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งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม 

พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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คณะผู้ตรวจสอบรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการ
ยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36”  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ชื่อเรื่องวิจัย  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาที่มต่ีอ 
การใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

ชื่อผู้วิจัย     พลับพลึง ก าแพง 
      ฉัตรฑริกา นะนักวัฒน์  
ปีที่ท าการวิจัย     2562  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

ทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เชียงราย ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ครู/อาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 320 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม -คืนอัตโนมัติ
และการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์  โดยได้ก าหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและในแต่
ละด้านเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ 
สรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิม

พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน 
(ร้อยละ 63.75) เพศชาย จ านวน 116 คน (ร้อยละ 36.25) ของจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

2.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานภาพส่วนตัว 
สรุปผลพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามแบบสุ่มตัวอย่างห้องละ 10 
คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 60 คน 
(ร้อยละ 18.75)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) ครู เจ้าหน้ าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน (ร้อยละ 6.25)  รวมทั้ง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้
บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย  ด้านสถานภาพส่วนตัวของจ านวนผู้กรอกแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด    
(ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

3.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
สรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระ

เกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้
บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งมากที่สุด คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 34.37) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 

4.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  สรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านช่วงเวลาของ
การใช้บริการมากที่สุด คือ วันเสาร์–อาทิตย์ (ร้อยละ 88.43) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

5.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการ    
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  สรุปผลรวมทั้ง 6 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านประเภทที่
นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากที่สุด คือ บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 320 คน (ร้อยละ 100) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

1.  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     

สรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
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เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย  ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) อยู่ ในระดับมาก        
(ร้อยละ 89.14) 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยระบบการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     

สรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนเว็บไซต์ห้องสมุด อยู่ในระดับมากที่สุด     
(ร้อยละ 90.01) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น 
1.  การให้บริการของห้องสมุดจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 320 คน  

ส่งกลับมา 320 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.  “จุดเด่น” คือ ความสะดวกในการใช้บริการ การกดยืมต่อในระบบท าได้ง่าย รวดเร็ว  

โดยไม่ต้องน าหนังสือมาท่ีห้องสมุด เจ้าหน้าที่ไม่อยู่สามารถยืม-คืนด้วยตนเองได้ มีหลักฐานสลิปยืนยัน 
สามารถตรวจสอบวันคืนหนังสือได้ สะดวกและทันสมัย การกดยืมต่อสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ 
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4.   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วตก และหลุดบ่อย เพ่ิมจ านวน
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เพ่ิมจ านวนเล่มหนังสือที่ยืมต่อคนให้มากขึ้น เพ่ิมจ านวนครั้งที่ยืมต่อบนเว็บ
ห้องสมุด ปรับปรุงเรื่องการประมวลผลเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติให้ตอบสนองเร็วขึ้น 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

บริการยืม-คืน เป็นบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นของห้องสมุดที่ต้องจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือ 
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศออกไปใช้นอกห้องสมุด 
ได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ ท า
ให้หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดได้จัดเตรียมไว้บริการมีการหมุนเวียนไปสู่ผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึง และช่วยลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนได้ตลอด
ระยะเวลาที่ให้บริการ กิจกรรมหลักในงานบริการยืม-คืน ประกอบด้วย การท าทะเบียนสมาชิก
ห้องสมุด การก าหนดข้อปฏิบัติในการยืม-คืน เป็นต้น บุญยืน ศรีซุย (2542) ในการให้บริการยืม-คืน 
ของห้องสมุดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และสื่อการศึกษาเดิมใช้ระบบการยืม-คืน
ด้วยระบบบาร์โค้ด บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้ด าเนินการให้ยืมและรับคืน โดยน า
บาร์โค้ดที่ติดบนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นมาอ่านด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode 
Reader) จากนั้นส่งหนังสือให้ผู้ใช้น าออกจากห้องสมุดได้ ในขณะเดียวกันในการรับคืนบรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอ่านบาร์โค้ดของหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่รับคืนก่อนน าหนังสือไป
จัดเก็บขึ้นชั้น 

เนื่องจากการยืม-คืน เป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
ระบบยืม-คืน ช่วยให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RFID- Radio Frequency Identification) มาใช้ใน
ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง แทนการให้บริการด้วยรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดมากยิ่ งขึ้น เนื่องจากมีความ
อิสระ และมีความเป็นส่วนตัวในการยืมหนังสือ เพราะการยืมหนังสือบางเรื่องผู้ใช้บริการไม่ประสงค์
ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ เช่น หนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพ หนังสือที่เกี่ยวกับเพศศึกษา เป็นต้น ในบริการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเองของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มีการให้บริการ 
2 แบบ คือ (1) ผู้ยืมสามารถท าการยืม-คืนได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ระบบสามารถ
พิมพ์สลิป การยืม การคืน ที่ระบุชื่อผู้ยืม ชื่อหนังสือที่ยืม ก าหนดวันส่งคืน และวันเวลาที่ท าการยืม 
หรือส่งคืนอีกด้วย (2) การยืม-คืนด้วยตนเองในเว็บไซต์ห้องสมุดที่ควบคุมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ULibM Version 6 โดยไม่ต้องน าหนังสือที่ตนเองต้องการยืมต่อมาที่ห้องสมุดสามารถเข้าไปกดยืมต่อ
ได้ด้วยตนเองในเว็บไซต์ห้องสมุดได้เลย ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย และเกิดผลดีทั้งต่อผู้ใช้บริการ
และต่อห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง เช่น ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการให้บริการยืม-คืน ท าให้
ทราบในทันทีว่าหนังสือชื่อใดถูกยืมออกจากห้องสมุดหรือหนังสือชื่อใดถูกคืนมาในห้องสมุด ในการ
ส ารวจหนังสือระบบสามารถท าการส ารวจหนังสือได้ในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงระบบยังสามารถ
ปูองกันหนังสือสูญหาย Kern (2004) และแท็ก RFID มีอายุการใช้งานยาวนานสามารถท าการยืม 
การคืนได้กว่า 100,000 ครั้ง ด้านการบริหารจัดการระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองสามารถเปิด
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่  บรรณารักษ์หรือ
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เจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่หลังเคาน์เตอร์บริการตลอดเวลา มีเวลาออกมาพบปะผู้ใช้บริการในการ
ตอบค าถามและช่วยแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีเวลาเพ่ิมขึ้นในการเพ่ิม
และพัฒนาการให้บริการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าแก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
Coyle (2005) Singh (2006) ปัจจุบัน พบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้น าระบบการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี RFID มาใช้ในห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากระบบดังกล่าวช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศได้  อย่างมีประสิทธิภาพ Chelliah 
(2015) รวมทั้งท าให้เกิดภาพลักษณ์ของห้องสมุดที่ดูทันสมัย Pop et al. (2011) นอกจากนี้ การ
ติดตั้งระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เป็นการปรับปรุงขั้นตอนการบริการ รวมทั้งปรับปรุง
ลักษณะกายภาพของห้องสมุด ท าให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการยืม-คืน ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว และผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน มีความรวดเร็วในการให้บริการ ดังนั้น จะเห็นว่าระบบการยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการให้บริการ McDonald (2009) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
4.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เฉพาะห้องสมุดวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 2.  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 
 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

เทคโนโลยี RFID หมายถึง เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุที่น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ให้บริการ ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
      ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว การน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของห้องสมุด ทั้งในด้านงานจัดหา งาน
ท ารายการบรรณานุกรม และงานยืม-คืน  (Encyclopedia of Library and Information Science) 
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 ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง หมายถึง ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุด 
จัดหาเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง ได้ด้วยใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติโดยน า
เทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ หรือยืม-คืนผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
Version 6  เป็นบริการที่ห้องสมุดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดหามาให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกสบายในการใช้บริการมากข้ึน 
 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบการยืม -คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง ด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ และยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6 

สภาพการใช้ หมายถึง การใช้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เช่น ความถี่ในการใช้บริการ
หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ ที่ยืม เป็นต้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.  ได้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ของห้องสมุด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดในปีต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและได้น ามาเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
 
ระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
  RFID มาจากค าเต็มในภาษาอังกฤษ ว่า Rabio Frequenly Identification หมายถึง 
ค าศัพท์ที่ใช้อธิบายเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ ที่สามารถระบุตัวตนหรือสิ่งของ ประกอบด้วย เทคโนโลยี   
ไมโครชิฟ ที่บรรจุคลื่นความถี่วิทยุ ประกอบด้วย ชิฟ เสาอากาศ กระดาษหรือพลาสติกปิด และเส้น
ลวด ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน มีความจุที่หลากหลาย เพ่ือติดที่หนังสือหรือวัสดุของห้องสมุด เครื่อง
อ่านแทก็ (tag) และคอมพิวเตอร์ Roy (2011) ความหมายของ RFID ต้องสมารถส่งสัญญาณผ่านวัสดุ
ที่มิใช่โลหะได้สามารถอ่านส่งสัญญาณได้พร้อมกัน เช่น อ่านหนังสือได้หลายเล่มพร้อมกัน สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลการยืม การคืนได้ทันที Kern (2004) 
 
ประวัติความเป็นมาของระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
 เทคโนโลยี RFID ถูกน ามาใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มาเป็นเวลากว่า 60 ปี โดย
น ามาใช้ส าหรับการเก็บค่าเข้าใช้ห้องสมุด การนับจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด และการจองหนังสือหรือ
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น Dr. Jeremy Landt อ้างถึงใน Roy (2011) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของ 
RFID โดยแบ่งช่วงละ 10 ปี ดังนี้ 
 

