
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสืบค้นหนังสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับ
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ วิจัยเห็นว่าควรมีการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ท างานด้านบริหารและจัดการภายในห้องสมุดโรงเรียนสาธิต เพ่ื อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและอ านวยความสะดวกในการใช้งานส าหรับสมาชิก   ซึ่งโปรแกรมท่ี
พฒันาขึน้ใช้ฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์(Relational Database System)   มีลกัษณะการท างานท่ีเป็น 
Client/Server  และสามารถท างานบนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
การใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะท าให้ห้องสมุดของโรงเรียนสาธิต มีการท างานในลักษณะระบบ
ห้องสมดุอตัโนมตั ิ ซึง่มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 1. ความหมายและความส าคญัของห้องสมดุและวสัดสุารนิเทศ 

2. ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ 
3. ความรู้เก่ียวกบัการสืบค้นสารสนเทศ 
4. บริการยืม-คืน 

 5. ฐานข้อมลูและระบบจดัการฐานข้อมลู 

6. หลกัการพฒันาระบบ 
7. ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. ความหมายและความส าคัญของห้องสมุดและวัสดุสารนิเทศ 
 ห้องสมดุ (Library)  หรือ ศนูย์สารนิเทศ (Information  Sources)  ห้องสมดุเป็นท่ีรวบรวม
ของสรรพวสัดขุองห้องสมดุ  ซึง่มีทัง้หนงัสือ  สิ่งพิมพ์  และโสตทศันวสัดตุา่ง ๆ ท่ีจดัไว้เพ่ือให้ผู้ ท่ีใช้
ห้องสมดุได้ใช้ (ลมลุ  รัตตากร, 2530:9)  เป็น “หน่วยรวบรวม  จดัการ  และให้บริการสารนิเทศใน
ทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเรียกช่ือหรือมีสถานภาพของหน่วยงานอย่างไร  เช่น หอสมุด  ห้องสมุด  
สถาบนัวิทยบริการ  สถาบนับรรสารเพ่ือการพฒันา ฯ ” (แม้นมาศ  ชวลิต, 2544:2) เป็น  “สถานท่ี
รวบรวมสรรพวิชาการตา่ง ๆ ซึ่งได้บนัทึกไว้ในรูปของหนงัสือ วารสาร  ต้นฉบบัตวัเขียน  สิ่งตีพิมพ์
ตา่ง ๆ หรือโสตทศันวสัด ุ และมีการจดัอย่างมีระเบียบเพ่ือบริการแก่ผู้ ใช้” (ทิพวรรณ  หอมพูล, 
2537: 1)  เป็น “แหลง่รวมทรัพยากรสารนิเทศทกุประเภท  ทัง้ท่ีเป็นวสัดตีุพิมพ์  และวสัดไุม่ตีพิมพ์  
มีการคดัเลือกและจดัหาเข้ามาอยา่งทนัสมยั  และสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของ
ผู้ ใช้  มีบรรณารักษ์เป็นผู้ ด าเนินงาน  และจัดบริการต่าง ๆ อย่างมีระบบ” (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542:15)  “ห้องสมดุถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส่วนหนึ่งของสถานศกึษาท่ีจะ
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ขาดเสียมิได้” (พชัรา  ศีลรักษา, 2552:2)  ห้องสมดุจึงเป็นแหล่งข้อมลู  ข่าวสาร   และแหล่งเรียนรู้
ท่ีส าคญัยิ่งส าหรับการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ  ทัง้นีเ้พราะเป็นท่ีรวมของสารนิเทศทุก
ประเภท  ทัง้ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์  และไม่ใช่สิ่งพิมพ์  รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยจะจัดหาไว้
บริการแก่สมาชิกให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  หลายคนสงสยัวา่เหตใุดจงึเรียกวา่ห้องสมดุ  ท าไมไม่เรียกว่า
ห้องหนงัสือ  มีข้อสันนิษฐานท่ีน่าเช่ือถืออย่างหนึ่งก็คืออาจเป็นเพราะในสมยัก่อนเม่ือครัง้ยงัไม่มี
การพิมพ์หนงัสือเป็นเล่มเหมือนปัจจุบนันัน้ จะใช้วิธีการจารึกเร่ืองราวต่าง ๆ ลงในสมุดข่อยแล้ว
พบัไปพบัมา  เม่ือเต็มเล่มแล้วเรียกว่า “หนึ่งเล่มสมุด”  ค าว่าสมดุในสมยันัน้จึงหมายถึงหนงัสือ
นั่นเอง  ดงันัน้จึงเรียกห้องท่ีใช้ส าหรับเก็บสมุดข่อยเหล่านีว้่า ห้องสมุด  และเรียกเร่ือยมา  แม้
ตอ่มาจะมีการพิมพ์หนงัสือเป็นเลม่แล้วก็ยงัคงเรียกวา่ห้องสมดุเหมือนเดิม  ทัง้นีเ้พราะเป็นท่ีเข้าใจ
กนัอยูโ่ดยทัว่ไปแล้วนัน่เอง 
 ความหมาย  และความส าคัญของวัสดุสารนิเทศ  วัสดุสารนิเทศ(Information  
Materials)  หรือ ทรัพยากรสารนิเทศ (Information  Resources)  หมายถึง  วสัดท่ีุให้ความรู้  
ข้อเท็จจริง  ความคิดเห็นต่าง ๆ ไว้โดยใช้ภาษา  ภาพ เสียง  หรือสญัลกัษณ์ตา่ง  ๆ ทัง้ในรูปของ
กระดาษ ฟิล์ม  หรือวสัดอ่ืุน ๆ (พวา  พนัธุเมฆา ,2542:2)  กล่าวว่า นบัแต ่ค.ศ. 1980(พ.ศ. 2523)  
เป็นต้นมา  ผู้คนในโลกได้ยอมรับถึงการขยายตวัของความรู้ว่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีผู้ ใช้ค าเรียก
ยคุสมยันีว้่า “ยคุข่าวสารข้อมลู” (Information  Age)  และตระหนกัถึงความส าคญัของสารนิเทศ
ว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ  ผู้ ใดมีสารสนเทศอยู่ในมือมากเท่าใดย่อยสร้าง
ความได้เปรียบมากเท่านัน้  จึงเป็นผลให้เกิดการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตา่ง ๆ ขึน้อย่าง
มากมาย เช่น คอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  ในด้านเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ ก็มีขนาดเล็กลง  
แตมี่ประสิทธิภาพสมบรูณ์  เช่น CD-ROM  และ DVD  และในด้านการส่ือสารนัน้ปัจจบุนัก็มีการ
พฒันาไปอยา่งมากจนสามารถส่ือสารกนัได้ทัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็ว  ท าให้ทราบเหตกุารณ์ความ
เคล่ือนไหวต่างๆ จากทุกส่วนของโลก  จนเรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดน  หรือท่ีเรียกกันว่า 
“โลกาภิวฒัน์” (Globalization)  และด้วยความเจริญของโลกในปัจจบุนัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทกุคน
จะต้องก้าวให้ทนัและสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านีใ้นการสืบค้นข้อมลูสารนิเทศได้ทุกชนิด  
ทกุสาขาวิชา  ซึง่อาจสืบค้นข้อมลูเหลา่นีไ้ด้จากบ้านตนเอง หรือจากห้องสมดุ  ห้องสมดุหลายแห่ง
โดยเฉพาะห้องสมุดระดบัมหาวิทยาลัย  และห้องสมุดระดบัอุดมศึกษาโดยทั่วไปจะให้บริการ
สืบค้นข้อมลูด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ แตจ่ะอย่างไรก็ตามห้องสมดุก็ยงัเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีจะ
ให้บริการความรู้แก่ทกุคน  และในการจดัหา หรือจดัเก็บวสัดสุารนิเทศไว้ส าหรับให้บริการแก่ผู้ ใช้
ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาหรือการค้นคว้าวิจยั  ในด้านการจดัหาวสัดเุข้าห้องสมุดนัน้  บรรณารักษ์
จะต้องค านึงถึงจดุมุ่งหมายส าคญัของห้องสมดุทัง้ 5 ประการ  คือห้องสมุดจดัขึน้เพ่ือการศกึษา
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เพ่ือให้ความรู้  เพ่ือการค้นคว้าวิจยั  เพ่ือความจรรโลงใจ  หรือเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ  วสัดตุา่ง ๆ 
ท่ีมีอยู่ในห้องสมุด  จึงมีทัง้ท่ีเป็น หนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ อนัจะท าให้ผู้ ใช้ห้องสมดุบรรลปุระโยชน์ทัง้ 5 ประการดงักล่าว  ส่วนอปุกรณ์
อ่ืน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ปากกาฯ  ท่ีมีอยู่ให้ห้องสมุดนัน้ไม่รวมอยู่ในขอบข่ายของค าว่าวสัดหุ้องสมุด  
เพราะไมอ่าจชว่ยให้ผู้ใช้ห้องสมดุเกิดความรู้  หรือความจรรโลงใจด้วยตวัของมนัเองได้ 
 
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
ความหมายของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
   ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ มาจากค าว่า The Integrated Library System หรือ The 
Automated Library System หรือ The Library Automation System ได้มีผู้ ให้ความหมายของ
ระบบห้องสมดุอตัโนมตัใินหลายความหมาย เช่น  
   ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิเป็นระบบการท างานของห้องสมดุโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้
การท างานของฝ่ายตา่งๆ ในห้องสมดุสามารถท างานเช่ือมโยงประสานกนัได้อย่างตอ่เน่ืองโดยไม ่
ต้องท างานด้วยมือซ า้หลายๆ ครัง้ (ประจกัษ์ พุม่วิเศษ 2538: 26)   
  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นระบบงานส่วนต่างๆของห้องสมุดท่ีมีการด าเนินงานและ
ปฏิบตัิงานตา่งกนัได้ สามารถน ามารวมกนั ผสมผสานให้เป็นระบบหนึ่งเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์
ของการด าเนินงานห้องสมดุ (กรรณิการ์ ลินพิศาล 2537: 1)  
  ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ (Library Automation) เป็นระบบสารสนเทศระบบหนึ่งท่ีใช้ใค
อมพิวเตอร์บนัทึกข้อมลูตา่งๆของห้องสมดุอย่างตอ่เน่ืองครบวงจร แล้วเช่ือมตอ่ระบบกบัผู้ ใช้ด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายและโทรคมนาคม ซึ่งจะท าให้ผู้ ใช้สามารถสืบค้นและเรียกข้อมูลท่ีต้องการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในระบบออนไลน์ (สมพิศ คศูรีพิทกัษ์ 2539: 8)   
  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การผสมผสานการท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพ่ือการจดัการงานห้องสมุด ประกอบด้วยชุดค าสั่งด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากร งาน
จดัหา งานบริการยืม-คืน งานสืบค้นข้อมลู งานยืมระหว่างห้องสมดุ และงานควบคมุวารสาร (นิธิ
มา สงัคะหะ 2542: 79)  
  กล่าวโดยสรุป ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ หมายถึง ระบบการท างานของห้องสมุดท่ีมีการ
น าเอาอปุกรณ์ประมวลผลซึง่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์     มาใช้เพ่ือการจดัการงานของ 
ห้องสมดุในลกัษณะผสมผสาน มีการท างานร่วมกนัหรือเช่ือมโยงกนัระหวา่งระบบงานตา่งๆ ของ 
ห้องสมดุ ได้แก่ งานจดัหา งานท ารายการ งานบริการยืม-คืน และงานสืบค้นข้อมลู และการจดัการ
วารสาร   
 



 12 

 พัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ ในประเทศไทย  
  การใช้ใคอมพิวเตอร์ในงานห้องสมดุได้เร่ิมต้นมาเกือบ 30 ปี  โดยในปีพ.ศ.2517  หอสมดุ 
แห่งชาติได้ใช้เคร่ืองใคอมพิวเตอร์ในการท าบรรณานุกรมแห่งชาติ และมีการจัดท าระบบศูนย์
ข้อมลูวารสารแห่งชาติในพ.ศ.2518 เช่นเดียวกบัห้องสมดุสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอที 
(Asian Institute of Technology: AIT) ได้จดัท าสหรายการวารสารของห้องสมดุมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย (Serial Union List) ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยโดยใช้เคร่ือง IBM 3083 และโปรแกรม Mini 
CDS/ISIS ขององค์การการศกึษาและวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก ตอ่มาได้มอบให้
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับไปด าเนินการต่อในนามของกลุ่มห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษา หลงัจากนัน้หอสมดุแห่งชาติได้ร่วมมือกบัองค์การยเูนสโก จดัท าบรรณานกุรม
หนงัสือภาษาไทยลงบนเคร่ือง IBM 3031 ของส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 
   ปีพ.ศ.2524 สถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเร่ิมน าโปรแกรม CDS/ISIS มา
ใช้ในการรวบรวมรายช่ือวารสาร  และในปีพ.ศ.2528   ได้ใช้โปรแกรม CDS/ISIS   ในการบนัทกึ 
ข้อมูลจากบตัรทะเบียนเพ่ือท าบตัรรายการ และเตรียมความพร้อมในการพฒันาระบบห้องสมุด
อตัโนมตั ิ  
  ปีพ .ศ .2526-2528 ห้องสมุด เอไอที ไ ด้จัดท าฐาน ข้อมูล งานจัดหา  (Acquisition 
Database) และหอสมดุแหง่ชาตไิด้จดัท าสหรายการวารสารด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ส่วน
ส านกั บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีการจดัท าดรรชนีเอกสารการสอนของ
มหาวิทยาลยัด้วยความร่วมมือจากส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 
  ปีพ.ศ.2530-2531 ห้องสมุดประมาณ 20 แห่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องสมุด
มหาวิทยาลยัได้จดัท าบรรณานกุรมของห้องสมดุ โดยสว่นใหญ่จดัท าบนเคร่ืองไมโครใคอมพิวเตอร์
และใช้โปรแกรม Micro CDS/ISIS ซึ่งยูเนสโกให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จาาย นอกจากนีย้งัมีการ
จัดสร้างฐานข้อมูลสหรายการวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและฐานข้อมูลเฉพาะ
สาขาวิชา          ซึ่งโดยมากจะใช้โปรแกรม Micro CDS/ISIS หรือ Dbase ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านการจดัการฐานข้อมลูในยคุนัน้   
  ส าห รับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ด้วยความช่วยเหลือของไอดี พี                              
(International  Development Program of Australian Universities and Colleges: IDP) ได้
ด าเนินการใช้ฐานข้อมลูทางบรรณานกุรมซีดีรอม ช่ือ Bibliofile (Bibliofile CD-ROM) เพ่ือช่วยใน
การสืบค้นข้อมลูแล้วแปลงเข้าสูฐ่านข้อมลูของห้องสมดุ ขณะท่ีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้
จดัซือ้ฐานข้อมลู LaserQuest (CD-ROM) เพ่ือชว่ยสร้างฐานข้อมลูห้องสมดุได้เร็วขึน้  
  ส่วนทบวงมหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงสร้างระเบียนซึ่งเรียกว่า (University MARC: 
UNIVMARC) ซึ่งมีพืน้ฐานโครงสร้างคล้ายระเบียน MARC ของสหรัฐอเมริกา คือ USMARC และ
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AUSMARC ของออสเตรเลีย โครงสร้างระเบียนแบบ UNIVMARC จึงเป็นโครงสร้างระเบียนท่ีใช้
กันโดยทั่วไปในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และในปีพ.ศ.2531 เนคเทคหรือศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และใคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center: NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ให้การ
สนบัสนนุห้องสมดุมหาวิทยาลยัในการจดัสร้างฐานข้อมลูบรรณานกุรมสารสนเทศ   ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเนคเทค   เป็นผู้จดัสร้างเครือขา่ยใคอมพิวเตอร์เพ่ือเช่ือมโยงฐาน 
ข้อมลูเหลา่นัน้เข้าด้วยกนั เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปล่ียนและเรียกใช้สารนิเทศร่วมกนั  
   ในปีพ.ศ.2533 โครงการ IDP ได้จดัซือ้และติดตัง้โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมตัิให้กับ
ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ โปรแกรม URICA ซึ่งท างานกับระบบการจัด
หมวดหมูแ่ละระบบสืบค้นข้อมลู ซึ่งถือเป็นระบบห้องสมดุอตัโนมตัิระบบแรกท่ีน ามาใช้ในประเทศ
ไทย โดยใช้กบัข้อมลูภาษาองักฤษเทา่นัน้  
   ต่อมาจึงเร่ิมมีระบบห้องสมุดอตัโนมตัิอ่ืนๆ เข้ามาสู่ตลาดห้องสมุดในประเทศไทย เช่น 
โปรแกรมไดนิกซ์ (DYNIX) ทินลิป (TINLIB) อินโนแพค (INNOPAC) และวีทีแอลเอส (VTLS) 
หอสมุดแห่งชาติได้น าโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ DYNIX มาใช้ในปีพ.ศ.2535 โดยใช้กับ
เคร่ือง IBM RIST/6000 และเร่ิมด้วยการใช้เทอร์มินลั 16 ชดุ เชน่เดียวกบัท่ีห้องสมดุธนาคารแหง่ 
ประเทศไทย หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็เลือกใช้ระบบ DYNIX เช่นเดียวกับหอสมุดแห่งชาติ ในขณะท่ี
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยได้น าระบบ TINLIB (The Information Navigator: TINLIB) 
มาใช้ในปีพ.ศ.2536 เชน่เดียวกบัท่ีห้องสมดุสถาบนัเอไอที และศนูย์ข้อมลูบริษัทปนูซิเมนต์ไทย  
   ในขณะท่ีสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้น าโปรแกรมระบบห้องสมุด
อตัโนมัติ INNOPAC มาใช้เป็นแห่งแรกร่วมกับห้องสมุดคณะทัง้ 28 คณะ ด้วยระบบเครือข่าย
ภายในท่ีเรียกวา่จฬุาลิเน็ต (Chulalongkorn University Library Network: Chulalinet) ซึง่ถือ 
เป็นระบบห้องสมดุอตัโนมตัิแบบเทิร์นคีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีมีการติดตัง้ในประเทศไทย ตอ่มาห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
ห้องสมดุโดยได้รวมตวักนัน าระบบ INNOPAC มาใช้ในห้องสมดุกวา่ 20 แหง่  
   ในปีพ.ศ.2537 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเลือกใช้โปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ
VTLS บนเคร่ือง IBM RISC/6000 นอกจากนัน้มีการน าโปรแกรม Alice มาใช้ในสถาบนัการศกึษา 
หลายแห่ง เช่น สถาบนัราชภฏั และสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ รวมถึงใช้โปรแกรม 
HORIZON ในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ด้วย  
   ในปีพ.ศ.2540-2545 มีการพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยบริษัทคนไทย 
เพ่ือเผยแพร่และได้รับการคดัเลือกใช้ในห้องสมุดหลายแหง่ เช่น โปรแกรมนวสาร 2000 โปรแกรม 



 14 

Magic Library และโปรแกรม True Library เป็นต้น ส่วนโปรแกรม CDS/ISIS ก็มีการพฒันาเป็น 
WebISIS หลายสถาบนัได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมตัิขึน้เองในลกัษณะของ 
Inhouse Library Application เพ่ือใช้งานภายในสถาบนัซึ่งถือว่าใช้งานได้ดีในระดบัหนึ่ง แต่
อย่างไรก็ตาม ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิทัง้หลายย่อมจะต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การ
เช่ือมโยงระบบงานเป็นการท างานในลกัษณะของระบบห้องสมุดอตัโนมัติอย่างแท้จริงและเพ่ือ
ประสิทธิภาพการใช้งานสงูสดุ  
 
การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
   การน าระบบห้องสมุดอตัโนมตัิมาใช้ในงานห้องสมดุหรือศนูย์สารนิเทศเป็นงานท่ีท้าทาย
และจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ มีเป็าหมายของการจดัท าระบบอตัโนมตัิท่ีชดัเจน โดย
ควรจะเร่ิมจากการก าหนดภาระหน้าท่ีและเป็าหมายของห้องสมดุเป็นอนัดบัแรก ซึง่ภารกิจของ 
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา คือ การสนบัสนุนการศึกษาและการวิจยัของมหาวิทยาลยั โดยการ
คดัเลือก จดัหา จดัหมวดหมู่ท ารายการ และเผยแพร่สารนิเทศ ตลอดจนเอือ้อ านวยในการเข้าถึง
สารนิเทศจากแหลง่สารนิเทศอ่ืนๆ   ดงันัน้เป้าหมายของการจดัท าระบบห้องสมดุอตัโนมตัก็ิคือ จะ 
ต้องช้วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถคดัเลือก จดัหา จดัหมวดหมู่ ท ารายการค้นหา ค้นคืน เผยแพร่และ
ให้บริการยืมสารนิเทศแก่ผู้ ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ประหยดัเวลา และคา่ใช้จ้ายมากกว่าการด าเนินงาน
ด้วยมือ  
 
 วัตถุประสงค์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ  
 ระบบห้องสมดุอตัโนมตัมีิวตัถปุระสงค์หลกัในการด าเนินงาน ดงันี ้ 

 1. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบรรณารักษ์ โดยชว่ยให้งานท่ีบรรณารักษ์ท า 
 เป็นประจ ามีความถกูต้องรวดเร็วมากยิ่งขึน้  
 2. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  
 3. เพ่ือชว่ยผู้บริหารห้องสมดุในการจดัการและบริหารงานห้องสมดุ  
 4. เพ่ือประหยดัต้นทนุการปฏิบตังิานของห้องสมดุในระยะยาว  

  การน าระบบห้องสมุดอตัโนมตัิมาใช้ในงานห้องสมุดจะช่วยให้การจดัระบบการจัดเก็บ 
การค้นหา และการเผยแพร่สารนิเทศของห้องสมดุให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทัง้ยงัช่วยลดภาระ
งานประจ าของห้องสมดุในขัน้ตอนตา่งๆ ตัง้แตก่ารจดัหาสารนิเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และท า
รายการ การสืบค้นสารนิเทศ การควบคมุวารสาร และการยืมคืนสารนิเทศ รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ
ตามความต้องการของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อยท่ีท างานประสาน
สมัพนัธ์เช่ือมตอ่กนัได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นระบบเดียวกนั  
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องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
 ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิสามารถแบง่สว่นประกอบท่ีส าคญัออกได้เป็น 2 สว่นหลกั คือ   

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือเคร่ืองใคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นตวัสนบัสนนุการท างานของซอฟต์แวร์  

2. ซอฟต์แวร์  (Software) แบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
ส าหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดโปรแกรมหรือโมดูล 
(Module) หลายชดุตามความต้องการของระบบแตล่ะระบบ  

 นอกจากนัน้ สมพิศ คูศรีพิทักษ์ กล่าวว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะต้องประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ (สมพิศ คศูรีพิทกัษ์ 2539: 11)   

3. ระบบเครือขา่ยและการส่ือสารข้อมลูท่ีเช่ือมโยงผู้ใช้กบัระบบห้องสมดุ  
4. ทรัพยากรสารนิเทศรูปแบบตา่งๆ เชน่ หนงัสือ วารสาร โสตทศันวสัด ุฯลฯ  
5. ทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการอบรมเก่ียวกบัระบบใคอมพิวเตอร์

และระบบห้องสมดุเป็นอยา่งดี  

6. คู มือการใช้งานซึง่อธิบายรายละเอียดการท างานของระบบ  
7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานทัง้ระบบ  
 

  หลักการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ  
  ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการท างานในระบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยแบ่งการท างานหลัก
ตามลกัษณะงาน คือ งานพฒันาทรัพยากร งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการยืม-คืน และงาน
วารสาร ส าหรับห้องสมดุขนาดใหญ่อาจมีการท างานท่ีซบัซ้อนมากขึน้ จึงอาจมีการแบ่งหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้เพ่ือให้การท างานมีความชดัเจน คลอ่งตวัมากขึน้ เชน่ มีการแบ่งหน่วยงาน
ออกเป็น งานบริการสารนิเทศ งานพัฒนาระบบ งานโสตทัศนศึกษา งานสิ่งพิมพ์พิเศษ เป็นต้น   
ในการพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ ได้น าหลกัการและแนวทางปฏิบตัิงานเหล่านีม้าใช้ในการ
ออกแบบระบบให้สอดคลองกบัการท างานจริง โดยผู้พฒันาระบบจะต้องเข้าไปคลกุคลี ศกึษาการ
ท างานของห้องสมุดในทุกจุดจนกระทั่งเ กิดความเข้าใจ และสามารถเช่ือมโยงความคิด
กระบวนการท างานของห้องสมุดและความสัมพันธ์ของระบบงานย่อย ในบางระบบอาจมี
บรรณารักษ์หรือผู้ เช่ียวชาญในงานห้องสมุดร่วมพัฒนาระบบด้วย เพ่ือให้ได้ระบบท่ีสมบูรณ์
เหมาะสม และถกูต้องตรงกบัการปฏิบตังิานของห้องสมดุมากท่ีสดุ  
   ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยทั่วไป จะเป็นระบบท่ีสามารถบูรณาการระบบงานของ
ห้องสมดุทัง้หมดให้ท างานร่วมกนัได้ ซึง่จะประกอบด้วยชดุโปรแกรมหลกั (Module) ในการท างาน 
โดยแต่ละชดุได้มีการพฒันาขึน้เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งานและภารกิจของฝ่ายงานต่างๆ ของ
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ห้องสมดุ   
 ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิโดยทัว่ไป จึงมกัประกอบด้วยชดุโปรแกรมหลกั (Module) ในการ
ท างาน 5 ระบบส าคญั คือ   

1. ระบบงานจดัหาทรัพยากร (Acquisition Module) เป็นชดุโปรแกรมส าหรับระบบ
การท างานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด ประกอบด้วย การท ารายการสั่งซือ้ การท า
จดหมายสัง่ซือ้ การติดตามทวงถาม การควบคมุงบประมาณการจดัซือ้ และการออก
รายงานตา่งๆ   
2. ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมูแ่ละท ารายการ (Cataloguing Module)   เป็น ชดุ
โปรแกรมส าหรับงานสร้างฐานข้อมลูบรรณานกุรมทรัพยากรห้องสมดุทกุประเภท เชน่ 
หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร โสตทศันวสัด ุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมลู การบนัทกึข้อมลู การแก้ไขข้อมลู การออกรายงาน 
และการควบคมุเอกสาร เป็นต้น   
3. ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) เป็นชุดโปรแกรมส าหรับการท างาน
ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมดุเพ่ือให้บริการแก้ผู้ใช้บริการได้ถกูต้อง รวดเร็ว เช่น 
การสร้างฐานข้อมลูสมาชิกห้องสมุด การก าหนดอายสุมาชิก การก าหนดสิทธิในการ
ยืม การก าหนดวนัให้ยืมของทรัพยากรแต่ละประเภท การก าหนด      คา่ปรับและการ
คดิคา่ปรับ การท าจดหมายติดตามทวงถามเม่ือมีหนงัสือค้างส่ง การจองหนงัสือ และ
การออกรายงานตา่งๆ เป็นต้น   

4. ระบบงานควบคมุสิ่งพิมพ ตอ่เน่ือง (Serial Control Module) เป็นชดุโปรแกรม
ส าหรับการท างานวารสาร  เร่ิมตัง้แต่การบอกรับจนถึงการให้บริการ ซึ่งจะมีส่วน
คล้ายกับการท างานจดัหา (Acquisition Module) คือ ช่วยในการจดัหาวารสารโดย
การสัง่ซือ้ การจดัท างบประมาณจดัซือ้และการหกังบประมาณ การท าจดหมายสัง่ซือ้
และทวงถามเม่ือได้รับวารสารลา่ช้า งานลงทะเบียนวารสาร และการเย็บเลม่ เป็นต้น  
5. ระบบงานสืบค้นรายการออนไลน์ (Online Public Access Catalog: OPAC 
Module) เป็นชดุโปรแกรมส าหรับการท างานสืบค้นข้อมลู      ซึ่งจะมีหลกัการสืบค้น
เช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยระบบมือด้วยบตัรรายการ เช่น การค้นด้วยช่ือผู้แต่ง ช่ือ
เร่ืองหรือช่ือสิ่งพิมพ์นัน้ๆ หัวเร่ือง และค าส าคัญ เป็นต้น ประกอบด้วย ระบบการ
ก าหนดดรรชนีสืบค้น การออกแบบผลการสืบค้น ระดบัของการแสดงผล การออก
รายงานผลการสืบค้น และออกสถิตริายงานการสืบค้น  
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  นอกจากนัน้อาจมีชดุโปรแกรมอ่ืนๆ เพิ่มเข้ามา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริษัทท่ีพฒันาระบบ เพ่ือให้
เกิดความแตกตา่งในรายละเอียดของการท างาน และสนองความต้องการของห้องสมดุบางแห่งท่ีมี
สภาพแวดล้อมการท างานใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับระบบนัน้ เช่น มีชดุโปรแกรมส าหรับการท า
ดรรชนีวารสาร ชุดโปรแกรมส าหรับการยืมระหว่างห้องสมุดเพิ่มขึน้ เป็นต้น ซึ่งห้องสมดุสามารถ
เลือกซือ้ชุดโปรแกรมได้ตามท่ีต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องซือ้หมดทุกชุดโปรแกรม เม่ือห้องสมุดมี
ความพร้อมมากขึน้ก็อาจจะพิจารณาซือ้ชดุโปรแกรมใหม่ๆ เพิ่มขึน้ได้  
   ภาพท่ี 2.1: Automation of Library Functions  

 

  
 
ท่ีมา http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html
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ภาพท่ี 2.2: การท างานเช่ือมโยงกนัของระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ 

  
 

 
 
   
วิธีการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
   การปรับเปล่ียนการท างานของห้องสมุดให้สามารถท างานด้วยใคอมพิวเตอร์หรือให้
ท างานในระบบอัตโนมตัิแทนการท างานด้วยมือ (Manual System) จ าเป็นต้องมีการพฒันา
ระบบงานห้องสมดุขึน้เพ่ือให้ใคอมพิวเตอร์สามารถรองรับได้ ในขณะเดียวกนัผู้พฒันาระบบก็ต้อง
มีความเข้าใจในงานของห้องสมดุอย่างถ้องแท้ เพ่ือให้โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มาสามารถตอบสนอง
การท างานของห้องสมดุเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
   การพฒันาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิอาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ (Rice 1984 อ้างถึงใน จนัทร์
เพ็ญ กลอ่มใจขาว 2541: 14-16)  
  

 1. การพัฒนาระบบขึน้ใช้เอง (In-house System) หมายถึง ระบบท่ีมีการ
ออกแบบ การพัฒนา การติดตัง้ และการทดสอบระบบขึน้ ใช้เองในห้องสมุด 
ตลอดจนจดัท าเอกสารคู่มือการใช้ระบบซึ่งระบบท่ีพฒันาขึน้นีอ้าจจะพฒันาโดย
บุคลากรของหน่วยงานเอง หรือจ้างให้บริษัทใคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมเมอร์
ภายนอกองค์กรมาพฒันาให้ การพฒันาระบบขึน้ใช้เองเป็นวิธีท่ีห้องสมุดใช้กัน
มากในระยะแรกท่ีมีการน าใคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานห้องสมุด และเป็นระบบท่ี
จ า เ ป็นต้องประสานงานกับนัก ใคอมพิว เตอร์  นักวิ เคราะห์ระบบ และ
โปรแกรมเมอร์เพ่ือการออกแบบ การเขียนโปรแกรม ตลอดจนการติดตัง้และการ
ทดสอบระบบ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก       ในการศึกษาและ
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พฒันาระบบจ าเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงและดดแปลงอยู่เป็นระยะ อาจจะใช้
เวลาหลายปีจึงจะท าให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการใช้
มากท่ีสุด และในกรณีท่ีใช้บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนมาพฒันาระบบ    ซึ่งไม่มี
เวลาให้กบังานของห้องสมดุอยา่งเตม็ท่ี การด าเนินงานอาจหยดุชะงกัได้ 

 2. การดดัแปลงระบบอ่ืนมาใช้ (Adapted System) การดดัแปลงระบบอ่ืนมาใช้
เป็นการน าระบบท่ีมีการใช้ในห้องสมุดอ่ืนโดยการท าส าเนาระบบนัน้ แล้วน ามา
ดัดแปลงเพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน ในห้องสมุดของตนเอง เป็นการ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายและเวลาในการออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบ
ระบบ ทัง้นีเ้พราะห้องสมุดท่ีใช้ระบบนีใ้นตอนแรกได้ท าการออกแบบ เขียน
โปรแกรม และทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว     แต่ในการดดัแปลงระบบนี ้
จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรท่ีมีประสบการณ์    ความรู้ และความช านาญด้านใค
อมพิวเตอร์ เพ่ือท าการดดัแปลงให้เหมาะสมตอ่ไป  
 3. การใช้ระบบร่วมกนั (Shared System) การใช้ระบบร่วมกนั หมายถึงการขอ
ใช้ระบบร่วมกบัห้องสมดุอ่ืนๆ โดยผา่นระบบเครือข่าย ระบบท่ีใช้ร่วมกนันีไ้ด้ถกู
พฒันาและน ามาใช้กบัห้องสมดุ ซึง่อาจะเป็นระบบท่ีพฒันาขึน้ใช้เอง ระบบท่ี
ดดัแปลงมาใช้ หรือระบบส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จก็ได้ โดยทัว่ไปแล้ว   ห้องสมดุท่ี
เข้ามาใช้ระบบห้องสมดุร่วมกนันีจ้ะมีใคอมพิวเตอร์เทอร์มินลัหนึง่เคร่ืองหรือมาก 
กวา่นัน้เช่ือมตอ่กบัระบบใคอมพิวเตอร์ ห้องสมดุจงึไมต้่องลงทนุมาก และไมต้่อง
เสียเวลาในการออกแบบระบบ  หรือดดัแปลงโปรแกรมและทดสอบระบบ และไม่
ต้องประสานงานหรือท างานร่วมกบันกัใคอมพิวเตอร์มากนกั แตก่ารเข้าไปใช้
ระบบร่วมกบัห้องสมดุอ่ืน อาจท าให้ห้องสมดุต้องเปล่ียนนโยบายไปบ้างเพ่ือ
ยอมรับในหลกัการของระบบท่ีเข้าไปใช้ร่วม และหากห้องสมดุไมพ่อใจการบริการ
ของระบบก็สามารถออกจากการใช้ระบบได้ การเสียคา่บริการขอใช้ระบบร่วมกนั
อาจท าได้โดยการสมคัรเป็นสมาชิกหรือจ่ายคา่ธรรมเนียมเม่ือมีการใช้ระบบเป็น 
ครัง้ๆ ไป  

4. การใช้ระบบส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey System) ระบบส าเร็จรูปแบบ
เบ็ดเสร็จเป็นโปรแกรมท่ีถกูออกแบบ  เขียนค าสัง่การใช้งาน และทดสอบการท างาน
จากองค์กรและบริษัทต่างๆ มาแล้วจึงได้น ามาเสนอขาย หรือให้บริการเช่าซือ้แก่
ห้องสมุด จึงเป็นระบบท่ีมีความพร้อมท่ีจะติดตัง้และท างานได้ทนัที โดยทัว่ไประบบ
ส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จนี ้จะก าหนดคณุลกัษณะของใคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้งานควบคู่
ไปด้วย มีเอกสารคู่ มือส าหรับการใช้งาน เช่น การบันทึกข้อมูล การแก้ไข การ
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ตรวจสอบข้อมูล การปรับปรุงแฟ้มข้อมูล การออกรายงาน การเปล่ียนแปลงแก้ไข
ระบบการท างาน ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ มีการฝึกอบรมการใช้งานให้ และรับผิดชอบ
ดแูลรักษาระบบทัง้หมด  

    ระบบส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จนี ้ห้องสมุดสามารถทดสอบการท างานของ  ระบบก่อน
พิจารณาตดัสินใจซือ้ โดยการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละ ระบบ ซึ่งห้องสมุดสามารถ
เปล่ียนแปลงแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัความ     ต้องการของห้องสมดุได้ บคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน
สามารถเรียนรู้การใช้ระบบ และ  จดัการระบบได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้อย่างลึกซึง้ในเร่ือง
คอมพิวเตอร์ สว่น  การดแูลรักษาระบบนัน้ ห้องสมดุจะเป็นผู้ เสียคา่ใช้จา่ยให้แกบ่ริษัทผู้ขายระบบ  
 

เปรียบเทียบข อดีและข อเสียของการใช้ระบบที่พัฒนาขึน้เองและ การใช้
ระบบส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ  

ข้อดี 
ระบบที่พัฒนาขึน้เอง ระบบส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ 

1. ได้โปรแกรมระบบอัตโนมตัิของห้องสมุดท่ี
ตรงตามความต้องการของห้องสมดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับห้องสมดุท่ีมีการท างานและการ
ให้บริการทีคอ่นข้างมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีการ
ท างานท่ีแตกตา่งไปจากห้องสมดุโดยทัว่ไป  
   2. สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบได้ง่าย 
เพราะในการพฒันาโปรแกรมขึน้เองผู้พฒันา 
ยอ่มมีสิทธิท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลง โดยไมมี่ 
ปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิเข้าไปเก่ียวข้อง 

1. ห้องสมดุมีโอกาสเลือกและทดลองใช้ระบบ 
ต่างๆจากผู้ จ าหน่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกระบบท่ี
เหมาะสมกบัห้องสมดุของตน  
   2.เม่ือตดัสินใจซือ้และติดตัง้ระบบแล้ว ระบบ
จะสามารถใช้งานได้ทันที และเห็นผลการ
ท างานรวดเร็วกวา่การเขียนโปรแกรมขึน้ใช้เอง  
   3. ห้องสมดุสามารถลดคา่ใช้จ่าย ลดเวลาใน
การออกแบบ การพฒันา และการทดสอบระบบ 
เพราะโปรแกรมท่ีจัดซือ้เข้ามา บริษัทผู้ ขายจะ
ท าการทดสอบจนเป็น ท่ีแน่ ใจว่าระบบจะ
สามารถใช้งานได้ในระดบัหนึง่ 
    4. ห้องสมุดอาจไม่จ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ี
เ ช่ียวชาญด้านใคอมพิว เตอร์  เ พียงแต่มีผู้
ประสานงานซึ่งมีความเข้าใจการท างานของ
ระบบใคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งก็สามารถใช้
งานได้ ส าหรับขัน้ตอนของงานพฒันาระบบท่ี 
ยุง่ยากซบัซ้อนบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการแทน  
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ข้อเสีย 
ระบบที่พัฒนาขึน้เอง ระบบส าเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ 

1.หากผู้พฒันาระบบหรือโปรแกรมเมอร์ลาออก 
และไม่มีผู้ รับหน้าท่ีแทน จะท าให้โปรแกรมไม่
สามารถพฒันาต่อไปได้ หรือผู้ เข้ามารับหน้าท่ี
แทนอาจต้องใช้เวลานานในการศกึษาระบบ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมสานงานตอ่ไป 
2. ในกรณีท่ีบุคลากรห้องสมุดผู้ ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบประสานงานและให้รายละเอียด
ขัน้ตอนการท างานของห้องสมุดไม่ชดัเจน หรือ
มีความเข้าใจไม่ตรงกับผู้พัฒนาระบบ อาจท า
ให้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ไม่สามารถตอบสนอง
การท างานของห้องสมดุได้อยา่งแท้จริง 
3. ในระยะยาวการเขียนโปรแกรมขึน้ใช้เองอาจ
ส่งผลให้สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมากขึน้ เพราะใน
การทดสอบระบบและการเร่ิมใช้งาน ระบบอาจ
ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงเป็นระยะๆ ซึ่งอาจใช้
เวลาหลายปีกวา่ท่ีระบบจะสมบรูณ์ 

   1. ราคาแพง ในระยะแรกท่ีมีการติดตัง้ระบบ 
การฝึกอบรม ฯลฯ อาจต้องเสียคา่ใช้จา่ยสงู  
 
 
 
    2. หากต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบให้มี
ลกัษณะตรงกบัลกัษณะการปฏิบตังิานในห้อง 
สมุดของตน อาจท าไม่ได้ในทันทีเพราะไม่ใช่
เจ้าของระบบ จงึจะมีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
 
 
    3. โปรแกรมท่ีจัดซือ้เข้ามาใช้งาน อาจไม่
สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของ 
ห้องสมุดทัง้หมด ห้องสมุดจึงอาจจะต้องปรับ
หรือประยกุต์ระบบงานท่ีท าอยู่เดิมบางขัน้ตอน
ให้สอดคล้องกับการท างานในระบบอัตโนมัติ
แทน 

 
3. ความรู้เก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศ  
ความหมายของการสืบค้น 
 การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง  การสืบค้นหาท่ีอยู่ของแฟ้มข้อมูล  หรือการสืบค้นข้อมูล
เฉพาะจากแฟ้มข้อมลูหรือโครงสร้างของข้อมลู  การสืบค้นด าเนินการโดยการเปรียบเทียบหรือการ
ค านวณเพ่ือหาสิ่งท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบหรือหลกัเกณฑ์ท่ีต้องการ (นนัทา  วิทวฒุิศกัดิ,์ 2542 : 4) 
 การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง  กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการ  โดยใช้
เคร่ืองมือสืบค้นสารสนเทศเพ่ือให้ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการ  (โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. 2542 : 35) 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  การสืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง  
กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศ  โดยการใช้เคร่ืองชว่ยค้น  เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีต้องการ 
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กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ 
 ในแต่ละวนัความต้องการสารสนเทศเพ่ือกิจกรรมหรือภารกิจของแต่ละคนย่อมแตกต่าง
กนัออกไป ท าให้การสืบค้นสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของแตล่ะคนนัน้แตกตา่งกนัไป
ด้วยตามวิธีการหรือกลยทุธ์ของแตล่ะคน  ซึ่งผู้ สืบค้นแตล่ะคนควรจะมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้
(นนัทา  วิทวฒุิศกัดิ,์ 2542 : 5-14) 
 1.  ลกัษณะและคณุคา่ของสารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถเลือกใช้สารสนเทศได้ตรงกบัความ
ต้องการเช่น ต้องการข้อมูล ข่าวสารท่ีทันสมัยอย่างเร่งด่วน  โดยมีข้อก าหนดเก่ียวกับความ
นา่เช่ือถือตามทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.  ประเภทของทรัพยากร  ผู้ สืบค้นต้องการทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศมีอะไรบ้างเพ่ือ
จะได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  ซึง่แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ  คือ 

2.1 สารสนเทศแบง่ตามเนือ้หา  แบง่ได้ 3 ประเภท  ได้แก่ 
2.1.1 สารสนเทศปฐมภูมิ  หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ผลิตได้เร่ิมจดัท า

ขึน้เป็นครัง้แรก  เป็นสารสนเทศท่ีเกิดจากประสบการณ์หรือความคิด
ริเร่ิมของผู้ผลิตเอง 

2.1.2 สารสนเทศทตุยิภมูิ  หมายถึง   ทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ผลิตมิได้ริเร่ิมท า
จากประสบการณ์หรือความคิดของตนเอง  แต่ผลิตโดยอาศยัความคิด
หรือผลงานของผู้ อ่ืน   หรือเป็นการน าข้อมูลจากสารสนเทศปฐมภูมิมา
รวบรวมไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์ในแง่ของการค้น  

2.1.3 สารสนเทศตติยภูมิ  หมายถึง  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้ความรู้เก่ียวกับ
แหลง่สารสนเทศ  แตม่ิใชส่ารสนเทศเพ่ือจะค้นเนือ้หาสาระโดยตรง 

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศแบง่ตามลกัษณะทางกายภาพ  แบง่เป็น 3 ประเภท  คือ 
2.2.1 วสัดตีุพิมพ์  คือ  วสัดท่ีุตีพิมพ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน  3 

ประเภท  คือ 
2.2.1.1 วสัดตีุพิมพ์ท่ีมีการเข้าเล่มและเย็บเล่มถาวร เช่น  หนงัสือทัว่ไป   

ท่ีผู้ ใช้สามารถท่ีจะอ่านเพ่ือการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย  ความรู้  
ความจรรโลงใจ  ความบนัเทิง  การพกัผ่อนหย่อนใจ  และการ
ตดัสินในด้วยตนเอง  และหนังสืออ้างอิง  ส าหรับใช้ค้นค าหรือ
ข้อความบางประการ เชน่  พจนานกุรม  สารนกุรม ฯลฯ 

2.2.1.2 วัสดุตีพิมพ์ท่ีเป็นสิ่งตีพิมพ์ต่อเน่ือง  หรือมีก าหนดออกตาม
ระยะเวลา  ซึง่มีทัง้ นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ 
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2.2.1.3 วสัดตีุพิมพ์ท่ีมีขนาดเล็ก  เชน่ จลุสาร  กฤตภาค 
2.2.2 โสตทศันวสัด ุเป็นอุปกรณ์การศึกษา  จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ  เช่น รูปภาพ  แผนท่ี  แผนภูมิ  ภาพนิ่งและภาพเล่ือน  
ภาพยนตร์  โทรทศัน์  ฯลฯ 

2.2.3 วสัดอิุเล็กทรอนิกส์  เป็นฐานข้อมลูท่ีเก็บระเบียนของสารนิเทศตา่ง ๆ ไว้
ในรูปของฐานแม่เหล็ก   แถบแม่เหล็ก  เช่น เทป  คอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ดสิก์  ซีดี-รอม  ซึง่แบง่ตามลกัษณะการสืบค้นได้ 2 แบบคือ   
2.2.3.1 วสัดอิุเล็กทรอนิกส์ในระบบออฟไลน์ 
2.2.3.2 วสัดอิุเล็กทรอนิกส์ในระบบออนไลน์ 

3.กลยทุธ์ในการค้นหาสารสนเทศ  จะแบง่ขัน้ตอนการสืบค้นเป็น 2 ขัน้ตอน  คือ  
3.1 การก าหนดขอบเขตและความหมาย  พยายามวิเคราะห์แนวคิดของค าถาม 

(ความต้องการ) ท่ีเรียกวา่ Dimming  Cycle (5W2H)  ตอบค าถามตอ่ไปนี ้
3.1.1 What :  ก าลงัท าอะไร   ก าลงัจะท ารายงานเร่ือง ……ซึ่งอาจารย์

มอบหมายให้ท าภายในขอบเขตของเร่ือง…………เพ่ือเป็นแนวทางขัน้
แรกท่ีจะท าให้ทราบความต้องการเบือ้งต้น 

3.1.2 Why :  ท าไมถึงท าเร่ืองนี ้  ท าเร่ืองนีเ้พราะผู้ท าสนใจอยากรู้เพ่ือ………..
เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีทนัสมัย  ก าลงัอยู่ในความนิยม   และต้องการข้อมูลท่ี
ทนัสมยัก าลงัอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป   คิดว่าน่าจะค้นหาได้จาก  
หนังสือพิมพ์  วารสาร  จุลสาร  ฯลฯ   ถามเพ่ือให้ทราบความต้องการ
เบือ้งต้นได้ครบถ้วน  โครงเร่ืองหรือความต้องการเบือ้งต้นเป็นปัจจัยท่ี
จ าเป็นในการสืบค้นสารสนเทศ 

3.1.3 Who :  ใครเป็นคนท า  ผู้ ค้นคว้าเป็นคนท า  ท าคนเดียวหรือท าเป็นกลุ่ม  
ก่ีคน  แบ่งงานกันอย่างไร  แต่ละคนรับผิดชอบอะไรบ้าง  ส่วนท่ี
รับผิดชอบต้องการข้อมูลอะไร  จากทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด  
ฯลฯ  จะสัมพันธ์หรือขอข้อมูลจากใครบ้าง  ความหลากหลายของ
ทรัพยากรสารสนเทศท าให้การสืบค้นสมบรูณ์ขึน้ 

3.1.4 When :  ท าเม่ือใด  เป็นระยะเวลานานเท่าใด  จะท าในภาคเรียนนีมี้
ระยะเวลาท าอีกประมาณ  4 สัปดาห์  มีเวลาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
ประมาณ  2 สปัดาห์  เวลาเรียบเรียง 1 สปัดาห์  เวลาเตรียมรายงานและ
น าเสนอ 1 สปัดาห์  ฉะนัน้เร่ืองต้องกระชบัให้เหมาะสมกบัระยะเวลา  
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3.1.5 Where :  ท าท่ีไหน  ข้อมลูสารสนเทศท่ีต้องการจะค้นจากท่ีไหน  แหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ ท่ีไหน  ระยะเวลาท่ีก าหนดควรจะค้นหา
สารสนเทศท่ีไหนจึงจะเหมาะสม  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีเลือกใช้
เวลาแตต่า่งจากแหลง่ทรัพยากรประเภทอ่ืนอย่างไร  เม่ือได้ข้อมลูแล้วจะ
ร่วมกนัวิเคราะห์  เรียบเรียงท่ีไหน  ฯลฯ 

