำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร
ระดับปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำ กำรบริหำรธุรกิจเกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำ
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ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย)
นำยสมภพ มุสิกร
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) MR.Somphob Musikorn
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน 1-6505-00073-24-7
ตำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน
ที่อยู่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 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
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน 3-6508-00116-28-2
ตำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน
ที่อยู่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 156 หมู่ 5
ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ 096-2925349 เบอร์ภำยใน 7131
E-mail: adcharapron@hotmail.com
ประวั ติ ก ำรศึ ก ษำ ระดั บ ปริ ญ ญำตรี บรรณำรั ก ษศำสตร์ แ ละสำรสนเทศศำสตร์ สำขำบรรณำรั ก ษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
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