ช่วงละ 10 ปี เหตุการณ์ 
ค.ศ. 1940-1950 การใช้เรดาร์และการพัฒนาระหว่างสงครามโลก ครั้งที่สอง และค้นพบ 

RFID ในปี ค.ศ.1948 
ค.ศ. 1950-1960 ริเริ่มศึกษา ค้นคว้าและการทดลอง RFID 
ค.ศ. 1960-1970 การพัฒนา RFID ตามทฤษฏี และทดลองใช้งานจริง 
ค.ศ. 1970-1980 การค้นพบพัฒนาการของ RFID ทดสอบปฏิกิริยาช่วยเร่ง การยอมรับ 

RFID 
ค.ศ. 1980-1990 การประยุกต์ RFID ในเชิงการค้า 
ค.ศ. 1990-2000 น า RFID ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
  
 ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RFID- Radio Frequency Identification)  
มาใช้ในห้องสมุด พบว่าในปี ค.ศ. 1998 ห้องสมุดได้น าเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุมาใช้ในระบบการ
ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง แทนการให้บริการยืม-คืน หนังสือด้วยรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) 
โดยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่น าเทคโนโลยี RFID มาใช้ในระบบการให้บริการยืม-คืนด้วย
ตนเอง คือ ห้องสมุดร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Unersity Library) ในรัฐนิวยอร์ก และในปี ค.ศ. 
1999 พบว่าห้องสมุดประชาชนแห่งแรกที่น าเทคโนโลยี RFID มาใช้ คือ ห้องสมุดประชาชน ฟาร์มิงตัน 
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(Farmington Community Library) ในรัฐมิชิแกน และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา พบว่า 
ห้องสมุดต่าง ๆ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในงานห้องสมุดหรือระบบการยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเองมาให้บริการใน เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง Singh (2006) Handy (2014)  
 
หลักการท างานของระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
 ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง โดยใช้แท็ก RFID ใช้ประโยชน์ส าหรับการยืม-คืนหนังสือ
หรือทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจนับและจัดหนังสือขึ้นชั้นได้
สะดวก รวดเร็ว ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี RFID มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากระบบห้องสมุดทั่วไป คือ 
 การยืม มีเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง ให้สมาชิกสามารถท าการยืมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ผ่านบรรณารักษ์ ซึ่งการยืมหนังสือและสื่อต่าง ๆ ท าโดยผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ (Shelf Checkout) 
เครื่องยืมประกอบด้วย หน้าจอแบบสัมผัส เครื่องอ่าน RFID และโปรแกรมที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลผู้
ยืม ข้อมูลหนังสือ และระเบียบการยืม ระบบนี้ท าให้สามารถยืมหนังสือได้หลาย ๆ เล่มพร้อมกัน โดย
ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ท าการยืมให้ และยังลดคิวในการยืม ผู้ยืมมีความเป็นส่วนตัวในการยืม หน้าจอ
ดังกล่าวจะมีค าแนะน าบอกข้ันตอนและวิธีการยืม การยืมสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน โดย
การน าบัตรสมาชิกนักเรียน หรือสแกนลายนิ้วมือของสมาชิก เช่น สมาร์ทการ์ด แถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด 
ไปสแกนรหัสและวางหนังสือที่ยืมลงบนแท่นยืมของเครื่องยืม สามารถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละ 
1-30 เล่ม หรือความสูงประมาณ 10 นิ้ว จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สลิปยืนยันให้โดยอัตโนมัติ      
สลิปยืนยันการยืมดังกล่าวให้ข้อมูลประกอบด้วยชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม และวันก าหนดส่งคืนหนังสือ 
เป็นต้น 
 การคืน สามารถส่งคืนผ่านเครื่องรับคืนอัตโนมัติ (Book Return) โดยผู้คืนสามารถ
ด าเนินการจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส หน้าจอดังกล่าวจะมีค าแนะน าบอกขั้นตอนและวิธีการ
คืน การคืนสามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และรวดเร็ว ระบบรับคืนโดยผู้ยืมส่งคืน ได้
เช่นเดียวกับการยืม  
 หัวใจส าคัญของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง คือ แท็ก RFID ซึ่งภายในมีชิฟ ท าหน้าที่
เก็บข้อมูลหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสามารถออกแบบฉลากปิดแท็กเพ่ือปูองกันการ
ฉีกขาด ทั้งนี้ Mehrjerdi (2011) ได้กล่าวว่าลักษณะของแท็กที่ใช้กับงานของห้องสมุดควรเป็น
ประเภทที่ไม่มีแบตเตอรรี่อยู่ภายใน แต่มีวงจรก าเนิดไฟฟูาขนาดเล็กอยู่ในตัว (passive tag) 
เนื่องจากมีระยะการอ่านข้อมูลไม่เกิน 20 ฟุต สามารถอ่านซ้ าได้กว่า 100,000 ครั้ง จัดเก็บข้อมูลที่มี
ความส าคัญไม่มาก และราคาไม่สูงมาก เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลของ
ห้องสมุด แท็กหรือแผ่นปูายระบุข้อมูลใช้คลื่นวิทยุในการรับ-ส่งค่าระหว่างแท็กกับอุปกรณ์รับ-ส่ง ซึ่ง
แท็กนี้มีหลายประเภท คือ 
 1.  ประเภทอ่านและเขียนได้ไม่จ ากัด (read/written) 
 2.  ประเภทเขียนได้ครั้งเดียวแต่อ่านได้หลายครั้ง (writtens once and read many time) 
 3.  ประเภทอ่านได้อย่างเดียว (just read only) 
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 ในการติดตั้งระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองจะต้องเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบการยืม-คืน
หนังสือของห้องสมุด เนื่องจากข้อมูลของหนังสือ ระเบียบการยืม -คืนจะมาจากระบบฐานข้อมูลการ
ยืม-คืนของห้องสมุด ซึ่งมีการเชื่อมต่อและบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันโดยใช้โปรโตรคอล TCPIP เช่น 
SIP2, SLNP หรือ NCIP เป็นต้น โดยจะมี Tag programming station ส าหรับเปลี่ยนข้อมูลจาก
บาร์โค้ดเป็น RFID สามารถแปลงข้อมูล 250 เล่มต่อชั่วโมง 
 
ความสามารถของระบบยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง 
 ในการน าระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมาใช้ในห้องสมุด ท าให้ห้องสมุดสามารถเก็บ
ประวัติการยืมของผู้ใช้ ติดตามวงจรชีวิตของหนังสือ ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บรรณารักษ์สามารถ
ส ารวจหนังสือในเวลารวดเร็ว สามารถปูองกันหนังสือหาย เป็นระบบที่สามารถท างานได้หลายอย่าง
ขึ้นอยู่กับห้องสมุดแต่ละแห่ง เช่น การรักษาความปลอดภัย มีจุดให้บริการยืม -คืน ณ เคาน์เตอร์
บริการ (Staff Station Service) ระบบส ารวจหนังสือ และระบบการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ จาการ
ส ารวจของ Singh (2006) ห้องสมุดที่ใช้ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง พบว่า ห้องสมุดไม่ต้องการให้
เจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืน ซึ่งเป็นงานที่ท าซ้ า ๆ แต่เนื่องจากในการติดตั้งต้องใช้งบประมาณกว่า 
100,000 เหรียญ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ห้องสมุดหลายแห่งยังไม่ได้ติดตั้งระบบยืม-คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง 
 ในด้านการรักษาความปลอดภัย พบว่าการใช้ RFID ช่วยให้มีความปลอดภัยถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อผู้ใช้ถือหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม ระบบจะสามารถแจ้งเลขทะเบียน 
ชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง Shahid (2005) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี RFID นี้สามารถช่วยบรรณารักษ์
ในการบริหารจัดการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศได้ คือ สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
การติดตามพฤติกรรมการใช้หนังสือ Chelliah & Scholfield (2015) 
 ในการส่งคืนสามารถส่งคืนที่เครื่องรับคืนอัตโนมัติ ที่แยกเครื่องยืม (The Auto-check in 
Station) บรรณารักษ์มีเวลาท างานอย่างอ่ืนเพ่ือบริการแก่ผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันบรรณารักษ์ยัง
สามารถตรวจสอบการท างานของระบบการคืนในทุกจุด ผ่านจอคอมพิวเตอร์จากห้องสมุด (Remote 
Monitoring) เพ่ือตรวจสอบเครื่องคืนแต่ละจุดว่าขัดข้องหรือกระดาษพิมพ์สลิปหมดหรือไม่ ระบบ
การยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มีความสามารถดังนี้ 
 1.  ประตูจับสัญญาณ RFID (RFID Sensors Gate) 