3.1.6 How :  ท าอย่างไร  ท าไมจึงเลือกวิธีนี ้ ท าไมเลือกใช้รูปแบบประเภทนี ้ 
คณุภาพระดบันีใ้ช้วิธีอ่ืนได้ไหม  วิธีท่ีเลือกดีกวา่วิธีอ่ืนอยา่งไร 

3.1.7 How many :  ใช้งบประมาณเทา่ใด  งบประมาณนีจ้ะใช้จ่ายคา่อะไรบ้าง 
จ านวนเทา่ใด   

เม่ือตอบค าถามได้ทัง้ 7 ข้อก็จะท าให้ทราบขอบเขตและความหมายของเร่ือง  ซึ่งน าไปสู่
การก าหนดค าส าคญั  หรือศพัท์สมัพนัธ์  ควรเป็นค าท่ีครอบคลมุความหมายท่ีต้องการ  บางครัง้
จะใช้ค าส าคญัมากกว่า 1 ค า  บางกรณีอาจจะใช้หวัเร่ือง  ก าหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีต้องการก็ได้  
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศท่ีต้องการ 
 3.2  การวางกลยทุธ์  เม่ือก าหนดขอบเขตและค าส าคญัได้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้
สารสนเทศได้อย่างชัดเจน  ท าให้ทราบสารสนเทศประเภทใด  จากแหล่งใด  อยู่ในช่วงเวลาใด  
ระดบัคณุภาพใด  ซึง่เป็นแนวทางในการวงแผนกลยทุธ์ดงันี ้

3.2.1 ก าหนดขอบเขตประเภทแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือคัดหรือตัดสิ่งท่ีไม่
เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีต้องการนัน้ออกไป  และเลือกสิ่งท่ีเข้าเร่ืองและตรง
ประเดน็ 

3.2.2 ก าหนดกลยุทธ์ในการสืบค้นหรือค้นคืน  ซึ่งมีวิ ธี ท่ีแตกต่างกัน  (Mann. 
1993:156-172) 

 
3.2.2.1  การค้นหาโดยใช้คลงัศพัท์ควบคุม  ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง  ท่ีอยู่ในกลุ่มหรือสกุลเดียวกนัได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน  
โดยผู้ สืบค้นไมจ่ าเป็นต้องรู้จกั  หรือ นกึถึง  ค าศพัท์เหลา่นัน้เองทัง้หมด 

3.2.2.2 ค้นหาโดยใช้ค าไข /ค าส าคัญเป็นการใช้ภาษาดรรชนีซึ่งเป็นท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลู 

3.2.2.3 การค้นหาจากแหล่งอ้างอิง  เป็นการค้นหาในทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งพิมพ์ด้วยแหลง่ท่ีอ้างอิง 

3.2.2.4 การค้นหาจากบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์  รวมทัง้เชิงอรรถในหัวเร่ืองของ
เอกสารท่ีสมัพนัธ์กนั 
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3.2.2.5 การค้นหาจากทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นการส่ือสารโดยการพูดคุย  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์บลูเลทินบอร์ด  จดหมายเป็นต้น 

3.2.2.6 การค้นหาจากคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถค้นหาด้วยหวัเร่ืองแผน  การแบง่
หมู ่ ค าไข  หรือแหลง่ท่ีอ้างอิงถึง 

3.2.2.7 การค้นหาข้อมลูท่ีบนัทึกสมัพนัธ์กนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมลูซีดี  – 
รอม 

3.2.2.8 การค้นหาโดยระบบเลือกอ่าน  จากทรัพยากรสารสนเทศปรเะเภทฉบบั
เตม็รูปโดยอาศยักลุม่หวัเร่ือง 

3.2.3 วางแผนกลวิธีการสืบค้น  เพ่ือใช้เวลาในการค้น  ในการครอบครองเคร่ืองมือ
สืบค้นให้น้อยท่ีสดุ  และได้ค าตอบท่ีกระทดัรัด  เหมาะสมกบัความต้องการไม่
มากเกินจ าเป็น  โดยด าเนินการดงันี ้

3.2.3.1 วิเคราะห์จดักลุม่ทรัพยากรสารสนเทศ 
3.2.3.2 วิเคราะห์จดักลุม่เคร่ืองมือสืบค้น 
3.2.3.3 วางแผนกลวิธีการค้น  คือ  ถ้าต้องการจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค้น

จากเคร่ืองมือสืบค้นระบบมือ  ค้นจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  ควร
มีการวางแผนวา่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด  กลุ่มใดท่ีต้องการเป็น
เบือ้งแรก  หรือต้องการเป็นข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือสืบค้นต่อเน่ืองไปอีก  
ก าหนดกลวิธีการสืบค้นให้เหมาะสม  กะทดัรัด  เช่น  แหล่งเดียวมาครัง้
เดียวได้สารสนเทศท่ีต้องการครบถ้วน  หรือครอบครองเคร่ืองมือสืบค้น
สารสนเทศประเภทหนึ่งแล้วค้นสารสนเทศได้ครบตามประเภทท่ีใช้การ
ค้นจากเคร่ืองมือนัน้  เช่น ค้นฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  ค้นจากซีดี -
รอม  เพ่ือจะได้สารสนเทศท่ีเหมาะสมอยา่งประหยดัเวลาและแรงงาน 

3.2.3.4 ประเมินผลการสืบค้นเบือ้งต้น  หากผู้ สืบค้นไม่พอใจกับสารสนเทศท่ี
สืบค้นได้  ก็ท าการวิเคราะห์การสืบค้นใหม่  จนกว่าจะได้ผลตรงตาม
ความต้องการรวมทัง้ประเมินคุณภาพของฐานข้อมูล  เช่น  ก าหนด
ขอบเขตของฐานข้อมลู  ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั  ใช้บรรณานกุรมหรือ
ดชันีหรือการอ้างถึงไปสูเ่อกสารต้นฉบบัเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีถกูต้อง 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่  กลยทุธ์ในการสืบค้นจะสมัฤทธ์ิผลได้อยา่งรวดเร็ว  ผู้ สืบ 
ค้นควรท าการศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิค  วิธีการสืบค้นทัง้ในระบบมือ  และระบบ
คอมพิวเตอร์  ศึกษาวิธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแตะละประเภท  ถ้าหากมีการวางแผนหรือใช้
เทคนิคการสืบค้นไมถ่กูต้อง  จะท าให้ผู้ ค้นไมไ่ด้รับสารสนเทศท่ีต้องการ 
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4. บริการยืม – คืน 

1. ความหมายของบริการยืม – คืน 
บริการยืม – คืน  ตรงกับค าภาษาองักฤษว่า  Circulation หรือ  Circulation 

Service  ซึง่ในภาษาไทยนอกจากจะใช้ค าว่า บริการยืม – คืน  แล้วยงัมีค าอ่ืนท่ีใช้เรียกใน
ความหมายเดียวกนัคือ  บริการจ่าย – รับ  บริการรับ – ส่งหนงัสือเป็นต้น  ดงันัน้ ไม่ว่าค า
ดงักล่าวจะปรากฏในท่ีใดก็อนุมานได้ว่า  ใช้ในความหมายเดียวกัน  ซึ่งได้มีผู้ ให้นิยาม
ความหมายไว้ดงันี ้
 Encyclopedia  of Library  and  Information  Science  (Circulation, 1971)  
ให้ความหมายว่า  หมายถึงบริการท่ีจัดขึน้เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ผู้ ใช้บริการในการใช้
วสัดหุ้องสมดุประเภทตา่ง ๆ ท่ีได้ผ่านขัน้ตอนของงานเทคนิคมาเรียบร้อยแล้ว   บริการยืม 
– คืนนีมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บหลกัฐานการยืมตา่งๆ  เก็บรักษาทะเบียนสมาชิก
ห้องสมดุ  ก าหนดระเบียบการยืมและวิธีการติดตามทวงหนงัสือหรือวสัดปุระเภทตา่ง ๆ ท่ี
ยืมเกินก าหนด  การให้บริการจองหนงัสือท่ีผู้ ยืมออกไปใช้นอกห้องสมดุ  รวมทัง้รับผิดชอบ
ในการจดัชัน้หนงัสือและวัสดุห้องสมุดอ่ืนๆ  การคดัเลือกหนงัสือช ารุดเพ่ือส่งซ่อม  หรือ
เย็บเลม่  ตลอดจนการเก็บสถิตกิารเข้าใช้บริการห้องสมดุ 
 The  ALA  Glossary  of  Library  and  Information  Science (1983)  ให้
ความว่า  เป็นงานท่ีเก่ียวกับการให้ยืมและรับคืนวัสดุของห้องสมุด  รวมทัง้การให้ ยืม
สิ่งพิมพ์พิเศษและหนงัสือจอง  การท าหลกัฐานการยืม  การให้ยืมตอ่  การตรวจสอบการ
คืนเกินก าหนด  การเก็บหนงัสือและวสัดอ่ืุน ๆ ขึน้ชัน้   การให้เช่า  และให้ยืมอปุกรณ์ท่ีใช้
ในการอ่าน  การให้บริการท าส าเนาและเผยแพร่โสตทัศนวัสดุไปให้ผู้ ใช้บริการโดยใช้
โทรศัพท์อัตโนมัติ   หรือวิ ธีการอ่ืนท่ี เผยแพร่ภาพและเสียงของวัสดุด้วยวิ ธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 จารุวรรณ  หงสกุล (2530)  กล่าวไว้ว่า  บริการยืม – คืน  หรือบริการจ่าย –รับ
หนงัสือเป็นช่ือท่ีใช้เรียกต่าง ๆ กันส าหรับการจดับริการห้องสมดุ  เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกในการท่ีจะใช้ประโยชน์จากวัสดุห้องสมุด  การจะใช้ช่ือเรียกบริการนีว้่า
อยา่งไรนัน้สดุแตห้่องสมดุใดจะใช้เรียกเป็นอย่างไร  แตข่อบข่ายของงานท่ีท าก็จะละม้าย
คล้ายคลงึกนัในหลกัการ 
 จากความหมายดงักล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า บริการยืม – คืน  เป็นบริการท่ีท่ีจดั
ขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกและประโยนชน์แก่ผู้ ใช้บริการในการใช้วัสดุห้องสมุดท่ี
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ห้องสมุดจดัหารวบรวมมาไว้  มีหน้าท่ีรับผิดชอบคือการให้บริการยืม  การรับคือ  การ
จดัท าทะเบียนสมาชิก   การต่ออายุสมาชิก  การติดตามทวงถามหนังสือเกินก าหนดส่ง  
การค านวณค่าปรับและเก็บเงินค่าปรับ  การตดัสิทธ์ิการยืม  การจัดบริการจองหนงัสือ  
บริการหนงัสือส ารอง  การเก็บสถิตกิารจอง  การจดัเก็บหนงัสือขึน้ชัน้และดแูลรักษาสภาพ
ของหนงัสือ  การก าหนดระเบียบการยืม – คืน  เชน่ สิทธ์ิการยืม  อตัราคา่ปรับ  หลกัฐานท่ี
ใช้ประกอบการสมคัรสมาชิก  คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ  ข้อควรปฏิบตัิของผู้ ใช้บริการ  
เป็นต้น   นอกจากนีย้ังรวมถึงการจัดบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  การยืมระหว่าง
ห้องสมุด  บริการช่วยเหลือ  และให้ค าแนะน าแก่ผู้ ใช้บริการให้ได้ใช้ประโยชน์จากท่ีสิ่งท่ี
ต้องการในเวลาท่ีเหมาะสม 

2. ขอบเขตและลักษณะงานของบริการยืม-คืน 
บริการยืม – คืน  มีเขอบเขตและลักษณะงานท่ีกว้างขวางมาก  เป็นงานท่ี

รับผิดชอบไม่เพียบแต่เฉพาะการใช้ยืมและรับคืนวัสดุห้องสมุดเท่านัน้  แต่ยังมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย    มีรายละเอียดการปฏิบตัิงานคอ่นข้างซบัซ้อน
และต้องปฏิบัติตลอดเวลา  นับตัง้แต่เปิดบริการจนกระทั่งปิดบริการ  จากการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องสรุปไว้ว่างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของบริการยืม – คืนมี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การจดัท าทะเบียนสมาชิกและบตัรสมาชิก 
2. การให้บริการยืมและรับคืนหนงัสือ 
3. การตดิตามทวงและปรับหนงัสือเกินก าหนดสง่ 
4. การจดัอาคารสถานท่ีและห้องอา่นหนงัสือ 
5. การจดัชัน้หนงัสือและดแูลรักษาสภาพของหนงัสือ 
6. การจดัเก็บสถิตติา่ง ๆ  
7. บริการจอง 
8. บริการหนงัสือส ารอง 
9. การจัดบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  บริการ

ชว่ยเหลือ  และให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ  เป็นต้น 
1) จัดท าทะเบียนสมาชิก  และบัตรสมาชิก 

การจัดท าทะเบียนสมาชิกและบตัรสมาชิกรวมถึงการต่ออายุบัตรสมาชิก  
นบัเป็นหน้าท่ีแรกท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ใช้บริการยืม – คืนโดยตรง  วตัถปุระสงค์ส าคญั
ในการจดัท าทะเบียนสมาชิก  และบตัรสมาชิก  คือ 
1.1 เพ่ือจ าแนกสิทธิในการยืมหนงัสือของผู้ใช้บริการประเภทตา่ง ๆ 



 28 

1.2 เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการมีหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าใช้ห้องสมุด  และการยืม
หนงัสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 

1.3 เพ่ือรวบรวมข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการในด้านตา่ง ๆ เช่น  ท่ี
อยู่  อายุ  และความสนใจ  เป็นต้น  ข้อมลูดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ห้องสมดุในการตดิตามทวงหนงัสือเกินก าหนด  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อกบั
ผู้ใช้บริการ (วิไล  อคัคอิชยา,  2543ก)   

ในการท าบตัรสมาชิก  ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลกัฐานเพ่ือขอท าบตัร 
สมาชิกตามระเบียบกฎเกณฑ์ปฏิบัติท่ีห้องสมุดแต่ละแห่งก าหนดไว้  บัตรสมาชิกซึ่งออกโดย
ห้องสมดุแตล่ะแหง่จะมีลกัษณะ  และรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนั  ส าหรับในห้องสมดุมหาวิทยาลยั
ผู้ มีสิทธิท าบตัรสมาชิกห้องสมดุ  ได้แก่  อาจารย์  นกัศกึษา  และบคุลากรอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั  
(Bloomberg,  1997)   บตัรสมาชิกห้องสมดุถือเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีจะต้องน าไปแสดงในกรณีท่ี
ต้องการยืมหนงัสือ  หรือใช้บริการพิเศษบางอย่างของห้องสมุด  บตัรสมาชิกท่ีห้องสมุดออกให้
มกัจะมีก าหนดระยะเวลาสิน้สุด  เช่น  บตัรสมาชิกของนิสิต  นักศึกษา  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มกัจะก าหนดอายุของบตัรสมาชิก  ให้หมดลงทุกสิน้ภาคการศึกษา  ดงันัน้ผู้ ใช้บริการจึงจ าเป็น
จะต้องไปตอ่อายบุตัรสมาชิกใหมท่กุครัง้ท่ีบตัรสมาชิกหมดอาย ุ มิฉะนัน้จะหมดสิทธิการยืมเพราะ
สมาชิกภาพสิน้สดุลง 
 การตอ่อายบุตัรสมาชิกท าได้ง่ายกว่าการสมคัรเป็นสมาชิกห้องสมดุ  ทัง้นีเ้พราะหลกัฐาน
ตา่ง ๆ  ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในบตัรทะเบียนสมาชิก  ท าได้โดยน าหลกัฐานบางอย่างไปแสดง  เช่น  
กรณีเป็นนกัศึกษาต้องน าหลกัฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้ ๆ แล้วไป
แสดง  ห้องสมดุแตล่ะแห่งก าหนดอายบุตัรสมาชิกและการต่ออายบุตัรสมาชิกแตกต่างกนัไปตาม
นโยบายของห้องสมดุ  ไมมี่หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้แนน่อนตายตวั  (เสริมศรี  เจริญผล,  2530) 
  

2) การให้บริการยืม  และรับคืนหนังสือ  
การให้บริการยืม  และรับคืนหนงัสือ  ซึง่ถือเป็นบริการท่ีส าคญัท่ีสดุของห้องสมดุทกุ 

ประเภท  เพราะผู้ ใช้บริการมกัจะรู้จกัคุ้นเคยและใช้บริการนีม้ากกว่าบริการประเภทอ่ืน ๆ ของ
ห้องสมุด  ศูนย์กลางการยืม  และรับคืนหนังสือคือ  เคาน์เตอร์ยืม-คืน  ซึ่งถือเป็นด่านแรกท่ี
ห้องสมุดจะสร้างความสมัพันธ์อันดีกับผู้ ใช้บริการ  เจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์ยืม -คืน  จึงควรเป็นผู้ ท่ี
ได้รับการอบรมหรือนิเทศมาอย่างดี  เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และห้องสมุด
จะต้องหาวิธีการควบคมุการยืมและรับคืน  เพ่ืออ านวยความสะดวกทัง้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน  และ
ผู้ใช้บริการ (วิภาภรณ์   หาญสทุธิวารินทร์, 2534) 
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 ระบบยืม-คืนท่ีใช้อยู่ปัจจบุนัมีหลายระบบ  ดงันัน้  ห้องสมดุจึงควรพิจารณาเลือกระบบท่ี
เหมาะสม  และสามารถอ านวยความสะดวกทัง้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน  และผู้ ใช้บริการระบบท่ีจะ
น ามาใช้ควรมีคณุสมบตัดิงันี ้(สายสดุา  คชเสนี, 2530)    

1. เป็นระบบท่ีห้องสมุดสามารถตรวจสอบช่ือผู้ ยืม  ช่ือสิ่งพิมพ์  และก าหนดส่งได้
โดยสะดวก 

2. เป็นระบบท่ีให้ความสะดวกในการติดตามทวงคืน  หรือปรับหนังสือท่ีเกินก าหนด  
ตลอดจนให้ความสะดวกในการจองหนงัสือท่ีมีผู้ อ่ืนยืมไป 

3. เป็นระบบท่ีสะดวกในการจดัเก็บสถิตกิารยืม  และคืนหนงัสือ 
นอกจากนีก้ารเลือกระบบยืม-คืน  ห้องสมดุยงัจ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ  

ได้แก่  ปริมาณของวสัดหุ้องสมดุท่ีห้องสมดุแตล่ะแหง่มีคา่ใช้จา่ยของแตล่ะระบบในการด าเนินงาน  
อุปกรณ์  บุคลากร  ประเภทและจ านวนผู้ ใช้บริการ  ตลอดจนบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด 
(Bloomberg , 1997) 

นอกจากหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้ยืมและรับคืนหนงัสือแล้ว  งานบริการยืม-คืนยงั 
ต้องท าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ ตรวจตราดแูลให้ผู้ ใช้บริการแตล่ะประเภทได้ใช้สิทธิในการยืม
หนงัสือตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 

3) การตดิตามทวงถามและปรับหนังสือเกินก าหนดส่ง 
การทวงหนงัสือเกินก าหนด  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสใช้หนงัสือทกุ 

เลม่ได้เทา่เทียมกนั  วิธีการและระยะเวลาในการทวงหนงัสือเกินก าหนดจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
ห้องสมดุ  ซึ่งในการเตือนหรือทวงนีส้ามารถท าได้โดยใช้ส่ือหลาย ๆ ประเภท  เช่น  ไปรษณียบตัร  
จดหมาย  โทรศพัท์  หรืออาจจะติดตามทวงถามโดยตรงท่ีบ้าน  หากการเตือนด้วยส่ือประเภท
ตา่งบๆ  ไมป่ระสบความส าเร็จ (Circulatio, 1997) 
 กรณีท่ีผู้ ใช้บริการคืนหนงัสือเกินก าหนด  ห้องสมุดทุกแห่งจะมีระเบียบเก่ียวกับการปรับ
หนงัสือเกินก าหนดท่ีแตกตา่งกนัไป  สว่นใหญ่จะก าหนดราคาคา่ปรับเป็นรายวนั  มีจดุมุ่งหมายใน
การปรับท่ีคล้ายคลึงกนัคือ  การปรับมิใช่เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัห้องสมดุ  แตเ่ป็นการเพิ่มความ
มัน่ใจว่าผู้ ยืมจะส่งหนงัสือคืนตรงตามก าหนดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการคนอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสใช้
หนงัสือเลม่นัน้ ๆ อยา่งเทา่เทียมกนั  นอกจากนีย้งัรวมถึงการปรับหนงัสือหาย  โดยผู้ ใช้บริการท่ีท า
หนงัสือหายจะต้องชดใช้คา่เสียหายตามระเบียบท่ีห้องสมดุก าหนดไว้ (วิไล  อคัคอิชยา, 2534ก) 

4) การจัดอาคารสถานที่และห้องอ่านหนังสือ 
บริการยืม-คืน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านอาคารสถานท่ีห้องสมดุบริเวณท่ีรับฝากสิ่งของ 
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ก่อนเข้าห้องสมดุ  บริเวณทางเข้า – ออก  บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน  บริเวณห้องอ่านหนงัสือ  การ
จดับริเวณของสว่นตา่ง  ๆ  ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้(อญัชลี  กล ่าเพชร, 2539) 

 4.1  ท่ีรับฝากสิ่งของ  ควรอยู่ใกล้ทางเข้า-ออก  หรืออยู่นอกห้องสมดุ  มีป้ายบอก
ไว้อย่างชัดเจน   อาจมีเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีรับฝากสิ่งของ  สัมภาระของผู้ ใช้บริการ
โดยเฉพาะ  หรืออาจให้ผู้ ใช้บริการจองกญุแจเพ่ือเก็บของตามตู้ ท่ีจองไว้  ทัง้นีเ้พ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ  ในการเก็บรักษาของมีค่า  หรือสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีน าติดตวัมา
ในขณะท่ีมาใช้ห้องสมดุ 
 4.2  ทางเข้า – ออก  ควรอยู่ใกล้ถนน  หรือทางเดินไปมาท่ีสะดวก  หากเป็นไปได้
ควรอยู่ตรงกลางเพราะจะเป็นจุดท่ีผู้ ใช้บริการเดินเข้ามา  และแยกย้ายไปตามจุดต่างๆ   
ของห้องสมดุท่ีต้องการห้องสมดุเล็ก  ๆ  มกัมีทางเข้า – ออกทางเดียว   ส าหรับห้องสมดุ
ขนาดใหญ่อาจมีทางเข้า – ออกมากกว่าหนึ่งทาง  แต่จะต้องมีการควบคุมดแูลอย่าง
ใกล้ชิด   บริเวณทางเข้า – ออกดงักล่าวควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคมุดแูลและตรวจสอบ
ผู้ใช้บริการทกุคนก่อนท่ีจะออกจากห้องสมดุเพ่ือไม่ให้น าทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมดุ
ออกไปโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

4.3 เคาน์เตอร์ยืม-คืน  ควรอยูใ่กล้ทางเข้า-ออก  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการตดิตอ่และ 
ยืม-คืนหนงัสือได้สะดวก (อมัพร  ปัน้ศรี, 2525) มีท่ีว่างเพียงพอแก่การสญัจรไปมาของผู้ ใช้บริการ  
มีท่ีวา่งส าหรับจดันิทรรศการในโอกาสตา่ง ๆ หรือจดัป้ายนิเทศเพ่ือดงึดดูความสนใจ่ให้ผู้ ใช้บริการ
มาใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึน้  และมีแผนภูมิแนะน าห้องสมุดโดยสังเขป  (Sharma,  1978)  
นอกจากนีค้วรเป็นจดุท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเทได้ดี  และม่ีชัน้หนงัสือหรือโต๊ะ  ส าหรับ
แยกหนงัสือท่ีผ่านขัน้ตอนการคืน  เก็บหนงัสือซึ่งมีผู้จอง  หนงัสือช ารุดส่งซ่อม  และหนงัสือ  ซึ่งมี
ปัญหาตา่งๆ  