1.1  เป็นประตูที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID) โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ ประตูท างาน
ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้น าหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่ผ่านการยืมผ่านประตู
ระบบสัญญาณไฟและเสียงจะท างาน พร้อมทั้งระบุรายการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ 
(Identify) ที่ยังไม่ผ่านการยืม วันที่ และเวลาที่ผ่านประตู ตลอดจนเลขที่ประตูทางออก (กรณีมี
ทางออกหลายทาง) ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์ ประตูจึงท าหน้าที่ปูองกันและระบุข้อมูลได้
ในเวลาขณะเดียวกัน  
  1.2  สามารถพิมพ์รายงานการส่งสัญญาณ (Alarm) ที่แสดงรายการหนังสือหรือ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านประตูโดยไม่ได้รับการยืมพร้อมระบุประตูทางเข้า-ออกที่เกิดเหตุการณ์ วัน
เวลา เป็นต้น 
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  1.3  ประตูตรวจจับสัญญาณสามารถอ่านสัญญาณจากแผงวงจร RFID ได้มากถึง 20 
แผงวงจร (Tag) ต่อวินาที 
  1.4  ประตูตรวจจับสัญญาณสามารถอ่านสัญญาณจากแผงวงจรได้ไกลถึง 60 -75 
เซนติเมตร ประตูจะอ่านรหัส RFID tag ทั้งสองด้านของประตู โดยสัญญาณเสียงที่ดังขึ้นสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นเสียงพูดของเจ้าหน้าที่ได้ 
  1.5  ประตูสามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดได้ เมื่อใช้งาน
ร่วมกับบัตรสมาชิกแบบ RFID 
  1.6  ประตูสามารถท างานต่อไปได้แม้ขณะที่ไฟดับหรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่
สามารถใช้งานได ้
 2.  แผงวงจรคลื่นวิทยุ (RFID tag) 
  2.1  ท าหน้าที่ประสานการยืม-คืน งานบริหารจัดการสื่อวัสดุและปูองกันการขโมย 
ภายในแผงวงจรเดียวกัน 
  2.2  มีหลายรูปแบบตามประเภทการใช้งานกับวัสดุ 
  2.3  ใช้พลังงานในการท างานต่ าจึงให้สัญญาณและระยะห่างในการสื่อสารกับ
อุปกรณ์อ่านสัญญาณได้สูงที่สุดและปลอดภัยกบัผู้ใช้งาน อ่านสัญญาณได้ถึง 20 tags ต่อวินาที โดยไม่
ต้องจัดหนังสือให้อยู่ในต าแหน่งเฉพาะเจาะจง 
  2.4  มีพ้ืนที่ส าหรับปูอนข้อมูลเองได้มากถึง 96 บิต 
  2.5  ท างานโดยไม่ใช้แบตเตอรรี่ 
  2.6  แผงวงจรคลื่นวิทยุท างานแบบ WORM (Write Once Read Many) จึงท างาน
ได้รวดเร็วและแม่นย า และลดปัญหาแผงวงจรฯ เสื่อม หรือข้อมูลบนแผงวงจรสูญหาย 
  2.7  ไม่ต้องใส่หรือล้างสัญญาณกันขโมย (Reactivate or Deactivate) ในการ
ท างานจึงปูองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใส่และล้างสัญญาณบ่อย ๆ และยังให้ระยะห่างของ
การสื่อสารระหว่างแผงวงจรฯ กับอุปกรณ์อ่านสัญญาณฯ ที่สูงที่สุด 
 3.  ชุดอุปกรณ์บริการยืม-คืนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการท างานของ
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ (Staff Station Reader) 
  3.1  ท างานกับแผงจร RFID 
  3.2  สามารถอ่านรหัสได้ 20 tag ต่อวินาที 
  3.3  สามารถอ่านสัญญาณระยะ 12 นิ้วจากพ้ืนผิวอุปกรณ์ ทั้งยังไม่ต้องจัดต าแหน่ง
หนังสือและวัสดุที่ต้องการยืม-คืนให้อยู่ในต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ให้ความสะดวกสบายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบรรณารักษ์ 
  3.4  มี ports ส าหรับใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือเครื่องอ่านรหัสชนิดอื่น ๆ  
  -  สามารถอ่านสัญญาณผ่านโต๊ะ ไม้ กระจก ลามิเนต และพ้ืนผิวที่เป็นหินต่าง ๆ ได ้
 4.  ชุดยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-Checkout) 
  4.1  มีหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) พร้อมการท างานแบบ Graphical 
User Interface (GUI) ที่มีภาพเคลื่อนไหวแสดงวิธีการใช้งานให้ผู้ใช้ท าตามได้ 
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  4.2  ชุดยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ สามารถอ่านสัญญาณได้ไกลจากพ้ืนผิว
อุปกรณ์ไม่ต่ ากว่า 12 นิ้ว สามารถอ่านสัญญาณได้ 360 องศา 
  4.3  สามารถใช้ได้กับบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ด แถบแม่เหล็ก 
(magnetic strip) บาร์โค้ด หรือบัตรคลื่นความถี่วิทยุ บัตรคลื่นความถี่วิทยุ มีได้ทั้งแถบแม่เหล็ก 
บาร์โค้ด และ RFID ในบัตรใบเดียวกัน 
  4.4  สามารถท าการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศโดยอัตโนมัติ ได้ 20 เล่ม
ต่อนาทีหรือที่ความสูงไม่เกิน 12 นิ้วจากพ้ืนผิวอุปกรณ์ 
  4.5  พิมพ์สลิป (receipt) ทันทีท่ีเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืม มีรายละเอียด เช่น ชื่อผู้ยืม 
วันเดือนปี ที่ยืม รายการหนังสือและวัสดุ ชื่อวัสดุ ก าหนดส่งคืนแต่ละรายการ จ านวนรายการที่ยืม
ทั้งหมด ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นต้น 
  4.6  ระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ เมื่อพิมพ์สลิปการยืม (receipt) เสร็จสิ้น 
  4.7  ปูองกันการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศโดยสมาชิกที่ห้องสมุดไม่
อนุญาตให้ยืมได้หรือหนังสือทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืม จะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ยืม
ทราบ เพ่ือให้ผู้ยืมติดต่อบรรณารักษ์เพ่ือท าการยืมต่อไป 
  4.8  สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม. 
 5.  ชุดควบคุมการท างานระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (ILS Controller) 
  5.1  ชุดควบคุมการท างานระบบ แยกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของซอฟแวร์ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Management) เพ่ือประสิทธิภาพการท างาน ท าหน้าที่ควบคุม เชื่อมโยง
และท างานร่วมกับซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  5.2  มีโปรโตคอลมาตรฐานสากล Standard Interchange Protocol version 2 
(SIP2) ท าหน้าที่ติดต่อและเชื่อมต่อการท างานระหว่างระบบการยืม-คืนด้วยตนเองและระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่มีโปรโตคอล SIP2 เข้าด้วยกัน 
  5.3  มีซอฟต์แวร์ พิมพ์รายงานการยืมหนังสือจากจุดที่ให้บริการยืม-คืนผ่าน
บรรณารักษ์ (Staff Station Readers) และชุดอุปกรณ์ยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ
(Staff Checkout Station) โดยจะแสดงต าแหน่งที่ให้บริการ ชื่อหนังสือ วันและเวลาที่ยืม เป็นต้น 
โดยเลือกช่วงวันและเวลาที่ต้องการรายงานผลเพ่ือการวิเคราะห์ได้ 
  5.4  สามารถพิมพ์รายงานการยืมหนังสือ ตามรหัสสมาชิกห้องสมุดได้ 
  5.5  สามารถพิมพ์รายงานการท างานทั้งหมดของระบบได้ โดยจะแสดงวันและเวลา 
ต าแหน่งการให้บริการ สถานการณ์การให้บริการ ชนิดการให้บริการ รายการหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกใช้บริการ และสถิติจ านวนสมาชิกผู้ใช้บริการ ฯลฯ 
  5.6  สามารถจัดการดูแลข้อมูล (Transactions) โดยลบข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น
ออกจากระบบได้ สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการลบได้ และปกติแล้วระบบจะอยู่ในสถานะ Off line 
ก่อนท าขั้นตอนนี้โดยสามารถท าการส ารอง (Backup) ก่อนได ้Ayre (2012) 
 6.  ประโยชน์ของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
  ในปัจจุบัน ห้องสมุดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้น าระบบ
อัตโนมัติใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีเพ่ิมมากขึ้น RFID 
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เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ท าให้การท างานและการ
บริการรวดเร็วขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริการแบบ self-service ได้แก่ เทคโนโลยีคลื่นความถี่
วิทยุ และเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ห้องสมุดน ามาใช้แทนรหัสแท่ง ด้วยการติดไมโครซิฟที่บรรจุข้อมูล
รายละเอียดของหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ไว้ที่ตัวหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย
การท างานที่อาศัยคลื่นความถี่วิทยุเทคโนโลยีนี้จะช่วยในการให้บริการยืม -คืน การส ารวจหนังสือ
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยผู้ใช้บริการสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง มี
ระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ประโยชน์ที่ห้องสมุดจะได้รับในการน าระบบยืม-คืนด้วยตนเองมา
ใช้ในงานห้องสมุด ดังนี้ 
  6.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่และคุณภาพของการบริการเพ่ิม
ความถูกต้องความแม่นย าในการยืม-คืน 
  6.2  เพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เช่น ลดระยะเวลาในการยืม 
  6.3  ท าให้ห้องสมุดสามารถเก็บประวัติการยืมของผู้ใช้ การเข้าใช้บริการ ได้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน  
  6.4  ลดการท างานซ้ า ๆ ลดการท างานด้วยระบบมือของบรรณารักษ์ และช่วยให้
บรรณารักษ์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมากขึ้น 
  6.5  เพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของห้องสมุดในการ
เป็นผู้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  6.6  ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อถือและความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของห้องสมุด 
  6.7  ให้ข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือ เพ่ือการบริหารจัดการห้องสมุด 
  6.8  ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  6.9  ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการให้บริการยืม-คืน โดยการท างานผ่าน
หน้าจอแบบสัมผัส โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้บริการ 
  6.10  การยืมสามารถท าการยืมหนังสือได้หลายเล่มพร้อมกัน ตามจ านวนที่ห้องสมุด
ก าหนดให้ 
  6.11  ช่วยปูองกันความปลอดภัยในการน าหนังสือออกจากห้องสมุดได้หนังสือที่ยัง
ไม่ผ่านการยืมที่ถูกต้อง 
 พบว่าการใช้ RFID ช่วยให้มีความปลอดภัยถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผู้ใช้ถือหนังสือออกจาก
ห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม ระบบจะสามารถแจ้งเลขทะเบียน ชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง Shahid (2005) 
ทั้งนี ้Gheorghe (2011) ได้เปรียบเทียบประโยชน์ของบาร์โค้ด และ RFID ไว้ดังนี้ 
  -  มีความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล 
  -  สามารถอ่านแท็กได้พร้อมกันกว่า 1,000 แท็ก 
  -  สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติ 
  -  ความสามารถในการบรรจุ บาร์โค้ดสามารถบรรจุได้เพียง 20 ตัวอักษร เก็บข้อมูล
ได้ 1-100 ไบต์ไม่สามารถเขียนซ้ าได้ ในขณะที่แท็ก RFID สามารถเก็บข้อมูลได้ 16-64 กิโลไบต์ 
  -  ความยืดหยุ่น ข้อมูลที่เขียนบนแท็กสามารถเขียนซ้ าได้หลายครั้ง ข้อมูลสามารถ
ปรับแก้ไขได้ สามารถก าหนดข้อมูลที่แก้ไขได้ หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขได้ 
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  -  ราคาแท็กมีราคาท่ีสูงกว่าบาร์โค้ด แต่แท็กสามารถเขียนข้อมูลซ้ าได้ไม่น้อยกว่า 
100,000 ครั้ง ในขณะที่บาร์โค้ดถูกกว่าแต่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
ความหมายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
      ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว การน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด ทั้งในด้านงานจัดหา งาน
ท ารายการบรรณานุกรม และงานยืม-คืน  (Encyclopedia of Library and Information Science) 

วิภา  โกยสุขโข (2537) กล่าวว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในงานห้องสมุดในลักษณะผสมผสานงานต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นระบบเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติท าได้หลายวิธีได้แก่ พัฒนาโปรแกรม
ขึ้นเอง (in house developed system) ดัดแปลงโปรแกรมอ่ืนมาใช้ (adapted system) โปรแกรม
ส าเร็จรูป (turnkey system) โปรแกรมร่วมกับโปรแกรมอ่ืน (share system) 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือจัดการ
งานของห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์กันและต่อเนื่องกัน ประกอบด้วยชุดโปรแกรมงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน งานยืมระหว่างห้องสมุด 
และงานวารสาร (Harrod’s librarian’s glossary) 
                Cooper (1996) กล่าวว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยรายการบรรณานุกรมที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลจะมีลักษณะ
ที่หลากหลาย ทั้งในแบบของการใช้ข้อมูลรายการเดียว และการใช้รายการข้อมูลร่วมกัน โครงสร้าง
การท างานของระบบจะมีความซับซ้อนโดยระบบจะถูกควบคุมการท างานภายใต้ชุดโปรแกรมค าสั่ง
ต่าง ๆ 
                สรุปได้ว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานท ารายการวัสดุ
สารสนเทศ งานบริการ และงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ประวัติความเป็นมาของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management)  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULibM  (Union  Library  Management)  เป็นระบบที่เกิด
บูรณาการจากประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานห้องสมุดตลอดจนผู้ พัฒนาได้ท างานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท าให้ผู้พัฒนาน าความรู้ ความช านาญและประสบการณ์มาพัฒนา
ระบบส าหรับห้องสมุดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและ
การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้
มาตรฐานใช้งาน  และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอ่ืน อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ
ประเทศชาติในการจัดซื้อจัดหาและค่าบ ารุงดูแลรักษาระบบรายปีได้เป็นจ านวนมาก 
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ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Automated Library System หรือ Library Automation 
System หรือ Library Integrated System เป็นระบบการท างานของห้องสมุด ที่มีการน าเอา
อุปกรณ์ประมวลผล ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ละซอฟต์แวร์ มาใช้เพ่ือการจัดการงานของห้องสมุดใน
ลักษณะที่มีการท างานร่วมกัน หรือเชื่อมโยงกันระหว่างระบบงานต่าง ๆ เช่น งานการท ารายการ งาน
บริการยืม-คืน งานสืบค้นข้อมูล งานวารสาร เป็นต้น 
     ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบห้องสมุดที่
พัฒนาขึ้นส าหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานสากล ในการจัดเก็บและการค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบห้องสมุดอ่ืนได้ในอนาคต 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM พัฒนาโดย นายสมพงษ์ เจริญศิริ และนายสันติภาพ เปลี่ยนโชติ 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโปรแกรมฟรี แต่ไม่ใช่ Open Source โดยจะ
อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการน าไปใช้ได้ฟรี แต่ต้องผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมก่ อน 
เป็นระบบที่รองรับมาตรฐาน ISO2709 ท าให้โปรแกรมสามารถที่จะ Import ข้อมูล MARC Record 
(เช่น xxx.marc, xxx.out เป็นต้น) จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติอ่ืนได้ เช่น INNOPAC, VTLS, หรือ  
HORIZON เป็นต้น 

ทีมผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ได้พัฒนาฟังก์ชั่นเพ่ิมเติมต่าง ๆ มากมาย เช่น
ระบบเชื่อมประสานกับผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงาน การลงรายการ (Catalog) Marc, Non Marc ง่ายและ 
รวดเร็วยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่น Bibstream การเชื่อมโยงกับห้องสมุดอ่ืนผ่าน Z39.50 and OAI เพียงมีรายชื่อ 
หนังสือ ระบบจะท างานให้เองอัตโนมัติเย็นกลับบ้านเช้าตื่นมาได้ Marc เลย การเชื่อมต่อกับระบบยืม 
คืนด้วย RFID ผ่าน sip2Protocol, API ยืมคืนด้วยลายนิ้วมือ Barcode and QRcode ระบบ Single  
Search สืบค้นครั้งเดียวไปทุกห้องสมุด  Union Circulation ยืมคืนในเครือข่ายห้องสมุด
ร่วมกัน ก าหนดการสร้างระบบสถิติด้วยตนเอง-Create list, สนับสนุนการให้ผ่านบริการ Mobile 
Phone Tablet ทั้งส่วนสืบค้นและผู้ใช้บริการยืมเองอัตโนมัติ (Ulib Borrow Lane)  ความสามารถ 
มากมายเกินบรรยายภายใต้ชื่อ “ULibM Ubiquitous” 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULibM  (Union  Library  Management)  เป็นระบบที่เกิดบูรณาการจาก
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่าสิบปีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดตลอดจน
ผู้พัฒนา ได้ท างานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ INNOPAC, VTLS, HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) ในประเทศไทยและญี่ปุุน ท าให้น าความรู้ ความช านาญและประสบการณ์มาพัฒนา
ระบบส าหรับห้องสมุดขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานสากล (MARC21) ในการจัดเก็บและ
การค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพ่ือให้แหล่งสารสนเทศหรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
ได้มาตรฐานสากลใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับระบบห้องสมุดอ่ืนได้
ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจใน
การพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต 

โดยระบบห้องสมุดนี้มีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นระบบเชื่อมประสานกับ
ผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงาน การลงรายการ (Catalog) Marc, Non Marc ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่น 
Bibstream การเชื่อมโยงกับห้องสมุดอ่ืนผ่าน Z39.50 and OAI เพียงมีรายชื่อหนังสือ ระบบจะ
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ท างานให้เองอัตโนมัติเย็นกลับบ้านเช้าตื่นมาได้ Marc เลย การเชื่อมต่อกับระบบยืมคืนด้วย RFID 
ผ่าน sip2 Protocol ยืมคืนด้วยลายนิ้วมือ Barcode and QRcode ระบบ Single Search สืบค้น
ครั้งเดียวไปทุกห้องสมุด Union Circulation ยืมคืนในเครือข่ายห้องสมุดร่วมกัน ก าหนดการสร้าง
ระบบสถิติด้วยตนเอง-Create list, สนับสนุนการให้ผ่านบริการ Mobile Phone, Tablet ทั้งส่วน
สืบค้นและผู้ใช้บริการยืมเองอัตโนมัติ (Ulib-Borrow-Lane) ฯลฯ นอกจากนี้ระบบ UMedia ที่รองรับ
การจัดเก็บและน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย ปัจจุบันเป็นระบบห้องสมุดที่ถูกเลือกใช้มากระบบหนึ่งใน
ประเทศไทย 
 
หลักการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการท างานในระบบที่เป็นมาตรฐานสากล โดยแบ่งการท างานหลักตาม
ลักษณะงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากร งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานบริการยืม -คืน และงานวารสาร 
ส าหรับห้องสมุดขนาดใหญ่อาจมีการท างานที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงอาจมีการแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้การท างานมีความชัดเจน คล่องตัวมากขึ้น เช่น มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็นงาน
บริการสารนิเทศ งานพัฒนาระบบ งานโสตทัศนศึกษา งานสิ่งพิมพ์พิเศษ เป็นต้น ในการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ได้น าหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบระบบให้
สอดคล้องกับการท างานจริง โดยผู้พัฒนาระบบจะต้องเข้าไปคลุกคลี ศึกษาการท างานของห้องสมุดใน
ทุกจุดจนกระทั่งเกิดความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงความคิดรายงานประกอบวิชา 2206690 
เทคโนโลยีส าหรับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Technologies for Library and 
Information Science)  