4.4 ชัน้หนงัสือ  ควรวางในต าแหนง่ท่ีเหมาะสม  คือ  มีแสงสวา่งเพียงพอ  และ 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก  โดยอยู่ในบริเวณซึ่งแสงแดดส่งเข้ามาไม่ถึงหนังสือบนชัน้  มีทางเดิน
ระหว่างชัน้ท่ีกว้างขวาง  ไม่ควรอยู่ในท่ีลบัตา  เพราะจะท าให้เจ้าหน้าท่ีตรวจตราไม่สะดวก  และ
จะต้องมีการค านวณเนือ้ท่ีให้เพียงพอในการจดัเก็บหนงัสือทัง้ในปัจจบุนั  และอนาคต 

4.5 ท่ีนัง่อา่นหนงัสือหรือห้องอา่นหนงัสือ  ควรอยูใ่กล้บริเวณชัน้หนงัสือและ 
เคาน์เตอร์ยืม-คืน  ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกของผู้ ใช้บริการ  โดยอาจมีลักษณะเป็นโต๊ะอ่านเด่ียว 
(Carrels) โต๊ะหรือห้องศกึษากลุ่ม  (Group  Study  Tables, Room)  หรือห้องเฉพาะบคุคล  
(Individual  Study   Rooms) (วิภาภรณ์   หาญสทุธิรินทร์, 2534)  โต๊ะอ่านหนงัสือควรจดัไว้ในท่ี
ท่ีไมมี่เสียงรบกวนเพราะผู้ ท่ีอา่นหนงัสือยอ่มต้องการความสงบ  และสมาธิในการศกึษาค้นคว้า 
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5) จัดชัน้หนังสือและดูแลรักษาสภาพของหนังสือ 
Bloomberg, (1997)  กลา่ววา่  การจดัชัน้หนงัสือเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสดุสว่นหนึง่ของ 

การควบคมุวสัดหุ้องสมุด  และถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของบุคลากรบริการยืม-คืน  
ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการท่ีผู้ใช้บริการวางหนงัสือผิดท่ี  ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถหาหนงัสือเล่มนัน้ ๆ ได้  
ระบบการจดัชัน้หนงัสือท่ีนิยมใช้มี 2 แบบคือ  

1.1 การจดัชัน้หนงัสือแบบหิง้เปิด (open-shelf)  เป็นการจดัหนงัสือใน 
ลักษณะท่ีเปิดโอกาศให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าค้นหาหนังสือท่ีต้องการได้ด้วย

ตนเอง  ควรเป็นระบบการจดัชัน้หนงัสือท่ีเป็นระเบียบและง่ายตอ่การค้นหา 
1.2 การจดัชัน้หนงัสือแบบหิง้ปิด (close shelf)  เป็นการจดัหนงัสือท่ีผู้  

ใช้บริการไมส่ามารถเข้าไปค้นหาหนงัสือท่ีต้องการได้  เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุจะเป็นผู้
หยิบตัวเล่ม  ท่ีผู้ ใช้บริการต้องการให้  การจัดชัน้หนังสือแบบนีม้ักจะใช้กับหนังสือท่ีมี
ความส าคญั  ต้องได้รับการดแูลรักษาเป็นพิเศษ เช่น  หนงัสือหายาก  หนงัสือท่ีมีราคาสงู 
เป็นต้น  (Rogers & Weber, 1971) 

 
 นอกจากหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดชัน้หนังสือแล้ว  งานบริการยืม-คืนยังต้องท า
หน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องคือ 

1. ดแูลรักษาสภาพของหนงัสือให้อยู่ในสภาพซึ่งพร้อมท่ีจะให้บริการ  ดแูลมิให้สญูหาย
ถูกท าลาย  หรือช ารุดก่อนเวลาอนัสมควร  ตลอดจนซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่
เสมอ   หนงัสือเล่มใดมีสภาพช ารุดมากจนไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้  
หรือเป็นหนงัสือท่ีไม่มีผู้ ต้องการใช้  บคุลากรบริการยืม-คืนมีหน้าท่ีในการเสนอให้ท า
การจ าหน่ายหนงัสือดงักล่าวออกไปจากห้องสมุดและเสนอให้จดัหาเล่มใหม่เข้ามา
แทน    

2. การส ารวจหนงัสือ  เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหนงัสือไม่ให้สูญหาย  ห้องสมุดส่วน
ใหญ่จะท าการส ารวจหนงัสือในช่วงปิดภาคเรียน  หรือช่วงท่ีมีผู้ ใช้บริการน้อย  ทัง้นี ้
เพ่ือตรวจสอบดวู่าหนงัสือวางอยู่ถูกต้องตามต าแหน่งท่ีควรอยู่บนชัน้  และครบหรือ
ขาดหายไปมากน้อยเพียงใด  โดยใช้บตัรแจ้งหมู่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ  การ
ส ารวจหนงัสือดงักลา่ว  ท าให้สามารถตรวจสภาพหนงัสือวา่เลม่ใดควรซ่อม  จ าหน่าย
ออก  หรือซือ้มาทดแทน  (อมัพร  ปัน้ศรี, 2525)    

6) จัดเก็บสถติต่ิาง ๆ 
การเก็บสถิต ิ เป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับห้องสมดุ  เพราะจะเป็นเคร่ืองแสดงให้ 
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ทราบถึงความเป็นไป  ความเคล่ือนไหว  และปัญหาของห้องสมุด  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น
ผู้ บริหาร  บรรณารักษณ์  และเจ้าหน้าท่ี  สามารถน ามาพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสม  และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการ  นอกจากนีย้งัเป็นการรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน  และความก้าวหน้าของงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ  รวมทัง้เป็นการประชาสัมพันธ์
ห้องสมดุให้ผู้ใช้บริการได้ทราบด้วย 

 ดงันัน้จงึเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญั  และจ าเป็นอยา่งยิ่งของบริการยืม- 
คืนท่ีจะต้องจดัท าและจดัเก็บสถิตติา่ง ๆ ไว้ให้ถกูต้องครบถ้วน  เรียกใช้ง่ายอยู่เสมอ  สถิติตา่ง ๆ ท่ี
ควรจดัเก็บได้แก่   สถิติการยืม – คืน  สถิติประเภทผู้ ใช้บริการ  สถิติการยืมหนงัสือส ารอง  สถิติ
จ านวนหนงัสือท่ีสูญหาย  สถิติหนังสือช ารุดส่งซ่อม  เป็นต้น  สถิติเหล่านีอ้าจจัดเก็บเป็นรายวัน  
แล้วน ามารวมเป็นรายเดือนและรายปีเพ่ือประโยชน์ตอ่ไป (สายสดุา   คชเสนี, 2530) 

7) บริการจองหนังสือ 
บริการจองหนงัสือ  เป็นบริการท่ีห้องสมดุจดัขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 

บริการท่ีประสงค์จะยืมหนงัสือซึ่งผู้ อ่ืนยืมไปใช้  มีขัน้ตอนการปฏิบตัิคือ  เม่ือมีผู้ ใช้บริการร้องขอ  
เจ้าหน้าท่ีจะบนัทึกข้อมลูผู้จองก ากับไว้กบับตัรหรือหลกัฐานการยืมหนงัสือเล่มนัน้  เม่ือผู้ ยืมราย
แรกส่งหนังสือคืนเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ จองทราบ  ผู้ จองสามารถติดต่อรับหนังสือจองไว้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ตามท่ีต้องการ (จารุวรรณ  สินธุโสภณ,  2527)  หากผู้จองไม่มาติดตอ่รับหนงัสือ
ตามวนั  เวลาท่ีก าหนด   เจ้าหน้าท่ีจะมอบหนงัสือจองดงักล่าวให้ผู้จองคนถดัไป  หรือน าหนงั สือ
ขึน้ขัน้เพ่ือบริการตอ่ไป 

8) บริการหนังสือส ารอง   
ห้องสมุดบางแห่งอาจเรียกว่า หนงัสือจอง  หรือหนังสือสงวน  เป็นหนังสือธรรมดา

ทัว่ไป  ซึง่ผู้ใช้บริการทกุคนสามารถยืมออกไปนอกห้องสมดุตามระเบียบของห้องสมดุเม่ือ
มีความจ าเป็นเกิดขึน้  เช่น  อาจารย์ผู้บรรยาย  หรือผู้สอน  ต้องการให้หนงัสือเร่ืองนัน้ ๆ 
เป็นหนงัสือจอง  ส าหรับอ่านประกอบบทเรียนตามหลกัสตูร  หรือท ารายงานการค้นคว้า  
หรือในบางครัง้หนงัสือบางเร่ืองมีผู้ ต้องการอ่านมาก   แตห้่องสมดุมีหนงัสือไม่เพียงพอกบั
ความต้องการ  ห้องสมุดจะแยกหนังสือดงักล่าวไว้เป็นหนังสือส ารอง  ท าบตัรรายการ
หนังสือส ารอง   บัตรยืมหนังสือส ารองโดยเฉพาะ  จัดให้ยืมและรับคืนโดยก าหนด
ระยะเวลาในการยืมให้น้อยลง   เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการใช้หนงัสือนัน้ ๆ ได้อย่างทั่วถึง  
ติดต่อทวงหนังสือส ารองเกินก าหนด  ปรับผู้ คืนหนังสือส ารองเกินก าหนด  และจัดท า
รายช่ือหนงัสือส ารองของแตล่ะสาขาวิชา  (อมัพร  ปัน้ศรี, 2525) 
9) บริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริการยืม-คืน  ท าหน้าท่ีในการจดับริการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  บริการยืมระหวา่ง 



 33 

ห้องสมดุ  บริการชว่ยเหลือกผู้ใช้ห้องสมดุ  ทัง้นีเ้พ่ือให้ห้องสมดุสามารถท าหน้าท่ีให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และชว่ยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศท่ีห้องสมดุจดัหาและจดัระบบไว้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ 

9.1) บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ  หมายถึง  การท่ีห้องสมดุแหง่หนึง่ตดิตอ่ขอยืม 

หนงัสือและวสัดกุารอา่นท่ีห้องสมดุไม่มีให้แก่บคุคลหนึ่งจากห้องสมดุอีกแห่งหนึ่งท่ีมีหนงัสือท่ีผู้ ใช้
ห้องสมดุผู้นัน้ต้องการ  การยืมนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีแต่ละห้องสมุดก าหนดไว้  บริการนี ้
นอกจากให้ยืมหนงัสือแล้วยงัให้บริการถ่ายส าเนาเอกสารอีกด้วย  ห้องสมดุท่ีให้บริการยืมหนงัสือ
ระหว่างห้องสมดุจะต้องก าหนดนโยบายในการยืมไว้อย่างชดัเจน  โดยค านึงถึงผู้ ใช้ห้องสมดุของ
ตนก่อน  หนงัสือท่ีหาซือ้ง่าย  หนงัสือท่ีหายาก  หนงัสือต้นฉบบัตวัเขียน  หนงัสืออ้างอิง  วารสาร
ฉบับปัจจุบัน  และวิทยานิพนธ์  จะไม่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดแต่จะถ่ายเอกสารไปให้แทน  
ห้องสมุดผู้ ขอยืมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการยืมระหว่างห้องสมุด  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ไปรษณีย์  คา่ประกนัภยัการสญูหาย  และเสียหาย  คา่ถ่ายเอกสาสร  คา่ปรับ   เป็นต้น  (สายสดุา  
คชเสนี, 2530)   

 วัตถุประสงค์ของการยืมระหว่างห้องสมุดมี  2 ประการ  คือ  
(ทบวงมหาวิทยาลยั, 2534) 

1. เพ่ือจดัหาและให้บริการสิ่งพิมพ์  และโสตทศันวสัดรุะหว่างห้องสมดุ
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  กว้างขวางและคุ้มคา่ยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน  อันจะเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศโดยท่ีห้องสมุดบางแห่งไม่
จ าเป็นต้องซือ้สิ่งพิมพ์และโสตทศันวสัดปุระเภทท่ีมีผู้ใช้บริการน้อย 

9.2) บริการชว่ยเหลือผู้ใช้ห้องสมดุ 
เน่ืองจากบริการยืม-คืน  เป็นงานท่ีต้องตดิตอ่ใกล้ชิดกบัผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา   

ดงันัน้  เม่ือผู้ใช้บริการประสบปัญหาในการใช้ห้องสมดุ  หรือการใช้ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมดุ  
ก็มกัจะมาติดตอ่สอบถามจากเจ้าหน้าท่ีบริการยืม-คืนอยู่เสมอ (วิไล  อคัคอิชยา, 2534ก)  ปัญหา
ท่ีผู้ใช้บริการสอบถามสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  ปัญหาทัว่ ๆ ไป  ซึ่งไม่เก่ียวกบัการใช้
ห้องสมดุโดยตรง  เช่น ถามหาบุคลากร  ทิศทางและห้องสขุา เป็นต้น  และปัญหาเก่ียวกับการใช้
ห้องสมุดโดยตรง  เช่น การหาหนังสือเล่มท่ีต้องการไม่พบ  เจ้าหน้าท่ีบริการยืม -คืนจะต้องให้
ค าตอบได้ว่า  หนังสือเล่มนัน้ ๆ มีผู้ อ่ืนยืมไปหรือไม่  จะส่งคืนเม่ือใด  หนงัสืออยู่ในระหว่างการ
ซอ่ม  หรือถกูจ าหนา่ยออกจากห้องสมดุไปแล้ว  เป็นต้น 
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นอกจากนีย้งัสามารถให้บริการชว่ยเหลือในลกัษณะอ่ืน ๆ เชน่ แนะน าหรือสอน 
วิธีใช้ห้องสมดุ  แนะแนวการอา่น  จดัท าคูมื่อการใช้ห้องสมดุเผยแพร่  เพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้บริการทราบ
วิธีการใช้ห้องสมุดท่ีถูกต้อง  ตลอดจนจัดเตรียมบริการอ่ืน ๆ  ซึ่งจะอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ  เชน่  บริการถ่ายเอกสารเป็นต้น   

นอกจากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญั ๆ ดงักลา่วข้างต้นแล้ว  บริการยืม-คืนยงั 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืน ๆ อีก  เช่น  การจัดท างบประมาณ  การปรับปรุงระเบียบและการ
ปฏิบัติงานการดูแลรักษา  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของ
ห้องสมุดโดยทัว่ไป  ตลอดจนการควบคมุดูแล  การปฏิบตัิงานของบุคลากรบริการยืม – คืน  ให้
สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิ-ภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของห้องสมดุ 
 

5. ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 

ในปัจจุบันการจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็นแบบฐานข้อมูลก าลังเป็นท่ีนิยม  เกือบทุก
หนว่ยงานท่ีมีการใช้ระบบสารสนเทศจะจดัท าข้อมลูให้เป็นแบบฐานข้อมลู เน่ืองจากปริมาณข้อมลู
มีมากถ้าจดัข้อมลูเป็นแบบแฟ้มข้อมลูจะท าให้มีแฟ้มข้อมลูเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้เกิดข้อมลูท่ี
ซ า้ซ้อนกนัได้ ข้อมลูท่ีซ า้ซ้อนนีจ้ะก่อให้เกิดปัญหามากมาย  

ความหมายของระบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมลู (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมลูท่ีถกูเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกนั โดยไม่ได้บงัคบัว่าข้อมลูทัง้หมดนีจ้ะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมลูเดียวกนัหรือแยกเก็บ
หลาย ๆ แฟ้มข้อมลู นัน่ก็คือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมลูนัน้เราอาจจะเก็บทัง้ฐานข้อมลู  โดยใช้
แฟ้มข้อมลูเพียงแฟ้มข้อมลูเดียวกันได้ หรือจะเก็บไว้ในหลาย ๆ แฟ้มข้อมลู ท่ีส าคญัคือจะต้อง
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างระเบียนและเรียกใช้ความสมัพนัธ์นัน้ได้  มีการก าจดัความซ า้ซ้อนของ
ข้อมูลออกและเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านีไ้ว้ท่ีศูนย์กลาง  เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลเหล่านีม้าใช้ร่วมกัน 
ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผู้ ต้องการใช้งานและผู้ มีสิทธ์ิจะใช้ข้อมูลนัน้สามารถดึงข้อมูลท่ีต้องการ
ออกไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ แตบ่างส่วนผู้ มีสิทธ์ิเท่านัน้จึงจะสามารถใช้ได้ 
โดยทัว่ไปองค์กรตา่ง ๆ จะสร้างฐานข้อมลูไว้ เพ่ือเก็บข้อมลูตา่ง ๆ ของตวัองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมลูในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมลูของลกูค้า ข้อมลูของสินค้า ข้อมลูของลกูจ้าง และการจ้างงาน 
เป็นต้น การควบคมุดแูลการใช้ฐานข้อมลูนัน้ เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากกวา่การใช้แฟ้มข้อมลูมากเพราะเรา 
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จะต้องตดัสินใจวา่โครงสร้างในการจดัเก็บข้อมลูควรจะเป็นเชน่ไร การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างและ
เรียกใช้ข้อมลูจากโครงสร้างเหล่านี  ้ ถ้าโปรแกรมเหล่านีเ้กิดท างานผิดพลาดขึน้มา ก็จะเกิดความ
เสียหายตอ่โครงสร้างของข้อมูลทัง้หมดได้ เพ่ือเป็นการลดภาวะการท างานของผู้ ใช้ จึงได้มีส่วน
ของฮาร์ดแวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงและจดัการข้อมลูในฐานข้อมูลนัน้ เรียกว่า 
ระบบจดัการฐานข้อมลู หรือDBMS (data base management system) ระบบจดัการฐานข้อมลู 
คือ ซอฟต์แวร์ท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่างผู้ ใช้และโปรแกรมต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ฐานข้อมลู ซึ่งมีหน้าท่ีช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงข้อมลูได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมลู การแก้ไขฐานข้อมลู หรือการตัง้ค าถามเพ่ือให้ข้อมลูมา โดย
ผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล  เปรียบเสมือนเป็น
ส่ือกลางระหวา่งผู้ใช้และโปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ฐานข้อมลู 

ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล 

การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของ
แฟ้มข้อมลู เพราะการจดัเก็บข้อมลูในระบบฐานข้อมลู จะมีส่วนท่ีส าคญักว่าการจดัเก็บข้อมลูใน
รูปของแฟ้มข้อมลูดงันี ้

1 ลดการเก็บข้อมลูท่ีซ า้ซ้อน ข้อมลูบางชดุท่ีอยูใ่นรูปของแฟ้มข้อมลูอาจมีปรากฏอยู่หลาย 
ๆ แห่ง เพราะมีผู้ ใช้ข้อมลูชุดนีห้ลายคน เม่ือใช้ระบบฐานข้อมลูแล้วจะช่วยให้ความซ า้ซ้อนของ
ข้อมลูลดน้อยลง เช่น ข้อมลูอยู่ในแฟ้มข้อมลูของผู้ ใช้หลายคน ผู้ ใช้แตล่ะคนจะมีแฟ้มข้อมลูเป็น
ของตนเอง ระบบฐานข้อมูลจะลดการซ า้ซ้อนของข้อมูลเหล่านีใ้ห้มากท่ีสุด โดยจัดเก็บใน
ฐานข้อมลูไว้ท่ีเดียวกนั ผู้ ใช้ทกุคนท่ีต้องการใช้ข้อมลูชดุนีจ้ะใช้โดยผ่านระบบฐานข้อมลู  ท าให้ไม่
เปลืองเนือ้ท่ีในการเก็บข้อมลูและลดความซ า้ซ้อนลงได้ 

2 รักษาความถกูต้องของข้อมลู เน่ืองจากฐานข้อมลูมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีท่ีมี
ข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมลู ข้อมูลเหล่านีจ้ะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไข
ข้อมลูนีท้กุ ๆ แห่งท่ีข้อมลูปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถกูต้องตามกนัหมดโดยอตัโนมตัิด้วยระบบจดัการ
ฐานข้อมลู 

3 การป้องกนัและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกนัและ
รักษาความปลอดภยักับข้อมลูระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้จึงจะมีสิทธ์ิเข้าไป
ใช้ฐานข้อมลูได้เรียกว่ามีสิทธิส่วนบคุคล (privacy) ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภยั (security) ของ
ข้อมลูด้วย ฉะนัน้ผู้ ใดจะมีสิทธ์ิท่ีจะเข้าถึงข้อมลูได้จะต้องมีการก าหนดสิทธ์ิกนัไว้ก่อนและเม่ือเข้า
ไปใช้ข้อมลูนัน้ ๆ ผู้ใช้จะเห็นข้อมลูท่ีถกูเก็บไว้ในฐานข้อมลูในรูปแบบท่ีผู้ใช้ออกแบบไว้ 
ตวัอยา่งเชน่ ผู้ใช้สร้างตารางข้อมลูขึน้มาและเก็บลงในระบบฐานข้อมลู ระบบจดัการฐานข้อมลูจะ
เก็บข้อมูลเหล่านีล้งในอุปกรณ์เก็บข้อมลูในรูปแบบของระบบจดัการฐานข้อมลูซึ่งอาจเก็บข้อมูล
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เหล่านีล้งในแผ่นจานบนัทึกแม่เหล็กเป็นระเบียน บล็อกหรืออ่ืน ๆ ผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ว่า
โครงสร้างของแฟ้มข้อมลูนัน้เป็นอยา่งไร ปลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของระบบจดัการฐานข้อมลู 

ดงันัน้ถ้าผู้ใช้เปล่ียนแปลงลกัษณะการเก็บข้อมลู เช่น เปล่ียนแปลงรูปแบบของตารางเสีย
ใหม่ ผู้ ใช้ก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของเขาจะถูกเก็บลงในแผ่นจานบนัทึกแม่เหล็กในลักษณะใด  
ระบบการจดัการฐานข้อมลูจะจดัการให้ทัง้หมด ในท านองเดียวกนัถ้าผู้ออกแบบระบบฐานข้อมลู
เปล่ียนวิธีการเก็บข้อมลูลงบนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู ผู้ ใช้ก็ไม่ต้องแก้ไขฐานข้อมลูท่ีเขาออกแบบไว้
แล้ว ระบบการจดัการฐานข้อมลูจะจดัการให้ ลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า ความไม่เก่ียวข้องกันของ
ข้อมลู (data independent) 

4 สามารถใช้ข้อมลูร่วมกนัได้ เน่ืองจากในระบบฐานข้อมลูจะเป็นท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูทกุ
อย่างไว้ ผู้ ใช้แตล่ะคนจึงสามารถท่ีจะใช้ข้อมลูในระบบได้ทกุข้อมลู ซึ่งถ้าข้อมลูไม่ได้ถกูจดัให้เป็น
ระบบฐานข้อมลูแล้ว ผู้ ใช้ก็จะใช้ได้เพียงข้อมลูของตนเองเท่านัน้ เช่น ดงัภาพท่ี 4.9 ข้อมลูของ
ระบบเงินเดือน ข้อมูลของระบบงานบุคคลถูกจัดไว้ในระบบแฟ้มข้อมูลผู้ ใช้ท่ีใช้ข้อมูลระบบ
เงินเดือน จะใช้ข้อมลูได้ระบบเดียว แตถ้่าข้อมลูทัง้ 2 ถกูเก็บไว้เป็นฐานข้อมลูซึ่งถกูเก็บไว้ในท่ีท่ี
เดียวกนั ผู้ใช้ทัง้ 2 ระบบก็จะสามารถเรียกใช้ฐานข้อมลูเดียวกนัได้ ไม่เพียงแตข้่อมลูเท่านัน้ส าหรับ
โปรแกรมตา่ง ๆ ถ้าเก็บไว้ในฐานข้อมลูก็จะสามารถใช้ร่วมกนัได้ 

5 มีความเป็นอิสระของข้อมูล เม่ือผู้ ใช้ต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือน าข้อมูลมา
ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัโปรแกรมท่ีเขียนขึน้มา จะสามารถสร้างข้อมลูนัน้ขึน้มาใช้ใหม่ได้ โดย
ไม่มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล เพราะข้อมูลท่ีผู้ ใช้น ามาประยุกต์ใช้ใหม่นัน้จะไม่กระทบต่อ
โครงสร้างท่ีแท้จริงของการจดัเก็บข้อมลู นัน่คือ การใช้ระบบฐานข้อมลูจะท าให้เกิดความเป็นอิสระ
ระหวา่งการจดัเก็บข้อมลูและการประยกุต์ใช้ 

6 สามารถขยายงานได้ง่าย เม่ือต้องการจดัเพิ่มเติมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจะสามารถเพิ่มได้
อยา่งง่ายไมซ่บัซ้อน เน่ืองจากมีความเป็นอิสระของข้อมลู จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ 