กระบวนการท างานของห้องสมุดและความสัมพันธ์ของระบบงานย่อย ในบางระบบอาจมี
บรรณารักษ์หรือผู้เชี่ยวชาญในงานห้องสมุดร่วมพัฒนาระบบด้วย เพ่ือให้ได้ระบบที่สมบูรณ์เหมาะสม 
และถูกต้องตรงกับการปฏิบัติงานของห้องสมุดมากที่สุด 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยทั่วไป จะเป็นระบบที่สามารถบูรณาการระบบงานของห้องสมุด
ทั้งหมดให้ท างานร่วมกันได้ ซึ่งจะประกอบด้วยชุดโปรแกรมหลัก (Module) ในการท างาน โดยแต่ละ
ชุดได้มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานและภารกิจของฝุายงานต่าง  ๆ ของห้องสมุด 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยทั่วไป จึงมักประกอบด้วยชุดโปรแกรมหลัก (Module) ในการท างาน 5 
ระบบส าคัญ คือ 

1.  ระบบงานจัดหาทรัพยากร (Acquisition Module) เป็นชุดโปรแกรมส าหรับระบบการ
ท างานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด ประกอบด้วย การท ารายการสั่งซื้อ การท าจดหมายสั่งซื้อ การ
ติดตามทวงถาม การควบคุมงบประมาณการจัดซื้อ และการออกรายงานต่าง ๆ 

2.  ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ (Cataloguing Module) เป็นชุดโปรแกรม
ส าหรับงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท เช่น หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูล 
การบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การออกรายงาน และการควบคุมเอกสาร เป็นต้น 

3.  ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) เป็นชุดโปรแกรมส าหรับการท างานให้บริการ
ยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว เช่น การสร้างฐานข้อมูล
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สมาชิกห้องสมุด การก าหนดอายุสมาชิก การก าหนดสิทธิในการยืม การก าหนดวันให้ยืมของ
ทรัพยากรแต่ละประเภท การก าหนดค่าปรับและการคิดค่าปรับ การท าจดหมายติดตามทวงถามเมื่อมี
หนังสือค้างส่ง การจองหนังสือ และการออกรายงานต่าง ๆ เป็นต้น 

4.  ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) เป็นชุดโปรแกรมส าหรับ
การท างานวารสาร เริ่มตั้งแต่การบอกรับจนถึงการให้บริการ ซึ่งจะมีส่วนคล้ายกับการท างานจัดหา 
(Acquisition Module) คือ ช่วยในการจัดหาวารสารโดยการสั่งซื้อ การจัดท างบประมาณจัดซื้อและ
การหักงบประมาณ การท าจดหมายสั่งซื้อและทวงถามเม่ือได้รับวารสารล่าช้า งานลงทะเบียนวารสาร 
และการเย็บเล่ม เป็นต้น 

5.  ระบบงานสืบค้นรายการออนไลน์ (Online Public Access Catalog: OPAC 
Module) เป็นชุดโปรแกรมส าหรับการท างานสืบค้นข้อมูล ซึ่งจะมีหลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ
สืบค้นด้วยระบบมือด้วยบัตรรายการ เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องหรือชื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ หัวเรื่อง 
และค าส าคัญ เป็นต้น ประกอบด้วย ระบบการก าหนดดรรชนีสืบค้น การออกแบบผลการสืบค้น 
ระดับของการแสดงผล การออกรายงานผลการสืบค้น และออกสถิติรายงานการสืบค้น 
 
ลักษณะเด่นของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

1.  มีการอัพเกรดเสมอ เพราะผู้พัฒนาท างานเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ท าให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ น ามาใช้กับห้องสมุด 

2.  ได้มาตรฐาน สามารถท างานร่วมกับห้องสมุดมาตรฐานระดับสากล  เพราะจัดเก็บ
ฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐาน
ได้ทั่วประเทศและท่ัวโลก 

3.  รับฟังความคิดเห็น หลายฟังก์ชันและโมดูล สร้างขึ้นมาจากความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และยังรับฟังความต้องการ เพ่ือปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ  ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเสมอ 

4.  ฟรี นอกจากเป็นโปรแกรมฟรีแล้ว ยังสามารถท างานโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของฟรี (ทั้ง OS 
และระบบฐานข้อมูล เป็นของฟรี ไม่ต้องเสียงบประมาณเพ่ิม) 
   5.  มี User Group รับฟัง พัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถติดตามข่าวการ
อัพเกรดอย่างต่อเนื่อง 

6.  ออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ท างานแบบ Client-Server แบบ web-based ที่มีการรักษา
ความปลอดภัย 

7.  น าแนวคิดและเทคโนโลยี โปรแกรม ULibM มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ และระบบต่าง ๆ 
ที่เอ้ือต่อการท างานห้องสมุดมาประยุกต์ใช้และอัพเกรดให้เสมอ 
 

โครงสร้าง ของโปรแกรม 
ส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ 3 ส่วน คือ 
1.  เจ้าหน้าที่สูงสุด 
2.  บรรณารักษ์ 
3.  ผู้เข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์ 

http://www.ulibm.net/ULIB/index.php?webboxload=yes&title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A_UUG


14 
 

โมดูลต่าง ๆ ของโปรแกรม 
      โปรแกรม ULIBM มีโมดูลครบตามความต้องการและมาตรฐานของห้องสมุด ท าให้ใช้งานได้
กับห้องสมุดได้ครบทุกด้าน ส าหรับรายละเอียดของแต่ละโมดูลและความสามารถเชิญดูรายละเอียดได้
จากคู่มือการใช้ออนไลน์ 
     ซึ่งระบบนี้ใช้ง่ายและยังสามารถน าระบบนี้มาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
อยู่หลายฐานข้อมูล ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ISO2709 จะได้น าเข้า/ถ่าย
โอนข้อมูลได้ง่าย 
 
ความสามารถของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULibM  (Union  Library  Management)  

ULIBM เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผู้พัฒนาให้ห้องสมุดต่าง ๆ ขอใช้งาน
โปรแกรมได้ฟรี เพียงแต่ต้องท าการอบรมก่อน เนื่องจากโปรแกรมมีหลายโมดูล  โปรแกรม ULIB 
เหมาะส าหรับห้องสมุดทุกระดับ ตั้งแต่ห้องสมุดระดับเล็ก ระดับกลาง ไปจนถึงค่อนข้างใหญ่ ด้วย
โครงสร้างโปรแกรมที่สามารถเลือกเปิดเฉพาะฟังก์ชันที่ใช้งานจริงได้ ท าให้ บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวกโปรแกรม ULIBM พัฒนาโดยคนไทยในประเทศไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543 จนถึงปี 2553 ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 6.0 และมีผู้ใช้งานหลายร้อยแห่งโปรแกรม ULIBM 
ท างานบนเว็บเบส แก้ไขเว็บเพจแต่ละหน้าได้เอง โดยใช้โปรแกรมช่วย FCK Editor โดยเป็น
โหมด WYSIWYG  มีฟังก์ชันโดยรวมครอบคลุมงานทุกอย่างของห้องสมุด ดังนี้ 

1.  ท างานทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอเว็บไซต์ 
2.  เป็นเว็บไซต์ห้องสมุดได้ในตัว 
3.  การสืบค้นออนไลน์ 
4.  ระบบสมาชิกล็อกอินเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัว 
5.  ระบบส ารองข้อมูล 
6.  สนับสนุนการใช้บาร์โค้ด 
7.  สนับสนุนการใช้ RFID ผ่านโพรโทคอล SIP และ SIP2 (Standard Interchange 

Protocol) 
8.  อัปโหลดไฟล์แนบไปยังแท็ก 856 
9.  Basic, advance search 
10.  ดึง RSS feed และสร้าง RSS feed 
11.  งานวารสารและดรรชนีวารสาร 
12.  สนับสนุน MARC21 เต็มรูปแบบ 
13.  ระบบสถิติอย่างละเอียด 
14.  การแค็ตตาล็อกและ Z39.50 
15.  ระบบจัดหา 
16.  สนับสนุนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
17.  ท างานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows 
18.  เชื่อมโยงกับโปรแกรม UMedia เพ่ือการท า Single Search 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=2543&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=2553&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SIP2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/RSS
https://th.wikipedia.org/wiki/RSS
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=MARC21&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Z39.50&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Linux
https://th.wikipedia.org/wiki/Windows
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=UMedia&action=edit&redlink=1
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การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การบริหารจัดการการพัฒนางานของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดที่ชัดเจน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการด าเนินงาน 
และมีผู้รับผิดชอบงาน มีการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาห้องสมุด ที่มีการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ 
แผนการด าเนินการ และการจัดสรรงบประมาณ  โดยจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการวางแผนในการพัฒนาห้องสมุด เป็นงานที่
มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร การเงิน พัสดุ และงานเทคนิคของห้องสมุด ซึ่งการบริหารจัดการให้เกิด
ระบบการท างานอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้สูงสุด  จึงมีการบริหารจัดการตามลักษณะ
งาน ดังต่อไปนี้ 

1.  งานบริหาร 
2.  งานเทคนิค 
3.  งานบริการ 
4.  งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย มีบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษ์ จ านวน 1 คน จบปริญญาตรี
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 1 คน จบปริญญาตรีสาขาสารสนเทศศึกษา จ านวน 
1 คน  จบปริญญาตรี  สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน ครูปฏิบัติหน้าที่หลักในการบริหารงานและให้บริการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
บริหารงานห้องสมุด  สามารถประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ และวางแผนพัฒนาห้องสมุด ในการปฏิบัติงาน
เทคนิคของห้องสมุด ได้แก่ การวิเคราะห์หัวเรื่องและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล 
การสืบค้นสารสนเทศ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางานบริการห้องสมุด 
 

 
วิสัยทัศน์ห้องสมุด 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เชียงราย เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแหล่ง
ทรัพยากรทางการศึกษา ให้บริการกับคนทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย 
กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จัดระบบบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มีมาตรฐาน น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้อย่างหลากหลาย มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก 
และจัดหาสารสนเทศที่ดี มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นน า 
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พันธกิจห้องสมุด 

1.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองตามอัธยาศัย 
2.  ให้บริการการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใน

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือให้บริการกับครู บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย  
4.  ส่งเสริมให้ผู้ใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5.  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มีมาตรฐาน

ที่สามารถตรวจสอบได้ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างหลากหลาย มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีดี 
 
เป้าประสงค์ห้องสมุด 
 ให้บริการการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา ให้บริการกับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน    
ทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในการอ่าน การสืบค้นข้อมูล และการจัดบันทึกเป็นผู้ที่สนใจใฝุรู้ สามารถน าความรู้ไป พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
กลยุทธ์ห้องสมุด 

1.  พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่ ครู บุคลากร 
เจ้าหน้า และนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไป 

2.  ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนางานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ต่อการเรียนรู้ 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความใฝุรู้ใฝุเรียน มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ 
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นโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุด 
 หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย มีการก าหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ก าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษา
ค้นคว้าที่ชัดเจน ก าหนดนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนา
ห้องสมุด ของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชน โดยได้ก าหนดแนวทางให้เป็นห้องสมุด Thailand 4.0 คือต้องให้ความส าคัญ
กับผู้ใช้บริการ คือต้องฟังเสียงผู้ใช้บริการเป็นสิ่งส าคัญและน ามาปรับและพัฒนา เช่น มีการให้บริการ 
Power Bank มี Working Space มีโซนให้นักเรียนใช้พ้ืนที่ สะดวกสบาย เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยน
ให้บริการแล้ว ดังนี้ 
 1.  การเปิดห้องสมุด เวลา 07.30 - 20.30 น. 

2.  ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ กับเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ
แนะน าการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้

3.  มีจุดบริการคืนหนังสือด้วยตนเอง 
4.  มีกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมกับห้องสมุด 
การอ่านในยุคแห่งการสื่อสารไร้พรหมแดนโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัวมนุษย์ผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน 

เพียงเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล (Digital library or E-library or Library on web) เราก็จะได้รู้ในสิ่งที่
อยากรู้ การอ่าน จึงไม่ผูกติดอยู่กับหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่สามารถอ่านจากเว็บไซต์ หรือศึกษาจาก
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้ นอกจากห้องสมุดจะให้บริการด้านการอ่าน การยืม-คืนหนังสือแล้ว ห้องสมุด
ยังต้องมีการเคลื่อนไหว ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา โดยการจัดท าเป็นห้องสมุดระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบที่เกิดบูรณาการจากประสบการณ์การ
ท างานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 
(MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งานและสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับ
ระบบห้องสมุดอ่ืนได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรม
สามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต 

ทางห้องสมุดได้ด าเนินการความเคลื่อนไหวทางความรู้  ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ดูแลห้องสมุด 
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนและต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดนิทรรศการต่าง ๆ 
แนะน าหนังสือใหม่ นิทรรศการวันส าคัญ นิทรรศการด้านความรู้ ฯลฯ นอกจากได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน เช่น การแข่งขันเปิดพจนานุกรม สารานุกรม การประกวดด้านการอ่าน การหาสุดยอดนักอ่าน  การ
รายงานผลการด าเนินงานในแต่ภาคเรียน/ปี อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนางานในภาคเรียนต่อไป 
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ปริมาณและคุณภาพของหนังสือและสื่อสารนิเทศ 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เชียงราย มีจ านวนหนังสือและสื่อสารสนเทศหนงัสือท้ังหมด 42,604 เล่ม คิดเป็นจ านวน 59 
เล่มต่อนักเรียน 1 คน สื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ หนังสือต ารา หนังสืออ้างอิง 
(พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ) Text book หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ
ดิจิตอล โสตทัศนวัสดุ และทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 
การจัดระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.pcccr.ac.th จ าแนกประเภทหนังสือและสื่อ
สารสนเทศ (Collections) อย่างชัดเจน เช่น หนังสือต ารา หนังสืออ้างอิง คู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย วารสาร 
ฯลฯ วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชา ด้วยระบบมาตรฐานสากล จัดท าเครื่องมือ
สืบค้นสารสนเทศ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ  โดยการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล 
(MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพ่ือให้แหล่งสารสนเทศหรือ
ห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(ISO2709) กับระบบห้องสมุดอ่ืนได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ที่จะเลือกใช้
โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต  
 
การใช้เทคโนโลยีกับงานหอ้งสมุด 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) จัดการ
บริหารงาน จัดฐานข้อมูล สืบค้นสารนเทศ และบริการยืม-คืน และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการสื่ อ
สารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายที่ http://library.pcccr.ac.th ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการสืบค้นข้อมูล
สารนิเทศจากเว็บไซต์หน้าหลักของหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 
 
 
 

http://library.pcccr.ac.th/
http://library.pcccr.ac.th/
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เวลาเปิดบริการห้องสมุด 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนประจ า ดังนั้นห้องสมุดจึง

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจึงเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ในวันที่มีการเรียนการ
สอน เป็นเวลาไม่ต่ ากว่าวันละ 6 ชั่วโมง เปิดบริการตลอดทั้งวันในวันที่มีการเรียนการสอน ทั้งก่อนเข้าเรียน
และหลังเลิกเรียน เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า วันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระเบียบ เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติอันจะท าให้
เกิดความเสมอภาค ในขณะเดียวกันผู้รับบริการจะต้องมีมารยาท ให้เกียรติแก่สถาน มีมารยาทในการ
ใช้ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการ เพ่ือให้บรรยากาศใน
ห้องสมุดมีความเรียบร้อยน่าเข้าใช้บริการ ความหมายระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด สรุปได้
ดังนี้ 
          ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้สังคม   
อยู่อย่างสงบสุขและเป็นธรรม ผู้ฝุาฝืนจะได้รับโทษ 
          มารยาท หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากส านึกรู้จักการควรไม่ควรของผู้นั้นเอง 
         ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติ โดย
เกิดจากจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ เพ่ือความสงบเรียบร้อยเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด  
 
ระเบียบของห้องสมุด 
 

เวลาท าการเปิด – ปิด ห้องสมุด      
           วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 07.30 – 20.30 น.     
           วันเสาร์                  เวลา  13.00 – 20.30 น.  
            วันอาทิตย์         เวลา   09.00 – 16.00 น. 

 
 
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด 

1.  นักเรียน 
2.  ครู - อาจารย์ 
3.  เจ้าหน้าที่ และบุคลากร 
4.  ผู้ปกครองและชุมชน 
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ระเบียบการยืม – คืน 
      1.  ก าหนดบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

ระดับชั้น จ านวนวัสดุที่ให้ยืม ระยะเวลาในการยืม 
ม.1 – ม.6 

ทุกระดับชั้น 
ม.1 – ม.6 

ครูและบุคลากรทุกคน 

หนังสือ  10 เล่ม 
หนังสือ 10 เล่ม 

สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ 20 เล่ม 

สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ / สื่อโสตทัศน์ / คู่มือครู 

7 วัน 
7 วัน 
7 วัน 
3 วัน 
90 วัน 

 
 2.  นักเรียนต้องใช้ลายนิ้วมือตนเองแทนเลขประจ าตัวนักเรียนในการยืม-คืน หนังสือทุกครั้ง 
 3.  หนังสือที่ยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือส าหรับ
เด็กและเยาวชน 
 4.  วารสาร หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลาเพ่ือน าไปถ่ายเอกสาร ครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ 
 5.  หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 2 วัน และส่งคืนภายในวันที่ก าหนดส่ง 
 

ความรับผิดชอบของผู้ยืม 
1.  นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามก าหนดส่ง ถ้าส่งหนังสือหรือวารสาร 

หนังสือพิมพ์ช้ากว่าก าหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ และหนังสืออ้างอิง         
สื่อมัลติมีเดีย เสียค่าปรับวันละ 2 บาท/เรื่อง 

2.  ผู้ที่ท าหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับ
ราคาหนังสือ 

3.  ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์
ยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4.  นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และก าลังจะจบการศึกษาจะถูกอายัดผลการเรียนจาก
งานทะเบียนวัดผลจนกว่าจะน าหนังสือมาคืนห้องสมุด 

การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด 
1.  ผู้ที่น าหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของ

ราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของครูบรรณารักษ์ 
   2.  ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
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มารยาทในการใช้ห้องสมุด 
          การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีส านึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และ
สร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถาน ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน 
ดังนี้ 

1.  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ 
2.  ห้ามคุยหรือส่งเสียงดังเกินสมควรขณะอยู่ในห้องสมุด 
3.  นักเรียนต้องน ารองเท้าวางบนชั้นวางรองเท้า ส าหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋า 
4.  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเค้ียวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด 
5.  เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่แขวน

หนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้น าไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร  
6.  ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่าง ๆ  ห้ามขีดเขียน ท าลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด 
7.  เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอ้ีเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
8.  ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง 
9.  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
การจัดบริการห้องสมุด 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย มีบริการการอ่าน และบริการแนะน าการใช้ห้องสมุด มีบริการยืม-คืนหนังสือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอน มีการบริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
และสื่ออ่ืน ๆ ได้น าเทคโนโลยี เพ่ือการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
(Union Library Management) และพัฒนารูปแบบการบริการห้องสมุดยุคใหม่ ดังนี้  