7 ท าให้ข้อมลูบรูณะกลบัสู่สภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน เน่ืองจากการจดัพิมพ์ข้อมลู
ในระบบท่ีไมไ่ด้ใช้ฐานข้อมลู ผู้ เขียนโปรแกรมแตล่ะคนมีแฟ้มข้อมลูของตนเองเฉพาะ ฉะนัน้แตล่ะ
คนจงึตา่งก็สร้างระบบการบรูณะข้อมลูให้กลบัสูส่ภาพปกตใินกรณีท่ีข้อมลูเสียหายด้วยตนเองและ
ด้วยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเ่ม่ือมาเป็นระบบฐานข้อมลูแล้ว การ
บูรณะข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผู้ดูแลเพียงคนเดียวท่ีดูแลทัง้
ระบบ ซึง่ยอ่มต้องมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนัแนน่อน 

การบริหารฐานข้อมูล 

ในระบบฐานข้อมูลนอกจากจะมีระบบการจดัการฐานข้อมูล  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ท่ีสร้างขึน้
เพ่ือจดัการกบัข้อมลูให้เป็นระบบ จะได้น าไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือน ามาปรับปรุงให้ทนัสมยัได้
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ง่ายแล้ว ในระบบฐานข้อมลูยงัต้องประกอบด้วยบคุคลท่ีมีหน้าท่ีควบคมุดแูลระบบฐานข้อมลู คือ 
ผู้บริหารฐานข้อมลู 

เหตผุลส าหรับประการหนึ่งของการจดัท าระบบจดัการฐานข้อมลู  คือ การมีศนูย์กลาง
ควบคมุทัง้ข้อมลูและโปรแกรมท่ีเข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีดแูลการควบคมุนี ้
เรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมลู หรือ DBA (data base administrator) คือ ผู้ มีหน้าท่ีควบคมุการ
บริหารงานของฐานข้อมลูทัง้หมด 

หน้าท่ีของผู้บริหารฐานข้อมูล 

1. ก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมลู โดยท าการวิเคราะห์และตดัสินใจว่าจะ
รวมข้อมลูใดเข้าไว้ในระบบใดบ้าง ควรจะจดัเก็บข้อมลูด้วยวิธีใด และใช้เทคนิคใดในการเรียกใช้
ข้อมลูอยา่งไร 

2. ก าหนดโครงสร้างของอปุกรณ์เก็บข้อมลูและวิธีการเข้าถึงข้อมลู  โดยก าหนดโครงสร้าง
ของอปุกรณ์เก็บข้อมลูและวิธีการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทัง้ก าหนดแผนการในการสร้างระบบข้อมูล
ส ารองและการฟืน้สภาพ โดยการจดัเก็บข้อมลูส ารองไว้ทกุระยะ และจะต้องเตรียมการไว้ว่าถ้าเกิด
ความผิดพลาดขึน้แล้วจะท าการฟืน้สภาพได้อยา่งไร 

3. มอบหมายขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ใช้  โดยการประสานงานกบั
ผู้ใช้ ให้ค าปรึกษา ให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความต้องการของผู้ใช้ 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (data base management system, DBMS) 

หน้าท่ีของระบบการจดัการฐานข้อมลู  
1.ระบบจดัการฐานข้อมลูเป็นซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ดแูลการใช้งานให้กบัผู้ใช้  

ในการตดิตอ่กบัตวัจดัการระบบแฟ้มข้อมลูได้ ในระบบฐานข้อมลูนีข้้อมลูจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะถกู
จดัเก็บไว้ในหน่วยความจ าส ารองเม่ือผู้ ใช้ต้องการจะใช้ฐานข้อมลู  ระบบการจดัการฐานข้อมลูจะ
ท าหน้าท่ีติดต่อกบัระบบแฟ้มข้อมูลซึ่งเสมือนเป็นผู้จดัการแฟ้มข้อมลู  (file manager) น าข้อมูล
จากหน่วยความจ าส ารองเข้าสู่หน่วยความจ าหลักเฉพาะส่วนท่ีต้องการใช้งาน  และท าหน้าท่ี
ประสานกบัตวัจดัการระบบแฟ้มข้อมลูในการจดัเก็บ เรียกใช้ และแก้ไขข้อมลู  

2. ควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามา
เรียกใช้หรือแก้ไขข้อมลูในส่วนป้องกนัเอาไว้ พร้อมทัง้สร้างฟังก์ชนัในการจดัท าข้อมลูส ารอง โดย
เม่ือเกิดมีความขดัข้องของระบบแฟ้มข้อมลูหรือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิดการเสียหายนัน้ ฟังก์ชนั
นีจ้ะสามารถท าการฟืน้สภาพของระบบข้อมลูกลบัเข้าสูส่ภาพท่ีถกูต้องสมบรูณ์ได้  

3. ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพท่ีมีผู้ ใช้พร้อม  ๆ กันหลายคน โดยจัดการเม่ือมี
ข้อผิดพลาดของข้อมลูเกิดขึน้  
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ความจ าเป็นท่ีท าให้เกิดการใช้งานโดยระบบฐานข้อมูล 

หลงัจากท่ีมนุษย์เร่ิมรู้จกัใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลแล้วก็เร่ิมมีการพฒันาภาษา
โปรแกรมส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมลู เช่น ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) 
พีแอลวนั (PL/I) เบสิก (BASIC) ปาสคาล (Pascal) และเร่ิมพฒันาแนวความคิดในการจดัเก็บ
ข้อมลูเป็นแฟ้มข้อมลูประเภทตา่งๆ แฟ้มข้อมลูมีข้อจ ากดัในการใช้งานหลายประการ      ในระบบ
ฐานข้อมลูก็เน่ืองมาจากเหตผุลดงันี ้

1.การประมวลผลกับระบบแฟ้มข้อมูลยุ่งยาก 

การด าเนินงานกบัแฟ้มข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์นัน้จ าเป็นจะต้องเขียนค าสั่งตา่งๆ ใน
โปรแกรมเพ่ือสร้างแฟ้มข้อมูล ใช้เรคอร์ดในแฟ้มข้อมูล และปรับปรุงแฟ้มข้อมลูให้เป็นปัจจุบนั 
รูปแบบของค าสัง่เหล่านีถู้กก าหนดไว้ในภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ  แล้ว ส่วนโปรแกรมก็จะต้อง
พฒันาขึน้ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของภาษา เช่นหากภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้นัน้ก าหนดว่า
จะต้องระบช่ืุอแฟ้มข้อมลูในโปรแกรม ผู้ เขียนโปรแกรมก็ต้องปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด  
การใช้แฟ้มข้อมลูในแบบท่ีกลา่วมานีมี้ลกัษณะจ ากดัอยา่งหนึง่คือจะต้องระบรุายละเอียดของแฟ้ม 
วิธีการจดัแฟ้มข้อมูล และรายละเอียดของเรคอร์ดท่ีอยู่ในแฟ้มเอาไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วน 
หากก าหนดรายละเอียดผิดไปหรือก าหนดไม่ครบก็จะท าให้โปรแกรมท างานผิดพลาดได้  

2. แฟ้มข้อมูลไม่มีความเป็นอิสระของข้อมูล 

ระบบแฟ้มข้อมูลถ้ามีการแก้ไขโครงสร้างข้อมลูจะกระทบถึงโปรแกรมด้วย  เน่ืองจากใน
การเรียกใช้ข้อมลูท่ีเก็บอยู่ในระบบแฟ้มข้อมูลนัน้ ต้องใช้โปรแกรมท่ีเขียนขึน้เพ่ือเรียกใช้ข้อมลูใน
แฟ้มข้อมลูนัน้โดยเฉพาะ เช่น เม่ือต้องการรายช่ือพนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 100,000 บาทตอ่
เดือน โปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโปรแกรมเพื่ออา่นข้อมลูจากแฟ้มข้อมลูพนกังานและพิมพ์รายงานท่ี
แสดงเฉพาะข้อมลูท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของแฟ้มข้อมลู
ข้อมลูเช่น ให้มีดชันี (index) ตามช่ือพนกังานแทนรหสัพนกังาน ส่งผลให้รายงานท่ีแสดงรายช่ือ
พนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 100,000 บาทตอ่เดือนซึ่งแตเ่ดิมก าหนดให้เรียงตามรหสัพนกังาน
นัน้ไม่สามารถพิมพ์ได้ ท าให้ต้องมีการแก้ไขโปรแกรมตามโครงสร้างดชันี (index) ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ลกัษณะแบบนีเ้รียกวา่ข้อมลูและโปรแกรมไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั 
ส าหรับระบบฐานข้อมูลนัน้ข้อมลูภายในฐานข้อมลูจะเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีเรียกใช้  สามารถ
แก้ไขโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลได้  โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมท่ีเรียกใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมลู เน่ืองจากระบบฐานข้อมลูมีระบบจดัการฐานข้อมลูท าหน้าท่ีแปลงรูป  (mapping) ให้
เป็นไปตามรูปแบบท่ีผู้ใช้ต้องการ 
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3. แฟ้มข้อมูลมีความซ า้ซ้อนมาก 

เน่ืองจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลนัน้ต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้มีความ
ซ า้ซ้อนของข้อมลูน้อยท่ีสดุ จดุประสงค์หลกัของการออกแบบฐานข้อมลูเพ่ือการลดความซ า้ซ้อน
นัน่เองสาเหตท่ีุต้องลดความซ า้ซ้อน เน่ืองจากความยากในการปรับปรุงข้อมูล กล่าวคือถ้าเก็บ
ข้อมูลซ า้ซ้อนกันหลายแห่ง เม่ือมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วปรับปรุงข้อมูลไม่ครบท าให้ข้อมูลเกิด
ความขดัแย้งกนัของข้อมูลตามมา และยงัเปลืองเนือ้ท่ีการจดัเก็บข้อมูลด้วย เน่ืองจากข้อมูลชุด
เดียวกนัจดัเก็บซ า้กนัหลายแหง่นัน่เอง  
ถึงแม้ว่าความซ า้ซ้อนช่วยให้ออกรายงานและตอบค าถามได้เร็วขึน้  แตค่วามซ า้ซ้อนท าให้ข้อมลูมี
ความขดัแย้งกนั ถ้าข้อมลูไม่ถกูต้องและมีความขดัแย้งกนัแล้ว การออกรายงานจะท าได้เร็วเท่าใด
นัน้จึงไม่มีความหมายแตอ่ย่างใด ดงันัน้จึงต้องมีวิธีการออกแบบฐานข้อมลูเพ่ือลดความซ า้ซ้อน
ของข้อมลูให้มากท่ีสดุ ขณะท่ีการออกรายงานช้านัน้ใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ช่วยได้  

4. แฟ้มข้อมูลมีความถูกต้องของข้อมูลน้อย 

เน่ืองจากแฟ้มข้อมูลไม่สามารถตรวจสอบกฎบังคบัความถูกต้องของข้อมูลให้ได้ ถ้า
ต้องการควบคุมข้อมูลผู้พฒันาโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมกฎระเบียบต่างๆ  เอง
ทัง้หมด ถ้าเขียนโปรแกรมครอบคลมุกฎระเบียบใดไม่ครบหรือขาดหายไปบางกฎอาจท าให้ข้อมลู
ผิดพลาดได้ ซึ่งตา่งจากระบบฐานข้อมลูท่ีระบบจดัการฐานข้อมลูจะมีกฏบงัคบัความถกูต้อง โดย
น ากฎเหลา่นัน้มาไว้ท่ีฐานข้อมลู ซึง่ถือเป็นหน้าท่ีของระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีจะจดัการเร่ืองความ
ถูกต้องของข้อมูลให้แทน และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและพฒันาโปรแกรมด้วย
เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมลูจดัการให้นัน่เอง  

5. แฟ้มข้อมูลมีความปลอดภัยน้อย 

ในระบบฐานข้อมูล ถ้าหากทุกคนสามารถเรียกดแูละเปล่ียนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล
ทัง้หมดได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมลูได้ และข้อมูลบางส่วนอาจเป็นข้อมลูท่ีไม่อาจ
เปิดเผยได้หรือเป็นข้อมลูเฉพาะของผู้บริหาร หากไม่มีการจดัการด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
ฐานข้อมลูก็จะไมส่ามารถใช้เก็บข้อมลูบางสว่นได้  
ระบบฐานข้อมลูสว่นใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ดงันี ้ 

· มีรหสัผู้ ใช้ (user) และรหสัผ่าน (password) ในการเข้าใช้งานฐานข้อมลูส าหรับผุ้ ใช้แต่
ละคน 

· ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator; DBA) สามารถสร้างและจัดการ
ตารางข้อมลูทัง้หมดในฐานข้อมลู ทัง้การเพิ่มผู้ใช้ ระงบัการใช้งานของผู้ใช้ อนญุาตให้ผู้ ใช้สามารถ
เรียกด ูเพิ่มเตมิ ลบและแก้ไขข้อมลู หรือบางสว่นของข้อมลูได้ในตารางท่ีได้รับอนญุาต 
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· ผู้บริหารฐานข้อมูล (DBA) สามารถใช้วิว (view) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างวิวท่ีเสมือนเป็นตารางของผู้ ใช้จริงๆ และข้อมลูท่ี
ปรากฏในวิวจะเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานของผู้ ใช้เท่านัน้  ซึ่งจะไม่กระทบกับข้อมูลจริงใน
ฐานข้อมลู 

· ระบบฐานข้อมลูจะไม่ยอมให้โปรแกรมใดๆ เข้าถึงข้อมลูในระดบักายภาพ (physical) 
โดยไมผ่า่น DBMS 

· มีการเข้ารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพ่ือปกปิดข้อมูลแก่ผู้ ท่ีไม่
เก่ียวข้อง เชน่ มีการเข้ารหสัข้อมลูรหสัผา่น ซึง่ในสว่นตา่งๆเหลา่นีใ้นระบบแฟ้มข้อมลูจะไมมี่ 

6. ไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง 

ระบบแฟ้มข้อมูลจะไม่มีการควบคุมการใช้ข้อมูลจากศูนย์กลาง เน่ืองจากข้อมูลท่ี
หน่วยงานย่อยใช้สามารถใช้ข้อมลูได้อย่างเสรีโดยไม่มีศนูย์กลางในการควบคมุ  ท าให้ไม่ทราบว่า
หน่วยงานใดใช้ข้อมลูในระดบัใดบ้าง ใครเป็นผู้น าข้อมลูเข้า ใครมีสิทธิแก้ไขข้อมลู และใครมีสิทธิ
เพียงเรียกใช้ข้อมลู  
 

ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล 

ในปัจจุบนัองค์กรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับระบบฐานข้อมูลกันมาก  เน่ืองจาก
ระบบฐานข้อมลูมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.ลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล 

เน่ืองจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลนัน้ต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้มีความ
ซ า้ซ้อนของข้อมลูน้อยท่ีสดุ จดุประสงค์หลกัของการออกแบบฐานข้อมลูเพ่ือการลดความซ า้ซ้อน 
สาเหตท่ีุต้องลดความซ า้ซ้อน เน่ืองจากความยากในการปรับปรุงข้อมลู กล่าวคือถ้าเก็บข้อมูล
ซ า้ซ้อนกันหลายแห่ง เม่ือมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วปรับปรุงข้อมูลไม่ครบท าให้ข้อมูลเกิดความ
ขดัแย้งกนัของข้อมลูตามมา และยงัเปลืองเนือ้ท่ีการจดัเก็บข้อมลูด้วย เน่ืองจากข้อมลูชดุเดียวกนั
จดัเก็บซ า้กนัหลายแหง่นัน่เอง  

ถึงแม้วา่ความซ า้ซ้อนช่วยให้ออกรายงานและตอบค าถามได้เร็วขึน้ แตข้่อมลูจะเกิดความ
ขดัแย้งกนั ในกรณีท่ีต้องมีการปรับปรุงข้อมลูหลายแห่ง การออกรายงานจะท าได้เร็วเท่าใดนัน้จึง
ไมมี่ความหมายแตอ่ยา่งใด และเหตผุลท่ีส าคญัอีกประการหนึง่คือปัญหาเร่ืองความขดัแย้งกนัของ
ข้อมลูแก้ไขไมไ่ด้ด้วยฮาร์ดแวร์ ขณะท่ีการออกรายงานช้านัน้ใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ชว่ยได้  
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2.รักษาความถูกต้องของข้อมูล 

เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมลูสามารถตรวจสอบกฎบงัคบัความถกูต้องของข้อมลูให้ได้ 
โดยน ากฎเหล่านัน้มาไว้ท่ีฐานข้อมลู ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีของระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีจะจดัการเร่ือง
ความถกูต้องของข้อมลูให้แทน แตถ้่าเป็นระบบแฟ้มข้อมลูผู้พฒันาโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรม
เพ่ือควบคมุกฎระเบียบตา่งๆ(data integrity) เองทัง้หมด ถ้าเขียนโปรแกรมครอบคลมุกฎระเบียบ
ใดไม่ครบหรือขาดหายไปบางกฎอาจท าให้ข้อมูลผิดพลาดได้  และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและพฒันาโปรแกรมด้วย เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมลูจดัการให้นัน่เอง เน่ืองจาก
ระบบจดัการฐานข้อมูลสามารถรองรับการใช้งานของผู้ ใช้หลายคนพร้อมกันได้  ดงันัน้ความคง
สภาพและความถูกต้องของข้อมูลจึงมีความส าคญัมากและต้องควบคุมให้ดีเน่ืองจากผู้ ใช้อาจ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความผิดพลาดกระทบต่อการใช้ข้อมูลของผู้ ใช้อ่ืน
ทัง้หมดได้ ดงันัน้ประโยชน์ของระบบฐานข้อมลูในเร่ืองนีจ้งึมีความส าคญัมาก 

3. มีความเป็นอิสระของข้อมูล 

เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีว่าท าอย่างไรให้โปรแกรมเป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ข้อมลู ในปัจจุบนันีถ้้าไม่ใช้ระบบฐานข้อมลูการแก้ไขโครงสร้างข้อมลูจะกระทบถึงโปรแกรมด้วย  
เน่ืองจากในการเรียกใช้ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในระบบแฟ้มข้อมูลนัน้  ต้องใช้โปรแกรมท่ีเขียนขึน้เพ่ือ
เรียกใช้ข้อมลูในแฟ้มข้อมลูนัน้โดยเฉพาะ เช่น เม่ือต้องการรายช่ือพนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 
100,000 บาทตอ่เดือน โปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโปรแกรมเพ่ืออ่านข้อมลูจากแฟ้มข้อมลูพนกังาน
และพิมพ์รายงานท่ีแสดงเฉพาะข้อมูลท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของแฟ้มข้อมลูข้อมลูเช่น ให้มีดชันี (index) ตามช่ือพนกังานแทนรหสัพนกังาน ส่งผลให้
รายงานท่ีแสดงรายช่ือพนกังานท่ีมีเงินเดือนมากกว่า 100,000 บาทตอ่เดือนซึ่งแตเ่ดิมก าหนดให้
เรียงตามรหสัพนกังานนัน้ไม่สามารถพิมพ์ได้ ท าให้ต้องมีการแก้ไขโปรแกรมตามโครงสร้างดชันี 
(index) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะแบบนีเ้รียกวา่ข้อมลูและโปรแกรมไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั 

ส าหรับระบบฐานข้อมูลนัน้ข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีเรียกใช้
(data independence) สามารถแก้ไขโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลได้  โดยไม่กระทบต่อ
โปรแกรมท่ีเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล เน่ืองจากระบบฐานข้อมูลมีระบบจดัการฐานข้อมูลท า
หน้าท่ีแปลงรูป (mapping) ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีผู้ ใช้ต้องการ เน่ืองจากในระบบแฟ้มข้อมลูนัน้
ไม่มีความเป็นอิสระของข้อมลู ดงันัน้ระบบฐานข้อมลูได้ถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือแก้ปัญหาด้านความ
เป็นอิสระของข้อมลู นัน่คือระบบฐานข้อมลูมีการท างานไม่ขึน้กบัรูปแบบของฮาร์ดแวร์ท่ีน ามาใช้
กบัระบบฐานข้อมลูและไมข่ึน้กบัโครงสร้างทางกายภาพของข้อมลู และมีการใช้ภาษาสอบถามใน
การตดิตอ่กบัข้อมลูภายในฐานข้อมลูแทนค าสัง่ของภาษาคอมพิวเตอร์ในยคุท่ี 3 ท าให้ผู้ ใช้เรียกใช้
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยไม่จ าเป็นต้องทราบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล  ประเภทหรือขนาดของ
ข้อมลูนัน้ๆ 

4. มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง 

ถ้าหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปล่ียนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทัง้หมดได้  อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ข้อมลูได้ และข้อมลูบางส่วนอาจเป็นข้อมลูท่ีไม่อาจเปิดเผยได้หรือเป็น
ข้อมูลเฉพาะของผู้บริหาร หากไม่มีการจดัการด้านความปลอดภัยของข้อมลู ฐานข้อมลูก็จะไม่
สามารถใช้เก็บข้อมลูบางสว่นได้  
ระบบฐานข้อมลูสว่นใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ดงันี ้ 

· มีรหสัผู้ ใช้ (user) และรหสัผ่าน (password) ในการเข้าใช้งานฐานข้อมลูส าหรับผู้ ใช้แต่
ละคนระบบฐานข้อมูลมีระบบการสอบถามช่ือพร้อมรหัสผ่านของผู้ เข้ามาใช้ระบบงานเพ่ือให้
ท างานในสว่นท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ โดยป้องกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตเข้ามาเห็นหรือแก้ไขข้อมลูใน
สว่นท่ีต้องการปกป้องไว้ 

· ในระบบฐานข้อมลูสามารถสร้างและจดัการตารางข้อมลูทัง้หมดในฐานข้อมลู ทัง้การ
เพิ่มผู้ใช้ ระงบัการใช้งานของผู้ ใช้ อนญุาตให้ผู้ ใช้สามารถเรียกดู เพิ่มเติม ลบและแก้ไขข้อมลู หรือ
บางส่วนของข้อมลูได้ในตารางท่ีได้รับอนญุาต) ระบบฐานข้อมลูสามารถก าหนดสิทธิการมองเห็น
และการใช้งานของผู้ใช้ตา่งๆ ตามระดบัสิทธิและอ านาจการใช้งานข้อมลูนัน้ๆ 

· ในระบบฐานข้อมูล (DBA) สามารถใช้วิว (view) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างวิวท่ีเสมือนเป็นตารางของผู้ ใช้จริงๆ และข้อมลูท่ี
ปรากฏในวิวจะเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานของผู้ ใช้เท่านัน้  ซึ่งจะไม่กระทบกับข้อมูลจริงใน
ฐานข้อมลู 

· ระบบฐานข้อมลูจะไม่ยอมให้โปรแกรมใดๆ เข้าถึงข้อมลูในระดบักายภาพ (physical) 
โดยไมผ่า่น ระบบการจดัการฐานข้อมลู และถ้าระบบเกิดความเสียหายขึน้ระบบจดัการฐานข้อมลู
รับรองได้ว่าข้อมลูท่ียืนยนัการท างานส าเร็จ (commit) แล้วจะไม่สญูหาย และถ้ากลุ่มงานท่ียงัไม่
ส าเร็จ (rollback) นัน้ระบบจดัการฐานข้อมลูรับรองได้วา่ข้อมลูเดิมก่อนการท างานของกลุ่มงานยงั
ไมส่ญูหาย 

· มีการเข้ารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพ่ือปกปิดข้อมูลแก่ผู้ ท่ีไม่
เก่ียวข้อง เชน่ มีการเข้ารหสัข้อมลูรหสัผา่น 

5. ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง 

มีการควบคมุการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจากศนูย์กลาง  ระบบฐานข้อมลูสามารถรองรับ
การท างานของผู้ใช้หลายคนได้ กลา่วคือระบบฐานข้อมลูจะต้องควบคมุล าดบัการท างานให้เป็นไป
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อยา่งถกูต้อง เชน่ขณะท่ีผู้ใช้คนหนึง่ก าลงัแก้ไขข้อมลูสว่นหนึ่งยงัไม่เสร็จ ก็จะไม่อนญุาตให้ผู้ ใช้คน
อ่ืนเข้ามาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลนัน้ได้ เน่ืองจากข้อมลูท่ีเข้ามายงัระบบฐานข้อมลูจะถกูน าเข้า
โดยระบบงานระดบัปฏิบตัิการตามหน่วยงานย่อยขององค์กร  ซึ่งในแตล่ะหน่วยงานจะมีสิทธิใน
การจัดการข้อมูลไม่เท่ากัน ระบบฐานข้อมูลจะท าการจัดการว่าหน่วยงานใดใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมลูในระดบัใดบ้าง ใครเป็นผู้น าข้อมลูเข้า ใครมีสิทธิแก้ไขข้อมลู และใครมีสิทธิเพียงเรียกใช้
ข้อมลู เพ่ือท่ีจะให้สิทธิท่ีถกูต้องบนตารางท่ีสมควรให้ใช้  
ระบบฐานข้อมูลจะบอกรายละเอียดว่าข้อมูลใดถูกจดัเก็บไว้ในตารางช่ืออะไร  เม่ือมีค าถามจาก
ผู้บริหารจะสามารถหาข้อมลูเพ่ือตอบค าถามได้ทนัทีโดยใช้ภาษาฐานข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพมาก  
คือ SQL ซึง่สามารถตอบค าถามท่ีเกิดขึน้ในขณะใดขณะหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลูได้ทนัที  โดย
ไมจ่ าเป็นต้องเขียนภาษาโปรแกรมอย่างเช่น โคบอล ซี หรือ ปาสคาล ซึ่งเสียเวลานานมากจนอาจ
ไมท่นัตอ่ความต้องการใช้ข้อมลูเพื่อการตดัสินใจของผู้บริหาร  

เน่ืองจากระบบจดัการฐานข้อมลูนัน้สามารถจดัการให้ผู้ ใช้ท างานพร้อมๆ  กนัได้หลายคน 
ดงันัน้โปรแกรมท่ีพฒันาภายใต้การดแูลของระบบจดัการฐานข้อมลูจะสามารถใช้ข้อมลูร่วมกนัใน
ฐานข้อมูลเดียวกันระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเบาภาระในการพัฒนาระบบงานถ้าการพัฒนา
ระบบงานไม่ใช้ระบบฐานข้อมลู (ใช้ระบบแฟ้มข้อมลู) ผู้พฒันาโปรแกรมจะต้องจดัการสิ่งเหล่านี ้
เองทัง้หมด นัน่คือระบบฐานข้อมลูท าให้การใช้ข้อมลูเกิดความเป็นอิสระระหว่างการจดัเก็บข้อมลู
และการประยกุต์ใช้ เพราะสว่นของการจดัเก็บข้อมลูจริงถกูซอ่นจากการใช้งานจริงนัน่เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

6. หลักการพัฒนาระบบงาน 
สลัยทุธ์    สวา่งวรรณ  (2545:250)  กลา่ววา่  ระบบสารสนเทศถกูสร้างขึน้มาเพื่อแก้ 

ปัญหาบางอย่างหรือปัญหากลุ่มหนึ่งท่ีองค์กรก าลงัเผชิญอยู่  เช่น  ปัญหาท่ีผู้บริหารรู้สึกถึงความ
ไม่ก้าวหน้า  หรือการปฏิบตัิงานขององค์กรไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั  หรืออาจมาจากความรู้สึกว่า
องค์กรของตนเองควรท่ีจะสร้างโอกาสในการแขง่ขนัให้ประสบความส าเร็จในระดบัท่ีสงูขึน้กว่าเดมิ 
 6.1  องค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาระบบ 
 รัชนี  กลัยาวินยั  (2545:6)  กล่าวว่า  การสร้างระบบท่ีดีนัน้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญั
ตา่ง ๆ  เพ่ือให้สามารถควบคมุให้เกิดการสร้างระบบท่ีดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  การสร้าง
ระบบสารสนเทศต้องมีมาตรฐานการท างานท่ียอมรับได้  เพ่ือใช้ในการวดัคา่เปรียบเทียบจากสิ่งท่ี
เกิดขึน้จริงและมีผลย้อนกลบัเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เข้าสู่มาตรฐาน  โดยสรุปองค์ประกอบท่ีส าคญั
ในการพฒันาระบบมีดงันี ้คือ  

1) ระบบนัน้ต้องมีมาตรฐานท่ียอมรับได้ 
2) ระบบนัน้ต้องมีวิธีการวดัท่ีสามารถวดัได้ตรงกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง 
3) ระบบนัน้ต้องมีการเปรียบเทียบการท างานท่ีแท้จริงกบัมาตรฐาน 
4) ระบบนัน้ต้องมีวิธีการแสดงผลย้อนกลบัเพ่ือใช้ในการปรับปรุงให้ระบบนัน้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
6.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 
สลัยทุธ์  สวา่งวรรณ  (2545 : 250-251)  กลา่ววา่  การวิเคราะห์ระบบงาน (System   

Analysis)  หมายถึง  การวิเคราะห์ปัญหาท่ีองค์กรก าลงัพยายามน าระบบสารสนเทศ  มาแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ดีขึน้กวา่เดมิ  ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ คือ  การก าหนดตวัปัญหา  ก าหนดท่ีเหตุ
ท่ีสร้างปัญหา  ก าหนดวิธีการแก้ปัญหา  และก าหนดความต้องการส าหรับระบบสารสนเทศท่ี
จะต้องน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

ในหลายโอกาส  การสร้างระบบงานใหมจ่ะเทา่กบัเป็นการสร้างโอกาส  ในการทบทวน 
และออกแบบกระบวนการท างานใหม่  ปัญหาท่ีพบบางอย่างอาจไม่ต้องการการแก้ไข  โดยระบบ
ข่าวสารแต่ต้องการการปรับปรุงวิธีการบริหารงาน  การฝึกอบรมเพิ่มเติม  หรือปรับขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานใหม ่

รัชนี  กลัยาวินยั  (2545:7)  กลา่ววา่ขัน้ตอนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยทัว่ไป 
จะแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ  ขัน้ตอนการวิเคราะห์ระบบ  ขัน้ตอนการออกแบบระบบ  และขัน้ตอน
การพฒันาระบบ  โดยอธิบายได้ดงันี ้
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 1)   ขัน้ตอนการวิเคราะห์ระบบ  คือ ขัน้ตอนในการรวบรวมและน าข้อมลูนัน้มาวิเคราะห์
ให้เข้าใจถึงปัญหา  และการแก้ปัญหา 
 2)  ขัน้ตอนการออกแบบระบบ  คือ ขัน้ตอนในการวางแผนส าหรับระบบธุรกิจใหม่หรือ
ด้านหนึ่งคือ   การเปล่ียนแปลงระบบท่ีมีอยู่เดิมให้สมบรูณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่  ผู้ ใช้ระบบ
นัน้  โดยก่อนท่ีจะมีการวางแผนต้องเข้าใจถึงระบบงานเดิม  และตดัสินใจว่าจะน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้อยา่งไรให้คุ้มคา่ท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้   
 3)  ขัน้ตอนการพฒันาระบบ  คือ ขัน้ตอนในการสร้างระบบ  ทดสอบระบบ  ท าคู่มือ  
ด าเนินงาน  อบรมผู้ใช้  ประเมินผล  และบ ารุงรักษาระบบ  

6.3 วงจรการพัฒนาระบบ (System  Development  Life  Cycle  :SDLC) 
รัชนี  กลัยาวินยั (2545 : 11) กลา่ววา่ วงจรการพฒันาระบบงาน  หมายถึง  วงจรท่ีแสดง 

ขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ในการพฒันาระบบ  โดยแบง่เป็น 7 ขัน้ตอนดงันี ้
1) การระบปัุญหา  โอกาส  และจดุมุง่หมาย 

เป็นขัน้ตอนแรกท่ีนกัวิเคราะห์ระบบต้องระบุทัง้ 3 ส่วนนีใ้ห้ชดัเจน  ซึ่งขัน้ตอนนีเ้ป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญั  เน่ืองจากมีผลต่อการพฒันาระบบ  โดยเป็นการก าหนดทิศทางใน
การพฒันาให้ชดัเจน   ในการระบุปัญหามกัจะได้มาจากพนกังานท างานแล้วพบว่า
งานท่ีท าอยู่มีปัญหาเกิดขึน้  หรือไม่พอใจกับระบบการท างานเดิมท่ีเป็นอยู่  ในการ
ระบโุอกาสสามารถท าได้  โดยสงัเกตว่าลกัษณะงานเดิมสามารถน าระบบสารสนเทศ  
มาปรับปรุงให้การท างานสะดวกรวดเร็ วหรือไม่  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผลในการท างาน  หรือสู้กบัคูแ่ข่งในด้านสารสนเทศได้อย่างไร  และสุดท้าย
คือการระบุจุดมุ่งหมาย  ซึ่งเป็นส่วนส าคญัส าหรับขัน้ตอนแรกนี ้ โดยดจูุดมุ่งหมาย
หลกัขององค์กรนัน้เป็นส าคญั 

2) การสืบค้นความต้องการของผู้ใช้ 
โดยการใช้การสุ่มตวัอย่าง    การสอบถามหาข้อมูล  การสัมภาษณ์  การออกแบบ
สอบถาม  และการสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ใช้  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสืบค้นเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีเป็นความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

3) การวิเคราะห์ระบบ 
การวิเคราะห์ระบบเป็นการน าสิ่งท่ีรวบรวมข้อมลูจากขัน้ตอนท่ี 2  มาทบทวนอีกครัง้  
และวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของแผนภาพ  และพจนานกุรมข้อมลู  โดยใช้รูปแบบ
ของแผนภาพการไหลของข้อมลู  (Data  Flow  Diagram : DFD)   พจนานกุรมข้อมลู  
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(Data  Dictionary)  และโครงสร้างการตดัสินใจ  (Structure  Decision)  มาช่วยใน
การวิเคราะห์ 

4) การออกแบบระบบ 
แบง่เป็นการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical  Design)  และการออกแบบเชิงกายภาพ  
(Physical   Design)   โดยการออกแบบเชิงตรรกะ  หมายถึง  การออกแบบในเชิง
จินตนาการ  โดยนักวิเคราะห์รบบออกแบบไปตามความต้องการของผู้ ใช้  ว่าควรมี
ลกัษณะการท างานของระบบมีรูปแบบท่ีแสดงผลออกมาอย่างไรหรือมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอะไรบ้าง  ส่วนการออกแบบเชิงกายภาพ  หมายถึง  การออกแบบให้ระบบนัน้
สามารถปฏิบตัไิด้จริง  

5) การพฒันาระบบ  ทดสอบ  และจดัท าเอกสาร 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการท างานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์และนกัวิเคราะห์ระบบ  เพ่ือ
พฒันาระบบ  ซึ่งต้องน าส่วนท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 3  และการออกแบบ
ระบบในขัน้ตอนท่ี  4 มาใช้  ซึ่งในขัน้ตอนนีต้้องกมีการจดัท าเอกสารควบคู่ไปด้วย  
โดยนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ เขียนโปรแกรมให้ได้ตรงกับท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้
วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้   โดยก่อนท่ีจะมีการน าระบบท่ีสร้างขึน้ไปใช้ต้องมีการ
ทดสอบโปรแกรมท่ีได้พฒันาขึน้  ซึ่งบางครัง้ผู้ทดสอบอาจเป็นนกัเขียนโปรแกรมหรือ
ในบางกรณีอาจให้ผู้ใช้ระบบ  และนกัวิเคราะห์ระบบเป็นผู้ทดสอบ  ซึ่งในการทดสอบ
ควรใช้ข้อมลูท่ีปฏิบตังิานจริงมาทดสอบ   เม่ือมีข้อผิดพลาดไม่ถกูต้องตามท่ีวิเคราะห์  
และออกแบบต้องท าการปรับแก้  โดยในการปรับแก้นัน้  เอกสารต่าง ๆ ท่ีได้จัดท า
มาแล้วก็ต้องน ามาปรับแก้ให้ตรงกบัท่ีแก้ไขนัน้ด้วย 

 6)  การด าเนินงาน  และประเมินผล 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการด าเนินงานของระบบ  โดยเป็นขัน้ตอนท่ีมีการน าระบบใหม่มาใช้
แทนระบบเดิม  โดยนกัวิเคราะห์ระบบต้องมีการจดับรมผู้ ใช้ระบบก่อนท่ีผู้ ใช้ระบบจะ
ใช้งานจริง  ในการด าเนินงานควรค านึงถึงผลกระทบตอ่ผู้ ใช้ระบบและองค์กร  นัน่คือ
ต้องเป็นไปอย่างราบร่ืนท่ีสุด  จากนัน้ต้องมีการประเมินผล  เพ่ือให้ทราบถึงความ
พอใจของผู้ใช้ระบบ  หรือสิ่งท่ีต้องแก้ไขระบบนัน้  เพ่ือกลบัไปพฒันาใหมอี่กครัง้ 

7)  การบ ารุงรักษาระบบ 
ขัน้ตอนสุดท้ายนีม้ักเกิดขึน้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้  เช่น  กรณีท่ีผู้ ใช้มีความ
ต้องการเปล่ียนไป  เทคโนโลยีตา่ง  ๆ  เปล่ียนแปลงไป  ธุรกิจมีการขยายตวั  หรือต้อง
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานเป็นต้น  โดยขัน้ตอนนีน้กัวิเคราะห์ระบบต้อง
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น าสว่นท่ีเป็นเอกสารตา่ง ๆ ท่ีได้บนัทกึรายละเอียดของระบบเดมิ  ท่ีได้จดัท าไว้มาเพ่ือ
ท าการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถน ามาใช้งานได้  
 

6.4 ข้อจ ากัดของวิธีการพัฒนาแบบวงจรระบบงาน 
สลัยทุธ์  สวา่งวรรณ (2545 :256)  กลา่ววา่ การพฒันาระบบวานแบบวงจร 

ระบบงานยงัคงเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  ตอ่การสร้างระบบงานขนาดใหญ่ท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อน  ท่ีต้องการตัง้ข้อก าหนดคณุสมบตัิตา่ง ๆ อย่างเป็นทางการ  รวมทัง้กระบวนควบคมุ
ในระหว่างการพัฒนาระบบงาน  อย่างไรก็ตาม  วิธีการนีมี้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูงมาก  ใช้
ระยะเวลานาน  และขาดความคล่องตวัเป็นอย่างมาก   เอกสารประกอบจ านวนมากจะต้องถูก
สร้างขึน้มา  และขัน้ตอนต่าง ๆ จะต้องถกูน ามาใช้อีกถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดหรือมี
ความต้องการใหมเ่กิดขึน้  เน่ืองจากเหตผุลดงักล่าว  วิธีการนีจ้ึงเหมาะกบัระบบงานท่ีมีข้อก าหนด
คงท่ีตัง้แต่เร่ิมต้นพัฒนาโดยไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้  ระบบนีไ้ม่เหมาะกับงานท่ี
พฒันาขึน้มาใช้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  ซึ่งมกัจะเป็นระบบงานท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน
และมีความแตกตา่งส าหรับแตล่ะบคุคล 
 
7. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
รู้จักกับระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตา่งๆ ท่ีถกูน ามาเช่ือมตอ่กนัเพ่ือให้ผู้ ใช้ในเครือข่ายสามารถติดตอ่ส่ือสาร  แลกเปล่ียนข้อมลู และ
ใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ในเครือข่ายร่วมกนัได้" เครือข่ายนัน้มีหลายขนาด ตัง้แตข่นาดเล็กท่ีเช่ือมตอ่กัน
ด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเคร่ือง เพ่ือใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่าย
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมตอ่กนัทัว่โลก สว่น Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็นระบบ LAN 
( Local Area Network) ท่ีคณุผู้อ่านจะได้พบตอ่ไปนี ้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ 
หมายถึงการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาเช่ือมต่อกันในบ้าน  สิ่งท่ีเกิดตามมาก็คือ
ประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านตา่งๆ เชน่ 

1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน  
กลา่วคือ มีเคร่ืองพิมพ์เพียงเคร่ืองเดียว ทกุคนในเครือขา่ยสามารถใช้เคร่ืองพิมพ์นีไ้ด้ ท าให้สะดวก
และประหยดัคา่ใช้จ่าย เพราะไม่ต้องลงทนุซือ้เคร่ืองพิมพ์หลายเคร่ือง (นอกจากจะเป็นเคร่ืองพิม์
คนละประเภท)  

2. การแชร์ไฟล์ เม่ือคอมพิวเตอร์ถกูติดตัง้เป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้ว การใช้ไฟล์ข้อมลูร่วมกนั
หรือการแลกเปล่ียนไฟล์ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องอุปกรณ์เก็บข้อมูลใดๆ ทัง้สิน้ในการ
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โอนย้ายข้อมูลตดัปัญหาเร่ืองความจุของส่ือบนัทึกไปได้เลย  ยกเว้นอุปกรณ์ในการจดัเก็บข้อมูล
หลกัอยา่งฮาร์ดดสิก์ หากพืน้ท่ีเตม็ก็คงต้องหามาเพิ่ม 

3. การติดตอ่ส่ือสาร โดยคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่เป็นระบบเน็ตเวิร์ก สามารถติดตอ่พดูคยุ
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน โดยอาศยัโปรแกรมส่ือสารท่ีมีความสามารถใช้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
เช่นเดียวกนั หรือการใช้อีเมล์ภายในก่อให้เครือข่าย Home Network หรือ Home Office จะเกิด
ประโยชน์นีอี้กมากมาย 

4. การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อในระบบ เน็ตเวิร์ก  
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทกุเคร่ือง โดยมีโมเด็มตวัเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือแบบ
ดจิิตอลอยา่ง ADSL ยอดฮิตในปัจจบุนั 

 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  สถาบนัการศกึษาและบ้าน
ไปแล้วการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ทัง้ไฟล์ เคร่ืองพิมพ์ ต้องใช้ระบบเครือข่ายเป็นพืน้ฐาน ระบบ
เครือข่ายจะหมายถึง การน าคอมพิวเตอร์ตัง้แต่ 2 เคร่ืองขึน้ไปมาเช่ือมต่อกันเพ่ือจะท าการแชร์
ข้อมลู และทรัพยากรร่วมกนั เช่น ไฟล์ข้อมลูและเคร่ืองพิมพ์ ระบบเครือข่ายสามารถแบง่ออกเป็น 
3 ประเภท ด้วยกนัคือ 

 
1. LAN (Local Area Network) 

ระบบเคร่ืองข่ายท้องถ่ิน เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้โครงข่าย
การส่ือสารขององค์การโทรศพัท์ คือจะเป็นระบบเครือข่ายท่ีอยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่าง
อาคาร ในระยะใกล้ๆ 

 
2. MAN (Metropolitan Area Network) 

ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวิร์กท่ีจะต้องใช้โครงข่ายการส่ือสารขององค์การโทรศพัท์ 
หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย เป็นการติดตอ่กนัในเมือง เช่น  เคร่ืองเวิร์กสเตชัน่อยู่ท่ีสขุมุวิท มี
การตดิตอ่ส่ือสารกบัเคร่ืองเวิร์กสเตชัน่ท่ีบางรัก 

 
3. WAN (Wide Area Network) 

ระบบเครือข่ายกว้างไกล หรือเรียกได้ว่าเป็น World Wide ของระบบเน็ตเวิร์ก โดยจะเป็น
การส่ือสารในระดบัประเทศ ข้ามทวีปหรือทัว่โลก  จะต้องใช้มีเดีย(Media) ในการส่ือสารของ
องค์การโทรศพัท์ หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย (คูส่ายโทรศพัท์ dial-up / คูส่ายเช่า Leased 
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line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถสง่ได้ทัง้ข้อมลู เสียง และภาพในเวลา
เดียวกนั) 

 
ประเภทของระบบเครือข่าย 
1. Peer To Peer 

เป็นระบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองบนระบบเครือขา่ยมีฐานเทา่เทียมกนั คือทกุเคร่ือง
สามารถจะใช้ไฟล์ในเคร่ืองอ่ืนได้ และสามารถให้เคร่ืองอ่ืนมาใช้ไฟล์ของตนเองได้เช่นกนั ระบบ 
Peer To Peer มีการท างานแบบดสิทริบวิท์(Distributed System) โดยจะกระจายทรัพยากรตา่งๆ 
ไปสูเ่วิร์กสเตชัน่อ่ืนๆ แตจ่ะมีปัญหาเร่ืองการรักษาความปลอดภยั เน่ืองจากข้อมลูท่ีเป้นความลบั
จะถกูสง่ออกไปสูค่อมพิวเตอร์อ่ืนเชน่กนัโปรแกรมท่ีท างานแบบ Peer To Peer คือ Windows for 
Workgroup และ Personal Netware 

2.  ไคลแอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ 
เป็นระบบการท างานแบบ Distributed Processing หรือการประมวลผลแบบกระจาย 

โดยจะแบ่งการประมวลผลระหว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์กับเคร่ืองไคลเอ็นต์ แทนท่ีแอพพลิเคชัน่จะ
ท างานอย ููู่เฉพาะบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ก็แบง่การค านวณของโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ มาท างาน
บนเคร่ืองไคลเอ็นต์ด้วย และเม่ือใดท่ีเคร่ืองไคลเอ็นต์ต้องการผลลพัธ์ของข้อมลูบางส่วน จะมีการ
เรียกใช้ไปยงั เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ให้น าเฉพาะข้อมลูบางส่วนเท่านัน้ส่งกลบั มาให้เคร่ืองไคลเอ็นต์เพ่ือ
ท าการค านวณข้อมลูนัน้ตอ่ไป 

 
ไคลแอนต์ และ เซิร์ฟเวอร์ 

การพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กลง มีขีดความสามารถ
เชิงค านวณสูงขึน้ ขนาดของหน่วยความจ าเพิ่มจากเดิมมากประจวบกับพัฒนาการทางด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าจนถึงขึน้การเช่ือมทรัพยากรตา่ง ๆ ของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนัได้
อย่างมีระบบ ผลของการเปล่ียนแปลงแทคโนโลยีท าให้เกิดรูปแบบการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากร่วมกันท างานด้วยฟังก์ชั่นต่าง  ๆ ตามความ
เหมาะสมของระบบเพ่ือให้ขีดความสามารถของทัง้ระบบสงูขึน้ ในขณะท่ีต้นทุนการลงทุนต ่าลง 
และสามารถขยายระบบได้ตามความเหมาะสมขององค์กร ระบบเชิงการค านวณของคอมพิวเตอร์
มากกวา่หนึง่เคร่ืองขึน้ไปผา่นทางเครือขา่ยท่ีนิยมมากรูปแบบหนึง่คือ รูปแบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์  
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แผนภาพท่ี 2.3 รูปแบบคอมพิวเตอร์ 
 
หน้าที่หลักของเซิร์ฟเวอร์คือ การให้บริการเชน่ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ท าหน้าท่ีให้บริการการใช้

ไฟล์ ใช้ข้อมูล หากจัดการข้อมูลเป็นฐานข้อมูลและให้บริการการเรียกใช้ผ่านค าสั่งจัดการ
ฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น SQL ก็เรียกว่า ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการด้านการส่ือสารท่ีจะ
ตอ่เช่ือมกบัอปุกร์อ่ืนก็เรียกว่า คอมมนูิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ ให้บริการด้านการพิมพ์เอกสาร เป็นท่ีพกั
ของข้อมลูก่อนการบริการการพิมพ์ก็เรียกว่า พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์  

คอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีขอใช้บริการเรียกว่า ไคลแอนต์ เช่น พีซีท่ีตอ่อยู่บนเครือข่าย ขอ
เรียกใช้ฐานข้อมลู เราเรียกพีซีนีว้่า ดาต้าเบสไคลแอนต์ ในขณะท่ีพีซีมีการเช่ือมตอ่กบัผู้ ใช้เพ่ือให้
แสดงผลแบบวินโดว์เป็นกราฟิคได้ พีซีท าหน้าท่ีแสดงผลและให้บริการการแสดงผล เราเรียกพีซีนี ้
วา่เป็น เทอร์มินลัเซิร์ฟเวอร์  

ดงันัน้อุปกรณ์หนึ่งอาจเป็นได้ทัง้ไคลแอนต์และเซิร์ฟเวอร์ตามฟังก์ชนัการท างานและจะ
ท างานร่วมกนัโดยสง่ผา่นข้อมลูและการเช่ือมโยงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

รูปแบบของไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ จึงเป็นรูปแบบท่ีใช้ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์
จ านวนมากตัง้แตพี่ซีจนถึงเมนเฟรมท างานร่วมกนัเป็นระบบ รูปแบบการท างานแบบไคลแอนต์-
เซิร์ฟเวอร์ จึงเป็นรูปแบบของการจดัระบบให้เหมาะสมกบัองค์กรทัง้ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
และการท างานร่วมกนั ระบบนีจ้งึได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ในขณะนี ้ 
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8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สมคิด ดวงจกัรและคณะ (2548:บทคดัย่อ)  “โครงการวิจยัห้องสมุดมีชีวิต : การใช้ 

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเ พ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ”  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการใช้
โปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตัติอ่การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของส านกัวิทยบริการ และศกึษาการ
จดัท ากิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของส านกัวิทยบริการ  
รวมทัง้ก าหนดกรอบมาตรฐานส าหรับการเป็นห้องสมดุมีชีวิตของส านกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลยั
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบงึ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัแบบวิจยัเชิงคณุภาพท่ีใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ การจดัเวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสมัภาษณ์เชิงลึก การจดัสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจง การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการกบัผู้ ใช้บริการในการ
พฒันาส านกัวิทยบริการให้เป็นห้องสมดุมีชีวิต (Living Library) ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า 1. สภาพ
ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยปัญหาท่ีส าคญั 2 ประการ ได้แก่ ประการท่ี 1 
ปัญหาการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมตัิเพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วย
ปัญหาหลกัอยู่ 5 ประการด้วยกนั ได้แก่ ความไม่เข้าใจในระบบของโปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตัิ
ของผู้ใช้บริการ ความรู้เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ท่ี
ไมถ่กูต้องตามสภาพความเป็นจริง การลงรายการบรรณานกุรมฐานข้อมลูห้องสมดุอตัโนมตัิของผู้
ให้บริการ และปัญหาการด าเนินงานทางด้านเทคนิคกบัตวัเล่มทรัพยากรสารสนเทศ ประการท่ี 2 
ปัญหาทัว่ไปท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีปัญหา 9 ประการด้วยกันได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ บุคลากร 
อาคารสถานท่ี การบริการพิเศษ วสัดอุุปกรณ์และครุภณัฑ์ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการผู้ ใช้บริการ และปัญหาด้านการเรียนการสอนการใช้ห้องสมดุ 
2. การพฒันากิจกรรมท่ีชว่ยสนบัสนนุในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จากสภาพปัญหาตา่งๆ ท่ี
คณะผู้ วิจัยได้ค้นพบได้น ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางในการพฒันาส านกัวิทยบริการเพ่ือ
แก้ปัญหาดงักล่าวโดยมีกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมด้วยกันได้แก่ กิจกรรมการพฒันาฐานข้อมูล
บรรณานุกรมออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมพัฒนาการจัดเรียง
ทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมพฒันาคูมื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมการสอนการ
สืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการ และกิจกรรมการพฒันาเจ้าหน้าท่ีส านกัวิทยบริการให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ เม่ือวิเคระห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่กิจกรรมท่ีช่วยสนบัสนนุการ
เข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศ พบว่าระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้ดงันี  ้ ด้านคู่มือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการสอนการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ด้านการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้านรายการ

http://202.28.18.232/dcms/basic.php?query=สมคิด%20ดวงจักร์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บรรณานกุรมออนไลน์ (OPAC) ด้านเว็บไซต์ห้องสมุดอตัโนมตัิ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ส านกัวิทยบริการ และด้านการจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 3. ในการจดัท ากรอบมาตรฐานท่ี
เหมาะสมส าหรับส านกัวิทยบริการให้เป็นห้องสมดุมีชีวิตของส านกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลยัราช
ภฏัหมู่บ้านจอมบงึ ซึ่งคณะผู้วิจยัได้วิเคราะห์เอกสารตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับส านกัวิทยบริการ และ
การใช้เทคนิค SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการ รวมทัง้การ  จัดท าเวที
ประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัสนทนากลุม่แบบเจาะจงทัง้กลุม่ของผู้ใช้บริการ และกลุ่มของผู้
ให้บริการ พบว่า กรอบมาตรฐานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นห้องสมุดมีชีวิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ ประกอบด้วย 6 มาตรฐานด้วยกนั ดงันี ้มาตรฐานท่ี 1 มีการ
บริหารจดัการท่ีดี ประกอบด้วย 6 ตวัชีว้ดั มาตรฐานท่ี 2 มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 
11 ตวัชีว้ดั มาตรฐานท่ี 3 มีวสัดแุละครุภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การใช้บริการ ประกอบด้วย 9 
ตวัชีว้ดั มาตรฐานท่ี 4 มีบคุลากรท่ีดีประกอบด้วย 7 ตวัชีว้ดั มาตรฐานท่ี 5 มีทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีเพียงพอประกอบด้วย 4 ตวัชีว้ดั มาตรฐานท่ี 6 มีบริการและกิจกรรมท่ีหลากหลายประกอบด้วย 
4 ตวัชีว้ดั 
 ผศ.ชลีุพร  ศลิวตัรและกาญจนา  โรจนศริิ(2548: บทคดัยอ่)  ได้ท าการศกึษาเร่ือง”ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการสืบค้นวัสดุสารนิเทศของผู้ ใช้ห้องสมุด วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ”มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสืบค้นวัสดุสารนิเทศของผู้ ใช้ห้องสมุดวิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี  ในด้าน  วตัถุประสงค์ในการสืบค้นวสัดสุารนิเทศ  วิ ธีการสืบค้นวสัดุ
สารนิเทศ   ประเภทของวสัดสุารนิเทศ  และเนือ้หาของวสัดสุารนิเทศท่ีต้องการ  โดยประชากรท่ีใช้
ในการศกึษาเป็นอาจารย์  นกัศกึษา  และข้าราชการ จ านวน 534 คน  จากจ านวนทัง้หมด  4223  
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยได้รบแบบสอบถามกลับคืน  487 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  91.19  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกานการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบะ
แบบวดัความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  T – test  และ  ANOVA 
 ผลการวิจยั  พบวา่ผู้ใช้ห้องสมดัมีวตัถปุระสงค์ในการสืบค้นวสัดสุารนิเทศเพ่ือการค้นคว้า
ประกอบการเรียนมากท่ีสดุ  โดยสืบค้นจากบตัรรายการและฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์  และต้องการ
ใช้วสัดสุารนิเทศท่ีเป็นหนงัสือหรือต าราท่ีเป็นภาษาไทย  และมีเนือ้หาเก่ียวกับความรู้ทัว่ไปมาก
ท่ีสุดและพบว่าเพศชายต้องการวัสดุประเภทหนังสือพิมพ์  ส่วนเพศหญิงต้องการวัสดุประเภท
หนงัสือหรือต ารา  นกัศกึษาสืบค้นสารนิเทศโดยใช้ฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์  ส่วนอาจารย์ใช้วิธีการ
เดนิดไูปเร่ือย ๆ 
 พิธนดา  พลอยเล่ือมแสง(2548:บทคอัย่อ) ได้ท าการศกึษาเร่ือง  การพฒันาระบบบริการ
ยืม- คืนวารสารห้องสมดุคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีวตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือพฒันา



 53 

ระบบบริการยืม- คืนวารสาร  งานห้องสมดุคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   2.  เพ่ือ
จดัท าฐานข้อมลูวารสารเลม่ปลีกของงานห้องสมดุคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ผู้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบบนเครือข่ายอินแทอร์เน็ต  โดยใช้เคร่ืองมือในการ
พฒันาคือ  โปรแกรมภาษาเอเอสพีร่วมกบัภาษาเอชทีเอ็มแอล  และสร้างฐานข้อมลูโดยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์แอกเซสเอ็กซ์พี  ระบบแบง่กลุม่ผู้ใช้งานออกเป็น   6 กลุม่คือ  ผู้ใช้บริการ  บรรณารักษ์  
หวัหน้างาน  เจ้าหน้าท่ีบริการยืม – คืน  เจ้าหน้าท่ีวารสาร  และผู้ดแูลระบบ  โดยระบบสามารถ
ค้นหาข้อมลูวารสาร  บนัทึกข้อมลูวารสารและสมาชิก  บนัทึกข้อมลูการยืม -คืนวารสาร  และสถิต ิ 
ตลอดจนแสดงรายงานในรูปแบบตา่ง ๆ  ตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
 ผลจากการค้นคว้าอิสระนี ้ ได้ทดสอบกบัข้อมลูจริงในส่วนของรายช่ือวารสารจ านวน  100 
ช่ือ  และได้ท าการประเมินผลการใช้งานระบบด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มเจ้าหน้าท่ี  บรรณารักษ์  
หวัหน้างาน  และผู้ ใช้บริการห้องสมุดทัง้สิน้จ านวน 50 รายพบว่า  ระดบัประสิทธิภาพการใช้งาน
อยูใ่นระดบัดีปานกลาง  กล่าวคือ  ระบบสามารถผลิตสารสนเทศได้ตามต้องการ  การประมวลผล
ท าได้ดี  สะดวกตอ่การใช้งาน  ช่วยลดขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานประจ าของเจ้าหน้าท่ี  โปรแกรมท่ี
พฒันาขึน้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบงานเป็นอย่างดี  สามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ตามความต้องการ 
 พิภพ  คงเมือง(2547: บทคดัย่อ)   ได้ศึกษาเก่ียวกับ”การพฒันาระบบจัดการห้องสมุด 
โดยสืบค้นหนงัสือด้วยภาพเสมือนจริง ”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ  พฒันาระบบการจดัการห้องสมุด  
โดยการสืบค้นหนงัสือด้วยภาพเสมือนจริง  การด าเนินการวิจัยจะอาศยัการพฒันาโปรแกรมใน
ลกัษณะเว็บเบส  แอ็บพลิเคชัน่  โดยใช้ภาษา  ASP (Active  Server  Page)  ร่วมกบัการเก็บ
ข้อมลูหนงัสือในระบบฐานข้อมลู  Oracle 8I   ในการพฒันาเป็นส่วนจดัการระบบห้องสมดุ  ซึ่งจะ
สามารถจดัการข้อมลูของหนงัสือทัง้การเพิ่ม  แก้ไข  และลบข้อมลูได้  สามารถจดัการระบบการยืม
คืนหนงัสือได้  สามารถสืบค้นข้อมลูหนงัสือจากค าส าคญัได้  และการใช้ภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิต ิ 
โดยใช้ภาษา VRML (Virtual  Reality  Markup  Language)  ท าการจ าลองห้องสมดุเสมือนเพ่ือ
ใช้ในการสืบค้นหนงัสือโดยการค้นหาแบบเดินไปยงัชัน้และเลือกหนงัสือท่ีต้องการ  ซึ่งการพฒันา
ระบบดงักล่าวจะอาศยักลุ่มตวัอย่างได้แก่  บรรณารักษ์และนกัศึกษาท่ีใช้ห้องสมุดของวิทยาลัย
ปทุมธานีจ านวน 40 คน  โดยได้ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  ทัง้หมด  5 ด้าน  คือ  
Functional  Requirement  Test,  Function Test,  Usability  Test,  Performance  Test  และ  
Security  Test  โดยใช้สถิติการหาคา่เฉล่ีย  ซึ่งพบว่าระบบท่ีพฒันาขึน้นัน้มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี  และสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการระบบห้องสมุด  การยืมคืนหนังสือ   และการ
สืบค้นข้อมูลหนังสือทัง้แบบสืบค้นจากค าส าคัญและสืบค้นด้วยภาพเสมือนจริง  บนเครือข่าย
อินทราเน็ตของสถานศกึษาได้ 
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 วิวฒัน์ จวูราหะวงศ์(2545: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบั “ระบบยืมคืนหนงัสือและ
ซีดีรอม” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการยืมคืนหนงัสือและซีดีรอม  
ส าหรับใช้ภายในโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบนัราชภัฎธนบรีุ  เพ่ือลดขัน้ตอนการ
ท างานท่ีซบัซ้อน  เน่ืองจากระบบงานเดิมเป็นระบบการประมวลผลด้วยมือท าให้การจดัเก็บข้อมลู
ไม่ถกูต้อง  และข้อมูลบางส่วนเกิดการสญูหาย  การใช้งานระบบการยืมคืนหนงัสือและซีดีรอม
สามารถท าการค้นหารายการข้อมูลหนงัสือและซีดีรอม   การตรวจสอบ  การยืมคืนหนงัสือและ
ซีดีรอมของสมาชิก  ซึ่งจะมีการจดัเก็บข้อมลูในฐานข้อมูล  หลงัจากน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการด าเนินงานแล้วได้ก่อให้เกิดการท างานท่ีเป็นระเบียบ  ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
มากขึน้   การศกึษาโครงการเฉพาะเร่ืองนีไ้ด้พฒันาระบบงานตามหลกัการของวงจรการพฒันา
ระบบ (System  Development  Life  Cycle)  ซึ่งเป็นวงจรท่ีช่วยให้นกัพฒันาระบบสามารถ
ออกแบบและพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้อง   ระบบการยืมคืนหนังสือและซีดีรอมใช้โปรแกรม  
Microsoft  Access  97  ในการจดัการออกแบบหน้าจอการใช้ระบบดงักลา่ว 
 สงวน  พงศ์กิจวิทรู (2546:บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเร่ือง “การใช้บริการยืม-คืนของนกัศกึษาใน
หอสมดักลาง ส านกัวิทยาบริการมหาวิทยาลยัขอนแก่น ”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้
บริการยืม-คืนหนงัสือของนกัศกึษาในหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ในด้านวตัถปุระสงค์
การใช้   ประเภทของบริการท่ีใช้  ประเภทของหนงัสือท่ีใช้  ความถ่ีในการใช้บริการ   ช่วงเวลาใน
การใช้บริการ  และปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูคือ  แบบสอบถาม  โดยแจกให้กบัประชากรคือนกัศึกษา
ทัง้ระดบัปริญญาตรี  และระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค
การศกึษาปลาย   ปีการศกึษา 2544  ทัง้หมด  392 คน  ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน  392 ฉบบั 
(ร้อยละ  100)  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  (ร้อยละ 51.02)  เป็น
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ  81.63)  และท่ีก าลังศึกษาในระดับ
บณัฑิตศกึษา (ร้อยละ 18.37)  นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีมีวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการยืม – 
คืนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 92.19)  นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการยืม – 
คืนเพ่ือท างานรายงาน / ภาคนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์  มากท่ีสดุ (ร้อยละ 98.61)  ประเภทของการยืม 
–คืนท่ีนกัศกึษาส่วนใหญ่ใช้บริการ คือ  บริการยืม – คืน (ร้อยละ 95.90)  รองลงมาคือ  บริการท า
บตัรสมาชิก (ร้อยละ  68.72) และบริการจองหนงัสือ (ร้อยละ  22.82)  ยกเว้น  นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1  
ทัง้ในระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาใช้บริการแนะน าและช่วยเหลือผู้ ใช้บริการห้องสมุด
มากกว่าบริการจองหนงัสือ  ประเภทหนงัสือท่ีใช้บริการมากท่ีสดุคือ  หนงัสือต ารา  นกัศกึษาส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการยืม – คืนไม่แน่นอน  (ร้อยละ 57.65)  รองลงมาคือ  ใช้บริการ 2-3 
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ครัง้/สปัดาห์ (ร้อยละ  22.19)  และใช้บริการในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน (ร้อยละ  50.00)  รองลงมา
คือ ใช้บริการในชว่งเวลา  16.30 น. เป็นต้นไป (ร้อยละ  34.95) 
 ปัญหาในการใช้บริการยืม – คืน  พบว่าโดยรวมนักศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศกึษามีปัญหาในการใช้บริการยืม – คืนด้านสภาพของหนงัสือ  และการจดัเก็บหนงัสือขึน้
ชัน้มากท่ีสดุ  (ร้อยละ 97.60)  รองลงมาคือ  ปัญหาด้านอาคารสถานท่ี  (ร้อยละ 88.61)  และมี
ปัญหาด้านระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการยืม – คืน น้อยท่ีสดุ  (ร้อยละ 78.43) เม่ือจ าแนกเป็น
รายข้อพบวา่ผู้ใช้บริการมีปัญหาด้านเนือ้หาของหนงัสือไม่ทนัสมยัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  98.72)  และ
มีปัญหาในด้านการเข้าใช้ห้องสมดุต้องแตง่กายให้เรียบร้อย  ไม่สวมกางเกงขาสัน้ / เสือ้สายเด่ียว  
น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ  68.37) 
 ในด้านข้อเสนอแนะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  หอสมดุกลางควรจดัหาหนงัสือ
ให้มีจ านวนมากขึน้ทัง้ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 จิตติมา  จันทร์ศรีบุตร (2546:บทคดัย่อ)ได้ศึกษาเร่ือง”ปัญหาการให้บริการยืมคืน-ของ
ห้องสมุดสถาบนัอุมดมศึกษาในภาคใต้ของไทยท่ีใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ” มีวตัถุประสงเพ่ือ
ศกึษาเปรียบเทียบปัญหาและสาเหตขุองปัญหาในการให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศของ
ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิส าเร็จรูป 4 แห่งคือ  ฝ่ายหอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถกระวีสนุทร  ส านกั
วิทยบริการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ฝ่ายหอสมุดจอห์น  เอฟ .เคเนดี ้ 
ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ส านกัหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ  ศนูย์บรรสารและส่ือการศกึษา  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ซึ่งใช้ระบบ   ระบบท่ีพฒันาขึน้
เอง INNOPAC, HORZION และ  VTLS  ตามล าดบั  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจ
เลือกใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิส าเร็จรูปและส่วนจ าเพาะหรือพฒันาระบบการให้บริการยืม – คืน
ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการหาแนวทาง
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้  เวลาท่ีใช้ในการศกึษาระหว่างเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์  2545  ใช้
ประชากรทัง้หมดในกลุ่มประชากรท่ีเป็นบรรณารักษ์  พนกังานและเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุท่ีให้บริการ
ยืม – คืนทัง้ 4 แห่ง รวมทัง้สิน้ 60 คน  โดยไม่ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู  คือแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิตสิรุปได้ดงันี ้

1. คณุสมบตัโิดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของห้องสมดุทัง้ 4 แหง่  พบวา่ผู้ตอบแบบ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 85.00) ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งส่วนใหญ่  คือ
พนกังาน/เจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ 65.00)  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวฒุิการศกึษาส่วนใหญ่ คือ
วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 56.67)  ผู้ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ คือ  มี
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ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี (ร้อยละ 90.00)  และผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสงักดังาน  คือ 
บริการยืม – คืน (ร้อยละ 36.67) 

2. โดยภาพรวมทัง้หมดของห้องสมดุทัง้ 4 แหง่  ปัญหาในการให้บริการยืม – คืนอยูใ่น 
ระดบัน้อย  เรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงันี ้ ฝ่ายหอสมดุจอห์น  เอฟ.  เคนเนดี ้ 
ส านกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลยัสงขาลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี        (    = 2.34  ) ศนูย์บรรณ
สารและส่ือการศกึษา  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  (    = 1.99  ) ผ่ายหอสมดุคณุหญิงหลง  อรรถ
กระวีสนุทร  ส านกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  (    = 1.73  )   
ส านกัหอสมดุ     มหาวิทยาลยัทกัษิณ  (    = 2.34  ) 
 3.  โดยภาพรวมสาเหตปัุญหาทัง้หมด  พบว่าปัญหาในการให้บริการยืม – คืนมีสาเหตุ
ปัญหาเกิดจากระบบมากท่ีสดุ  (ร้อยละ  12.96)  รองลงมาคือสาเหตปัุญหาเกิดจากผู้ ให้บริการ 
(ร้อยละ  12.24)  และสาเหตขุองปัญหาเกิดจากผู้ให้บริการและระบบน้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 0.48) 
 4.  เปรียบเทียบคา่เฉล่ียปัญหาของห้องสมดุทัง้ 4 แห่ง  คา่เฉล่ียจากน้อยไปหามากดงันี ้
ด้านภาพรวมทกุด้าน  ส านกัหอสมดุ   มหาวิทยาลยัทกัษิณ  (    = 1.71  ) ฝ่ายหอสมดุคณุหญิง
หลง  อรรถกระวีสุนทร  ส านกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตหาดใหญ่       
(    = 1.73  )  ศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  (    = 1.99  ) ฝ่าย
หอสมุดจอห์น  เอฟ.  เคนเนดี ้ ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี        (    = 2.34  )  แสดงว่าปัญหาของห้องสมดุทัง้ 4 แห่ง  ด้านภาพรวมทกุด้านไม่
แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาใน
ภาพรวมของห้องสมดุทัง้ 4 แห่ง  พบว่าปัญหาในภาพรวมของห้องสมดุทัง้ 4 แห่งด้านปัญหาและ
ระดบัปัญหา  ไมแ่ตกตา่งท่ีระดบั 0.05 
 นิตยา  คงสวุรรณ (2544)  ได้ศกึษาการใช้ระบบสืบค้นรายการแบบออนไลน์ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์ในการใช้ระบบสืบค้นรายการแบบออนไลน์เพ่ือค้นข้อมูลประกอบการท ารายงานมี
ความพ่ีในการใช้ 1-3 ครัง้/สปัดาห์  ค้นจากห้องสมดุภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เรียนรู้การ
ใช้ด้วยตนเองโดยวิธีทดลองฝึกค้น (ลองผิดลองถกู)  สืบค้นโดยใช้  Title  keyword   กลยทุธ์ท่ีใช้ / 
เคยใช้สืบค้นคือ  การสืบค้นด้วยค าส าคญัและแสดงผลการสืบค้นในรูปข้อมลูบรรณานกุรมแบบย่อ  
นกัศกึษาประสบปัญหาระดบัในมากด้านขาดความเข้าใจวิธีการใช้ค าเช่ือ  AND OR  NOT    จาก
การใช้ปุ่ มค าสัง่  Multi  Index  จากหน้าจอเมนหูลกั  ค้นรายช่ือหนงัสือได้แตห่าตวัเล่มไม่พบ  ไม่มี
เคร่ืองพิมพ์บริการพิมพ์ผลการสืบค้นลงบนกระดาษ  และไม่ทราบวิธีการติดตัง้โปรแปรมสืบค้น
รายการแบบออนไลน์หลงัจากท่ีถ่านโอนมาได้แล้ว 