1.  การเข้าถึง คือ ห้องสมุดจัดเป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นสิ่งที่
ต้องคิดและควรท าคือ เวลาที่ให้บริการต้องมากกว่าเวลาท าการของราชการและความเชี่ยวชาญใน 
การจัดการแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ด้วยระบบรายชื่อหนังสือ (บรรณานุกรม) และระบบดรรชนีต่าง ๆ ที่
มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถช่วยเหลือตนเองในการสืบค้นข้อมูลได้ รวมทั้งการน าเสนอทีด่ึงดูดใจ 

2.  เครือข่ายห้องสมุดควรค านึงถึง โครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับการเตรียมระบบที่ดีไว้เพ่ือ  
การบริการอย่างเต็มที่และคุ้มค่า เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่กว้างไกล ด้วยบริการ
ออนไลน์ และระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ หรือ Internet ในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้ ห้องสมุด
ควรจัดท า Home page ของตน โดยจัดท าเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้เข้าระบบได้ง่าย และควรมีศูนย์กลาง 
ซึ่งจัดท าสารบัญ (Directory) ของ Home page ของห้องสมุดทุกแห่งที่อยู่ในเครือข่ายไว้ในที่เดียวกัน 

3.  ความเชี่ยวชาญ บรรณารักษ์จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและการสร้าง   
ชุดความรู้ ต้องทราบถึงประเภทของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือจัดให้เหมาะสมกับผู้ใช้ควรมีความเชี่ยวชาญ 
ในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการชนิดและประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันในการตอบค าถามทุกวิชา
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และทุกระดับต้องมียุทธศาสตร์ในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญที่ เพ่ิมข้ึนในการใช้         
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นห้องสมุดในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง (Physical Size) และมีความพอเหมาะ       
(Right Size) มีการบริการแบบเครือข่าย (Service on Network) กระจายการด าเนินการอยู่       
บนพ้ืนฐานขุมความรู้ที่มีมากกว่าหนังสือ สิ่งพิมพ์ ระยะทางการให้บริการ กรอบการท างานกว้างไกล 
(Internet) และขุมความรู้มีมากมายมหาศาล  
 
งานบริการของห้องสมุด 

งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
ส าหรับห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี ้

1.  บริการการอ่าน เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
มาไว้เพ่ือให้บริการและจัดเตรียมสถานที่ให้อ านวยความสะดวกต่อการอ่าน  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด  

2.  บริการยืม-คืน คือ บริการให้ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ 
การยืมของห้องสมุด เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ในกรณีที่ยืมเกินก าหนดผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตาม
อัตราที่ห้องสมุดก าหนด  

3.  บริการหนังสือจอง เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูผู้สอน
ก าหนดให้นักเรียนอ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจ านวนน้อย 
แต่มีผู้ใช้ต้องการจ านวนมากโดยแยกไว้ต่างหากและมีก าหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป  
          4.  บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพ่ือแนะน าผู้ใช้ให้ทราบว่าห้องสมุดจัดบริการ
อะไรบ้างให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การปฐมนิเทศแนะน าแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุด  
ส่วนใหญ่จะจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด              
ระเบียบการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ  มารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของห้องสมุด 
เป็นต้น 

5.  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
จะช่วยให้ค าแนะน าและบริการตอบค าถามแก่นักเรียนและผู้ใช้บริการ ทั้งค าถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุด และค าถามที่ต้องค้นหาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด ผู้ที่ไม่อยาก 
อ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 

6.  บริการแนะแนวการอ่าน เป็นบริการส าคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการอ่านพัฒนา
นิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มี
ปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่านหนังสือหรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 
เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีแรก  เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการต่าง ๆ  ของห้องสมุด 
ให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที ่           

7.  บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 



23 
 

8.  บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก   
ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากข้ึน ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 

9.  บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น          
สื่อมัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น          

10.  บริการชุมชน เป็นบริการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดยห้องสมุดจะ   
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาอ่านหนังสือ 
และใช้อินเตอร์เน็ทในห้องสมุด เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนในชุมชน   
ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์ 

11.  ส าหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันประชุมผู้ปกครอง หรือในโอกาสที่โรงเรียนได้จัดงาน
ต่าง ๆ ขึ้นการอ่าน  

 

ข้อมูลครู และบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 30 
รองผู้อ านวยการ 2 1 3 - - 3 33 
ครูประจ าการ 25 35 60 - 40 20 16 
พนักงานราชการ 4 5 9 - 7 1 4 
ครูอัตราจ้าง 5 3 5 - 5 - 2 
ครูบ้านพัก 6 15 10 - 10 - 3 
เจ้าหน้าที่ 6 12 16 1 13 - 5 
นักการ / ภารโรง 3 - 3 3 - - 10 
รวม 54 71 120 4 75 51  
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ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
 1.  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  720  คน 
 2.  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 39 57 96 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 38 58 96 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 37 59 96 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 51 95 146 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 53 90 143 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 42 101 143 