x

x

x

x

x

x x
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 เพ็ญรุ่ง  แป้งใส(2544:บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการสืบค้นรายการบรรณานกุรมจากโอแพก 
(OPAC)  ในส านกัหอสมุดกลางของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  
วิธีการท่ีนิสิตเรียนรู้ในการสืบค้นระดบัสงูสดุ  คือ  การศกึษาจากรายวิชา  บส  101  สารนิเทศและ
การศึกษาค้นคว้า รองลงมาคือ  อ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์  ส่วนเวลาท่ีใช้ในการสืบค้นแต่ละ
ครัง้ใช้เวลาครัง้ละ  5-10 นาที  ส่วนความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นโดยส่วนรวมอยู่ในระดบัมาก  
พิจารณารายด้านพบว่ามีความรู้ความเข้าใจการใช้จุดเข้าถึงและการอ่านข้อมูลของหนงัสือจาก
หน้าจออยู่ในระดบัมาก  ส่วนการใช้ค าสั่งพิเศษมีความรู้ความเข้าใจในระดบัปานกลาง  นิสิต
ประสบปัญหาในการสืบค้น  2 ข้อคือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการมีไม่เพียงพอต้องรอนาน  และ
ไมมี่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า 
 สมพล  จ านอง(2544)  ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง  “การพฒันาระบบจดัการห้องสมุดผ่าน
อินเตอร์เน็ต”  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยระบบท่ีพัฒนาขึน้สามารถ
ท างานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทัง้ระบบ  และรองรับการป้อนข้อมูลด้วยเคร่ืองอ่านรหสัแถบ 
(Barcode  Reader)  ความสามารถในการท างานของระบบคือ  การจดัการข้อมลูและสิทธ์ิของ
บรรณารักษ์  และข้อมลูสมาชิกผู้ใช้งานระบบ  การให้บริการยืมคืน การตอ่เวลายืม  การจอง  และ
การสืบค้น  หนังสือและวารสารในห้องสมุด  โดยเป็นการสืบค้นจากค าส าคัญ  รวมถึงการ
ตรวจสอบการยืมคืน  และการแนะน าหนังสือ  ผลการวิจัยโดยการทดสอบความพึงพอใจของ
บรรณารักษ์และผู้ใช้งานทัว่ไป  โดยระดบัความพึงพอใจของบรรณารักษ์อยู่ในระดบัสงู (7.9)  และ
ความพงึพอใจของผู้ใช้ทัว่ไปอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ (9.0) 
 จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา  (2543: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการสืบค้นรายการ
ทรัพยากรสารนิเทศจากระบบโอแพกของนิสิตในส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาบูรพา  มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของนิสิตในการสืบค้นรายการทรัพยากรสารนิเทศจากระบบโอแพก 
พบว่า  นิสิตมีปัญหาด้านการให้บริการและทกัษะในการสืบค้นอยู่ในระดบัมาก  การโต้ตอบระบบ
และผลการค้นอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบปัญหา  พบว่า   ระดบักาศึกษา  ประเภท
นิสิต  และกลุม่สาขาวิชา  โดยรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนั  ประสบการณ์การใช้กบัปัญหาการ
สืบค้นไมมี่ความสมัพนัธ์กนัทัง้โดยรวมและรายด้าน  สว่นความถ่ีในการสืบค้นกบัปัญหาการสืบค้น
มีความสมัพนัธ์กนัในด้านทกัษะการสืบค้นและานผลการค้นของนิสิต 
 กาญจนา  แก้วพาคี  (2542:บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาปัญหาการใช้ส่วนจ าเพาะการสืบค้น
รายการสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  ของนิสิตในส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พบว่า  นิสิตเรียนรู้การใช้โดยการอ่านค าแนะน าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์  และสิน
สิตใช้ทางเลือกจากช่ือเร่ืองมากท่ีสุด  เม่ือนิสิตค้นแล้วไม่พบรายการท่ีต้องการจะเร่ิมต้นการค้น
ใหมโ่ดยการเปล่ียนค าค้น  ส่วนใหญ่จะพบรายการท่ีต้องการอยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการใช้แตล่ะ
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ด้านคือ  ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์  พบวา่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  
ด้านการให้บริการ พบวา่ ไมมี่เจ้าหน้าท่ีให้ค าอธิบายและแนะน าการใช้  ด้านผู้ ใช้บริการ  พบว่า ไม่
ทราบวิธีการค้นท่ีซบัซ้อนด้านผลการค้น  พบวา่ ไมพ่บรายการท่ีต้องการ 
 รวีวรรณ  ข าพล  (2542 ก)  ศกึษาการประเมินการใช้รายการสืบค้นแบบออนไลน์ของ
ระบบอินโนแพค (INNOPAC)  ในห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทย  ตลอดจนศึกษาปัญหาในการน ารายการสืบค้นแบบออนไลน์มาใช้  ผลการศึกษาพบว่า  
รายการสืบค้นแบบออนไลน์ท่ีมีการใช้มากท่ีสุด  มี 3 ด้าน คือด้านการแสดงหน้าจอ  ด้านการ
ควบคมุการแสดงรายการ  และด้านการใช้โอแพคโดยการเข้าถึงทางไกล  รายการตรวจสอบท่ีมี
การใช้น้อยท่ีสุด คือ  ด้านการควบคมุการท างาน  ส่วนรายการท่ีมีการใช้โดยเฉล่ียน้อยท่ีสุด  คือ 
ด้านการช่วยค้นหวัเร่ือง  ส าหรับปัญหาในการใช้รายการสืบค้นแบบออนไลน์ของระบบอินโนแพค
แยกประเภทของปัญหาเป็น 4 ประเภท  คือ 1)   ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ  2)  ปัญหาท่ีเกิดจากการท่ี
ห้องสมุดยงัไม่ได้ใช้ระบบครบสมบูรณ์  3)  ปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อมูล  และ 4)  
ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานของห้องสมดุ  ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เก่ียวกบัการใช้ภาษาไทยของ
ระบบอินโนแพค 
 สุวรรณา  บรรณจิตร  (2542)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลส าเร็จในการสืบค้นรายการ
บรรณานุกรมจากระบบโอแพก (OPAC)  ของนกัศึกษาท่ีได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นท่ีจดัท า
ขึน้กับนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมการสืบค้นด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมการ
สืบค้นด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีผลส าเร็จในการสืบค้นรายการบรรณานกุรมจากระบบโอแพสงูกว่า
นกัศกึษาทีได้ศกึษาจากคูมื่อการสืบค้นท่ีจดัท าขึน้ 
 วณิชากร  แก้วกนั (2541: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาการใช้บริการค้นคืนรายการแบบออนไลน์
จากฐานข้อมลูเครือขา่ยสารสนเทศห้องสมดุ  ในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัของนิสิตระดบัปริญญา
ตรี  สามขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้วิธีการค้นค้นความ
ต้องการ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  ตลอดจนปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่ความสามารถ
ในการสืบค้น  พบว่า นิสิตค้นคืนด้วยช่ือเร่ืองมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ  หวัเร่ือง  นิสิตส่วนใหญ่ไม่ใช้
ทางเลือกในหน้าจอเมนูหลกั  5 ทางเลือก คือ เลขหมู่  รายการท่ีเคยสืบค้น ข้อมลูของห้องสมุด  
นิสิตส่วนใหญ่ไม่เคยจ ากับขอบเขตการค้นคืน  และไม่ใช้เทคนิคการค้นแบบตรรกของบลู  นิสิต
ประสบปัญหาปานกลางในการค้นคืนด้วยหวัเร่ือง  มีความสบัสนในการใช้ทางเลือกต่าง ๆ และ
ประสบปัญหามากในเร่ืองการเพิ่มหรือลดผลการค้น  เม่ือได้รับผลการค้นท่ีมีจ านวนมากหรือน้อย
เกินไป  
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 จิตราภรณ์  เพ็งดี (2541)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ ใช้ท่ีมีต่อบริการสืบค้น
รายการบรรณานุกรมระบบออนไลน์  ของห้องสมุดสถาบนัราชภัฎสกลนคร  ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ใช้ทราบว่าห้องสมดุมีบริการสืบค้นรายการบรรณานกุรมระบบออนไลน์  จากการประชาสมัพนัธ์
ผู้ใช้ท่ีเป็นอาจารย์มีวตัถปุระสงค์ในการใช้เพ่ือเตรียมการสอน  ส่วนนกัศกึษามีวตัถปุระสงค์เพ่ือท า
รายงานประกอบการเรียน  ผู้ ใช้รู้วิธีใช้บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมระบบออนไลน์จาก
ค าอธิบายหน้าจอ  เฉล่ียแล้วใช้บริการประมาณ 1 ครัง้ / สปัดาห์  โดยใช้ช่ือเร่ืองเป็นรายการค้น
มากกวา่รายการค้นอ่ืน ๆ และผู้ ใช้ส่วนใหญ่ได้รับผลของการสืบค้นตรงกบัความต้องการประมาณ  
70-90%  ความพึงพอใจในการใช้บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมระบบออนไลน์พบว่า  ผู้ ใช้
ความพึงพอใจระดบัมาก  ในด้านผลการสืบค้น  ด้านความสามารถของระบบและด้านให้บริการ
โดยพึงพอใจต่อรายการท่ีสืบค้นได้มีความเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องการ  ระบบมีทางเลือกให้ผู้ ใช้
เลือก  สืบค้นได้หลายทางเลือก  การแสดงผลบนจอภาพมีความชดัเจน  และค าแนะน าในการใช้
จากเจ้าหน้าท่ีผู้ ใช้บริการ  ผู้ ใช้มีความพึงพอใจในระดับน้อย  ในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์   
ปัญหาในการใช้บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมระบบออนไลน์พบว่า  ผู้ ใช้มีปัญหาเก่ียวกับ
โปรแกรมมีความล่าช้าในการท างานร้อยละ 53.65  เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ  ร้อยละ 
52.88  ใช้เวลานานในการรอผลการสืบค้น ร้อยละ 28.09  ค าสัง่ในการเข้าสู่ระบบซบัซ้อนยุ่งยาก
ตอ่การใช้ร้อยละ  20.31  และเวลาท่ีเปิดให้บริการน้อยร้อยละ 16.10 
 พรรณนภา  จินตศิริกุล (2540)  ศกึษาความพึงพอใจของนิสิตระดบัปริญญาจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ท่ีมีต่อการใช้รายการบตัรและการเข้าถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน์  ผล
การศกึษาพบวา่  นิสิตมีความพงึพอใจตอ่การเข้าถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน์มากกว่าการ
ใช้รายการบัตร  โดยนิสิตมีความพึงใจในระดับมากต่อรายการท่ีใช้ในการเข้าถึงรูปแบบการ
แสดงผล  และผลการค้นจากการใช้การเข้าถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน์  มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีปัญหาท่ีนิสิตพบจากการใช้การเข้าถึงรายการสาธารณะโดยวิธี
ออนไลน์อยู่ในระดับมากคือ   จ านวนเคร่ืองเคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียบพอหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ช ารุดบอ่ย 

นชุศรา  กลดัเนียม (2540: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาการสืบค้นรายการบรรณานกุรมจากระบบ 
โอแพกของผู้ ใช้ในส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  พบว่า  ผู้ ใช้ส่วนใหญ่ค้นด้วย
ตนเองมากท่ีสุด  และใช้วิธีการเรียนรู้โดยการอ่านค าแนะน าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์  ค าค้น  ท่ี
ผู้ใช้ใช้เป็นอนัดบัแรกคือ  ช่ือเร่ือง  ค าค้นท่ีใช้ยากท่ีสดุคือ  ค าส าคญัหลายค า  โดยผู้ ใช้ส่วนใหญ่ได้
รายการใกล้เคียงตามท่ีต้องการ  หากผู้ใช้ไมส่ามารถค้นได้ด้วยตนเองจะขอค าแนะน าเพิ่มเติมจาก
บรรณารักษ์  หรือเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 
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 สรีุย์  สทุธิสารากร  (2540: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาการใช้บริการสืบค้นสารนิเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านกัวิทยบริการของนกัศกึษาสถาบนัราชภัฎเพชรบรูณ์  ซึ่งเป็นระบบห้องสมุด
อตัโนมตัิท่ีพฒันาขึน้เองจากโปรแกรมฟอกซ์โปร (FoxPro)  พบว่า  นกัศกึษาใช้วิธีการค้นจากช่ือ
เร่ืองมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ช่ือผู้แต่ง  นกัศึกษาพอใจต่อการให้บริการสืบค้นสารนิเทศในระดบั
ปานกลาง  มีปัญหาจ านวนคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอ  บุคลากรท่ีให้บริการขาดความ
ช านาญในการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  แนะน า  และ
ช่วยเหลือการสืบค้น  ควรมีค าแนะน าให้ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  การใช้บริการและ
รายละเอียดของฐานข้อมลูให้ชดัเจน 
 เดชศกัดิ์  ศานติวิวฒัน์ (2538)  ศกึษาการสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเองในห้องสมุดของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบว่า 1.  ในแง่
วตัถปุระสงค์  นกัศกึษาจ านวนสงูสดุ  สืบค้นฐานข้อมลูเพ่ือหารายช่ือหนงัสือและบทความวารสาร
ในห้องสมดุ  2.  ความถ่ีในระดบัสงูสดุท่ีนกัศกึษาใช้ในการสืบค้น  คือ  ไม่ก าหนดแน่นอนแล้วแต่
ความต้องการ  3.  สาเหตใุนการสืบค้นสงูสดุ  คือ มีอิสระในการค้นด้วยตนเองโดยไม่ต้องรบกว่าน
เจ้าหน้าท่ี  4.  กลวิธีท่ีนกัศกึษาใช้ในการสืบค้นสงูสดุคือ  ใช้ช่ือเร่ือง  5.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
สืบค้นสูงสุดคือ  ค้นข้อมูลได้รวดเร็วกว่าการค้นด้วยวิธีอ่ืน  ปัญหาในการสืบค้นฐานข้อมูลด้วย
ตนเองในห้องสมุดของนกัศึกษาพบว่า  นกัศึกษาส่วนมากมีปัญหาในการสืบค้นฐานข้อมูลด้วย
ตนเองในเร่ืองต่าง ๆ คือ  ไม่ทราบขัน้ตอนในการสืบค้นฐานข้อมูล  เจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ในขณะท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการมีจ ากัดต้องรอนาน  และค้นไม่พบเร่ืองท่ี
ต้องการในฐานข้อมูล  เป็นปัญหาท่ีพบสูงสุดส าหรับความสัมพนัธ์ในการสืบค้นฐานข้อมูลด้วย
ตนเองในห้องสมุดของนักศึกษาพบว่า  สาขาท่ีเรียน  ระดับการศึกษาของนักศึกษา  และ
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษามีผลท าให้การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเองของ
นกัศกึษาสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตเิป็นบางสว่น 
 ศรีไพร ศกัดิ์รุ่งพงศากลุ (2538)  ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันาระบบสืบค้นหนงัสือ
ของห้องสมดุ”  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยได้พฒันาโปรแกรมโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิกและเก็บ
ข้อมูลในลกัษณะฐานข้อมูลในโปรแกรมแอคเซส  โดยโปรแกรมท่ีพัฒนามีความสามารถในการ
จดัการกบัข้อมลูหนงัสือ  การยืม – คืนหนงัสือ  และระบบการสืบค้นหนงัสือโดยเป็นการสืบค้นจาก
ค าส าคญั 
 บลาเซ็ค และไบลาล (Blasek & Bilal. 1998 : 169-178)  ได้ศกึษาปัญหาในการใช้โอแพก
ของระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ NOTIS  ในห้องสมุดมหาวิทยาลยัแห่งรัฐฟลอริดา  ของผู้ ใช้จ านวน  
65 คนพบว่า  ผู้ ใช้มีปัญหาในการสืบค้นมากท่ีสดุ  คือการค้นโดยการใช้หวัเร่ือง  รองลงมาคือการ
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ค้นโดยการใช้ช่ือผู้แตง่  และช่ือเร่ืองมีปัญหาเท่ากนั  ผู้ ใช้ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือในการ
ใช้โอแพกจากบรรณารักษ์  และต้องการคูมื่อการใช้โอแพกเพ่ือชว่ยแก้ปัญหาของผู้ใช้ 
 Aubin (1997)  ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “The Design  Of  A  Library  Online  Search  
Application”  สถาบนั  Knowledge  System  Institute  ได้ออกแบบการค้นหารายการหนงัสือ
ห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ต  โดยใช้ภาษาในการพัฒนา 3 ภาษา  ให้ท างานร่วมกัน คือภาษา  
HTML  ภาษา CGI  และภาษา JAVA  ลกัษณะการท างานของเว็บไซด์เป็นแบบ Dynamic  
Webpage  โดยรายละเอียดความสามารถของระบบสามารถท าการค้นหารายการหนงัสือได้เพียง
อยา่งเดียว 
 ฮิลเดรท (Hildreth. 1997 : 52-62)  ได้ศกึษาการใช้และความเข้าใจเก่ียวกบัการสืบค้น
ด้วยค าส าคญัในระบบ OPAC  ของผู้ใช้ในมหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
ความเข้าใจของผู้ใช้ในการสืบค้นโดยใช้ค าส าคญั  และตรรกแบบบล ู และเพ่ือศกึษาความถ่ีในการ
ใช้ค าส าคญัเป็นค าค้น  พบว่า ผู้ ใช้ใช้ค าส าคญัเป็นค าค้นมากกว่าการสืบค้นโดยใช้ค าค้นประเภท
อ่ืน ๆ  แตก่ารสืบค้นโดยใช้ค าส าคญัประสบความล้มเหลวมากกว่าการใช้ค าค้นประเภทอ่ืน ๆ และ
ท่ีส าคญัผู้ ใช้ไม่เข้าใจการท างานของระบบในการสืบค้นโดยใช้ค าส าคญั  และผู้ ใช้ไม่ชอบอ่าน
ค าแนะน าท่ีปรกฏอยูบ่นหน้าจอหรือค าแนะน าการค้นท่ีเป็นเอกสาร 
 เมนเดลสนั (Mendelsohn.  1994: 173-190)  ได้ศกึษาการให้ความช่วยเหลือในการ
สืบค้นโอแพกของห้องสมุดในมหาวิทยาลยัในรัฐโทรอนโต  จ านวน  49 แห่ง  พบว่าผู้ ใช้ต้องการ
ความช่วยเหลือ จ านวน 64 คน  และผู้ ใช้สืบค้นด้วยตนเองจ านวน 68 คน  และผู้ ใช้ต้องการให้
บรรณารักษ์แสดงวิธีการสืบค้นร้อยละ 61.3  โดยเฉพาะการสืบค้นสิ่งพิมพ์ตอ่เน่ืองร้อยละ 80  และ
การสืบค้นโดยหวัเร่ือง ร้อยละ 67  สาเหตท่ีุต้องการให้บรรณารักษ์ช่วยเหลือ  คือ ความล้มเหลวใน
การสืบค้นร้อยละ 48   จ านวนข้อมลูมากเกินไปร้อยละ  37.3  และสาเหตอ่ืุนๆ ร้อยละ  14.7  ผู้ ใช้
ส่วนใหญ่ขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ร้อยละ  78.1  และสิ่งท่ีต้องการให้บรรณารักษ์
ชว่ยเหลือคือ  บรรณารักษ์ชว่ยแนะน าการใช้ร้อยละ  56.3  ต้องการคูมื่อแนะน าการใช้ร้อยละ 54.7  
และต้องการเมนชูว่ยเหลือการใช้จากหน้าจอร้อยละ  29.7 
 Osborn  (1984 :331-A อ้างถึงใน จิตติมา จนัทร์ศรีบตุร ,2545:27”)  ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความพงึพอใจระบบยืม – คืน อตัโนมตัิ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัครัง้นีเ้ป็นห้องสมดุท่ีต้อง
ใช้การยืม – คืนอตัโนมตัิ  จนถึงเดือน  มิถุนายน  1981  โดยส่งแบบสอบถามไปยงัผู้บริหาร
ห้องสมดุ  หวัหน้าแผนกยืม – คืน  เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานยืม – คืนของห้องสมดุ 256 แห่ง  ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา  467  ชดุ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัท่ีมีตอ่ความพึงพอใจในระบบยืม – 
คืนอตัโนมตัิ  ขึน้อยู่กบัการท างานตามวตัถปุระสงค์ของระบบร้อยละ 25 มากกว่าก าหนดนโยบาย
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ซึ่งมีเพียงร้อยละ 4 นอกจากนีปั้จจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจ  ได้แก่  จ านนวนปีท่ีใช้
ระบบและผู้ เสนอขาย 
 Lyons (1981)  ได้ศึกษาเร่ือง  นโยบายการด าเนินงานบริการยืม – คืนของห้องสมุด
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจแนวทางการ
ปฏิบตังิานยืม - คืนในด้านนโยบายการให้บริการยืม – คืน  การติดตามทวงถามเม่ือเกินก าหนดส่ง  
การเก็บเงินคา่ปรับ  และเพ่ือศกึษาปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานด้านตา่ง ๆ  ของ
บริการยืม – คืน  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู   โดยส่งไปยงัห้องสมุด
ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพในมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ   ของประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน  148 แห่ง  
และได้รับแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 134 ชดุ  คิดเป็นร้อยละ  91  ผลการส ารวจพบว่า  แตล่ะ
ห้องสมุดมีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานบริการยืม – คืน   ในด้านท่ีเก่ียวกับระเบียนและ
กฎเกณฑ์การยืม – คืน ได้แก่  ระยะเวลาการให้ยืม  จ านวนเล่มท่ีให้ยืม  จ านวนครัง้ท่ีอนุญาต
ให้ยืมตอ่  การคิดค่าปรับเม่ือส่งคืนเกินก าหนด  การติดตามทวงถาม   การคิดเงินทดแทนเม่ือท า
ทรัพยากรห้องสมดุสญูหาย  การก าหนดบทลงโทษเม่ือผู้ ใช้บริการเพิกเฉยการช าระหนีส้ิน  เป็นต้น  
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังระบุว่า  ห้องสมุดควรมีการแก้ไขนโยบายยืม – คืนอยู่เสมอเพ่ือให้
เหมาะสมกบัผู้ ใช้บริการ  และควรมีการพิจารณาว่า  ระเบียนการยืม – คืนของห้องสมุดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้เพียงพอหรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนเล่มท่ีให้ยืม  และ
ระยะเวลาการให้ยืมท่ีแตกต่างกันของผู้ ใช้แต่ละกลุ่ม  ส่วนในด้านการเก็บเงินค่าปรับเม่ือเกิน
ก าหนดส่งผลการวิจยัพบว่า  การเก็บเงินคา่ปรับในอตัราสงูท าให้เกิดผลในแง่ลบตอ่ผู้ ยืมมากกว่า
การก็บเงินคา่ปรับในอตัราธรรมดา 
 Peischl  (1979)  ได้ท าการศกึษาเร่ืองความต้องการในการใช้บริการของผู้ ใช้ห้องสมุด
มหาวทิยาลยัใน  University  of  Northem  Colorado  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพการใช้
บริการห้องสมดุของอาจารย์  และนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในด้านวตัถปุระสงค์  ความถ่ีของการ
ใช้  ประเภทของบริการท่ีต้องการใช้  และบริการท่ีไม่ต้องการใช้  ผู้ วิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงั
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอาจารย์จ านวน 166 คน  และนกัศกึษาจ านวน  920  คน  ได้รับแบบสอบถาม
คืนจากกลุ่มอาจารย์จ านวน 106 ชดุ  คิดเป็นร้อยละ 64  จากกลุ่มนกัศกึษาจ านวน  397 ชดุ  คิด
เป็นร้อยละ 43  ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับริการยืม – คืน คือ  บริการท่ีนกัศกึษาต้องการมากท่ีสดุ
คือบริการยืม – คืน  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  และบริการโสตทศันวสัด ุ ส่วนบริการ
ท่ีอาจารย์ต้องการมากท่ีสุดคือ  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม – คืน  และ
บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาลตามล าดบั 
 Young  (1976) (อ้างใน  สงวน  พงศ์กิจวิทรู,  25346)  ได้ส ารวจงานบริการยืม – คืนของ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัวา่  สนองความต้องการของผู้ใช้หรือไม ่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมิน  และวดั
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ความต้องการของผู้ใช้ในการใช้บริการยืม – คืน  เพ่ือน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
บริการยืม – คืนให้ดียิ่งขึน้  โดยให้ผู้ ใช้ประเมินบริการยืม – คืน  ผลการวิจยัพบว่า  ผู้ ใช้บริการไม่
พงึพอใจในการจดัชัน้หนงัสือ  การขาดความมัน่ใจของบคุลากรในการให้บริการ  นอกจากนีย้งัเห็น
ว่าควรมีการปรับปรุงระยะเวลาท่ีให้อาจารย์และนกัศกึษายืม  ควรจดัมมุแสดงหนงัสือใหม่   ซึ่งจะ
ช่วยให้มีผู้ ใช้บริการมากขึน้  ควรมีการสอนวิธีการใช้ห้องสมุดเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการ  และได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรบริการยืม – คืนอยู่เสมอ  เพ่ือให้มีความรู้ท่ี
ทนัสมยัในการให้บริการ  และเพื่อให้เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนเป็นแหลง่ความรู้ขา่วสารท่ีแท้จริง 
 
 จากเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจะเห็นได้ว่าห้องสมดุมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
ตอ่การศกึษาค้นคว้า  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่ง รวมถึง
การท าให้ห้องสมดุเป็นห้องสมุดอตัโนมตัิ ซึ่งสิ่งหนึ่งท่ีส าคญัต่อการบริการและเป็นเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกให้กบัสมาชิกก็คือการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างาน โดยเฉพาะการ
จดัหาโปรแกรมใช้งานเฉพาะด้านการยืม-คืนหนงัสือ ท่ีตรงตอ่การใช้งานของห้องสมุดแต่ละแห่ง  
รวมถึงความต้องการการสืบค้นหนงัสือผ่านระบบเครือข่ายท่ีสมาชิกห้องสมุดสามารถสืบค้นในท่ี
ใดๆ ก็ได้  ซึ่งระบบดงักล่าวต้องสามารถท างานในลกัษณะของระบบฐานข้อมลูท่ีสามารถท างาน
บนเครือข่ายได้ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก  การจดัเก็บ
ข้อมูลต้องไม่ซ า้ซ้อน และมีความคงท่ีของข้อมูล ซึ่งงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวยงัชีใ้ห้เห็นว่าใน
ระบบงานห้องสมดุ  การสืบค้นจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นประสบการณ์  ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสืบค้น ตลอดจนการเอือ้อ านวย
ในการให้บริการ ทัง้สถานท่ี อปุกรณ์และเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 