รวมทั้งหมด 30 327 513 720 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบการเชื่อมประสานกับ
ผู้ใช้ ความพึงพอใจต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และการน าระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมา
ใช้ในห้องสมุด โดยมีงานวิจัยดังนี้ 
 1.  การศึกษาระบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้  
 นิศาชล จ านงศรี (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการเชื่อมประสานกับ
ผู้ใช้ (User Interfaces) ของระบบ OPAC ของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ DYNIX : กรณีศึกษาศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 
ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการเชื่อมประสานของระบบโอแพคของ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ DYNIX ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 371 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน 371 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อระบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ของระบบโอแพค ของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ DYNIX ใน 4 
ประเด็น ได้แก่ การควบคุมการท างานหรือการใช้งานระบบ การควบคุมสูตรการค้น การควบคุมการ
แสดงผลการค้นคืน และการช่วยเหลือในการใช้งานระบบในระดับปานกลาง ส าหรับปัญหาในการใช้
งานระบบ พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในระดับน้อย ด้านการออกแบบหน้าจอแสดงผลพบว่ า 
นักศึกษาเห็นด้วยกับการออกแบบหน้าจอการแสดงผลของระบบโอแพคทุกหน้าจอ โดยเห็นด้วยกับ
ประเด็นการคงข้อมูลในหน้าจอไว้ทั้งหมดมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ถ้อยค า ส่วนข้อมูลที่ต้องการ
ให้แสดงเพ่ิมเติม ได้แก่ การแสดงสถานภาพของหนังสือและจ านวนฉบับที่ห้องสมุดมีไว้ในหน้าจอ
แสดงรายการบรรณานุกรมแบบย่อยและหน้าจอ แสดงรายการบรรณานุกรมแบบสมบูรณ์ การแสดง
เลขหน้าไว้ที่บรรทัดต่อจากรายการสุดท้ายของการแสดงผล ในกรณีที่ผลการค้นมีหลายหน้าไว้ในหน้า
จอแสดงผลขั้นต้น และการแสดงข้อความบอกต าแหน่งค าที่ใช้ค้นไว้ในหน้าจอแสดงจ านวนรายการที่
พบ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องการให้แปลข้อความแสดงความผิดพลาด หน้าจอให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
และหน้าจอแสดงผลเป็นภาษาไทย และต้องการให้เลือกแสดงรายการหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับ
ค าที่ใช้ค้นได้ โดยภาพรวมกลุ่มที่มีประสบการณ์มากพึงพอใจต่อระบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้
มากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์น้อย ยกเว้นประเด็นการให้ความช่วยเหลือในการใช้งานระบบที่กลุ่ม
ประสบการณ์น้อยมีความพึงพอใจมากว่า 
 2.  ความพึงพอใจต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
 พุฒิพงศ์ ยองทอง (2550) ได้พัฒนาระบบอาร์เอฟไอดี (RFID) ส าหรับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส (Open source) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาส่วนการเชื่อต่อระบบรับ
สัญญาณ RFID เข้าสู่ระบบหลักของโปรแกรมจัดการห้องสมุด KOHA เป็นการปรับปรุงระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องสมุดให้มีความสะดวก สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับ RFID ให้
ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ และช่วยลดงบประมาณการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยหันมา
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Open source รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการเผยแพร่
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การประยุกต์ใช้งาน RFID ซึ่งพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถปฏิบัติการตามเงื่อนไขการยืม-คืน วัสดุ
อุปกรณ์ห้องสมุดโดยเครื่องท ารายการอัตโนมัติเสมือน (Virtual Self Check Machine) 
 Dwivedi, Yogesh K. (2013) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเองของห้องสมุด โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แบบสอบถามสร้างจาก Delone 
และ McLean’s IS Success Model แบบสอบถามแบ่งเปน็สองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ความถี่ในการใช้ห้องสมุดและการรับรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี RFID ส่วนที่สอง ประกอบด้วย ค าถามโดยใช้ลิเกตสเกล 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 หมายถึง เห็นด้วย 3 หมายถึง เฉยๆ (มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) 2 หมายถึง ไม่
เห็นด้วย และ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีการทดสอบความเที่ยง (Reliability test) โดยใช้
Cronbach’s alpha เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยทดสอบจากนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 5 คน และมีการปรับแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง การรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK higher education institution’s library) โดยวิธีสุ่ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จากนั้นจึงส่งแบบสอบถามทางอีเมล์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา มีความสมบูรณ์และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ จ านวน 181 ชุด 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.5 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องสมุด เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับรู้เรื่อง RFID จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.4  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านต่าง ๆ ในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยพึงพอใจในระดับมาก ในด้านคุณภาพการให้บริการ  (     = 3.80 ) คุณภาพของ
ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ  (     = 4.04 ) คุณภาพของระบบ  (    = 4.05 ) ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ
ระบบ (    = 4.12 ) และในด้านการใช้ระบบการยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด (    = 4.52 ) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัย เช่น คุณภาพของระบบ การใช้
ระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ มีนัยส าคัญต่อการใช้ระบบการยืม –คืนหนังสือด้วยตนเอง 
 3.  การน าระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมาใช้ในห้องสมุด 
 McDonald, Christine (2009) ได้ศึกษารูปแบบการเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชน Crandall Public Library in Glens, New York โดยการน าระบบการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง มาใช้ในการยืม-คืนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด พร้อมทั้ง
ปรับปรุงขั้นตอนการบริการ รวมทั้งปรับปรุงลักษณะกายภาพของห้องสมุด ท าให้เกิดความสะดวกใน
การใช้บริการยืม-คืน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความรวดเร็วในการให้บริการ 
 หลังจากติดตั้งระบบพบว่าสถิติการยืมด้วยระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ค่อนข้างน้อย
ประมาณ 20 % ในขณะที่ห้องสมุดได้ตั้งเปูาไว้ 80 % หลังจากนั้น 6 เดือน พบว่าสถิติการยืมเพ่ิมขึ้น
เป็น 65 % ซึ่งพบสาเหตุที่การยืมหนังสือไม่เป็นไปตามเปูาหมาย คือ 1) หนังสือบางเล่มไม่สามารถยืม
ด้วยระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองได้ เนื่องจากยังไม่ได้ติดแท็ก 2 ) เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความ
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ช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ใช้บริการยืมหนังสือออกไม่ได้ รวมทั้งขาดการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ ท าให้
ผู้ใช้บริการไม่กล้าใช้ระบบ หลังจากนั้นจึงมีการประชุมและก าหนดให้ผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลื อ
และสอนผู้ใช้ให้ใช้ระบบดังกล่าว เช่น การยืม-คืน การยืม ดีวีดี การช าระค่าปรับ หลังจากนั้น 2 เดือน 
สถิติการยืม เพ่ิมเป็น 75 % ปัจจุบันการยืมเพ่ิมขึ้นเป็น 81 % และ เพ่ิมขึ้น 90 % ในปี ค.ศ. 2013 
ซึ่งจะเห็นว่าการให้บริการยืม-คืนด้วยระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ ผู้ใช้บริการจะเกิดความม่ันใจ เมื่อได้รับค าแนะน า ในขณะที่เด็ก ๆ จะรู้สึกสนุกในการยืม การคืน
และได้สอนพ่อแม่ให้ใช้ระบบดังกล่าวส าหรับผู้ใหญ่รู้สึกว่าการยืม การคืนรวดเร็ว ไม่ต้องมีคิวรอนาน 
ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ และพบว่าการยืมหนังสือหรือดีวีดีท าได้ง่ายกว่าการซื้อองุ่นหรือมะเขือเทศใน
ห้างสรรพสินค้า นอกจากการนี้ การออกแบบตู้รับคืนให้เป็นกระจก 90 % ท าให้ผู้ใช้ได้เห็นหนังสือ
ของเขาถูกรับคืนโดยไหลไปตามสายพานและลงในตู้รับหนังสือ และเด็ก ๆ ก็ชอบดู ส าหรับแผ่นดีวีดี
เมื่อรับคืนแล้วผู้ยืมสามารถยืมต่อได้ทันที จะเห็นว่า การบริการดังกล่าวเป็นการบริการที่ดี รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และท าให้ผู้ใช้บริการมีความสุข เทคโนโลยีท าให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สามารถจัดบริการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาตนเองและ
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ 
 Makori, Elisha Ondieki (2011) ได้ส ารวจการน าระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มาใช้
ในการบริหารจัดการ การด าเนินงานและการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ
เคนยา (Kenyan) โดยวิธีการส ารวจรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากห้องสมุดหลาย
แห่งในเคนยา การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งสอบถามทางเว็บไซต์ การวิเคราะห์เอกสาร และ
เก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกต โดยมีผู้ตอบค าถามจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประเทศเคนยา จ านวน 
4 แห่ง พบว่า ห้องสมุดในประเทศเคนยามีจ านวนน้อยที่ใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น มีห้องสมุดหนึ่งแห่งใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเอง ในการส ารวจหนังสือและตรวจสอบหนังสือแต่ยังไม่มีตู้รับคืนหนังสือ มีห้องสมุดอีกหนึ่งแห่งอยู่
ระหว่างติดตั้งระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ส าหรับห้องสมุดที่เหลือเห็นว่า ระบบการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง เป็นเรื่องใหม่ส าหรับห้องสมุด จากการส ารวจครั้งนี้ พบปัญหาและอุปกรณ์หลาย
อย่าง เช่น ขาดนโยบายและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้
จ าหน่ายระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มีน้อย และห้องสมุดขาดทักษะการเจรจาต่อรองและโน้ม
น้าวให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของการน าระบบการยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง มาใช้ในการ
ด าเนินงานและการบริการของห้องสมุด ขาดเงินทุนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเคนยา น าระบบการยืม-คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง มาใช้เพ่ือการให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ ท าให้ห้องสมุดเป็นคลังข้อมูลที่ทันสมัย 
สามารถให้บริการข้อมูล ข่าวสารและความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 Chelliah, J., Sood, S., & Scholfield, S. (2015) ได้ศึกษาการน าระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเองของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการ
ประเมินการติดตั้งระบบการยืม-คืนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งมีการประเมินในสามส่วน คือ 
คน กระบวนการและเทคโนโลยี วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวข้องในการติดตั้งระบบ
ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับการบริการของห้องสมุด โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
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โครงสร้าง แต่ละคนใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30 นาที 1 ชั่วโมง และมีการบันทึกเทปและถอดเทป
ภายหลัง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สามประเด็นดังนี้ 
 1.  ด้านพนักงาน (People) เห็นว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศห้อสมุด เนื่องจากมีการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
  1.1  ระบบสามารถเพ่ิมความปลอดภัยการขโมยหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ
ออกจากห้องสมุดได้ดีกว่าการใช้ระบบบาร์โค้ด 
  1.2  สามารถบรรจุข้อมูล เช่น จ านวนการยืมของหนังสือเล่มนั้น สามารถติดตาม
การใช้หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศแต่ละเล่มในห้องสมุดได้ ให้ข้อมูลเที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน 
สามารถน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
  1.3  การเชื่อมระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองเข้ากับระบบหุ่นยนต์ ท าให้สามารถ
น าหนังสือจากชั้นมาให้บริการผู้ขอใช้บริการได้ 
  1.4  มีการจัดการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้อง แม่นย า และลดพ้ืนที่
การจัดเก็บหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.5  บริการสารสนเทศ สามารถให้บริการได้รวดเร็ว เช่น การยืม การจัดเก็บหนังสือ
ขึ้นชั้น รวมทั้งมีการบริการด้วยตนเอง เช่น การยืม การคืน การค้นหาหนังสือ ท าให้บรรณารักษ์มีเวลา
ท างานอย่างอ่ืนมากขึ้น 
  1.6  ลดภาระการท าเครื่องมือช่วยค้น การมีหุ่นยนต์ ท าให้การเก็บหนังสือขึ้นชั้นได้
ถูกต้อง 
  1.7  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การปูองกันการสูญหายหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศ การไม่ส่งคืนและการจัดเรียงหนังสือบนชั้นไม่ถูกต้อง 
  1.8  การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
เปิด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้พบทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ ดังนั้นห้องสมุดควรมีบริการแสดง
รายชื่อหนังสือออนไลน์ ให้ผู้ใช้ได้เห็น เป็นการกระตุ้นให้มีความต้องการหนังสือนั้น ๆ 
  1.9  การเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ ควรเก็บเฉพาะข้อมูลการยืม และระเบียบการยืม 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 
 2.  ด้านกระบวนการ (Processes) 
 ในด้านกระบวนการมีการปรับเปลี่ยนโดยแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ 
  2.1  กระบวนการติดตั้งระบบ มีหลายกระบวนการนับตั้งแต่การคัดเลือกผู้จ าหน่าย
ระบบ การช าระเงิน การเข้ารหัสและติดตั้งระบบ การพิจารณาเลือกลักษณะของแท็ก ระบบการยืม
การคืนหนังสือด้วยตนเอง ระบบรักษาความปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดีของเทคโนโลยี RFID ตลอดจน
การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี RFID แก่พนักงาน 
  2.2  กระบวนการหลังจากการติดตั้ง มีความคาดหวังต่อการท างานของระบบ มีการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 3.  ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
 การน าเทคโนโลยี RFID มาใช้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ถือเป็นเรื่องใหม่ และเป็น
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกท่ีน าระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมาบูรณาการเข้ากับระบบ
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หุ่นยนต์ ที่สามารถน าหนังสือออกจากชั้นมาให้บริการผู้ใช้ โดยห้องสมุดจัดเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นใต้ดิน 
ดังนั้นห้องสมุดจึงไม่มีหนังสือ ชั้นวางหนังสือ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ห้องสมุดใน
อนาคต ที่มุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
ไม่ได้ยึดหนังสือเป็นหลักเช่นในปัจจุบัน ท าให้ห้องสมุดมีพ้ืนที่โล่ง ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ห้องสมุดเป็นสถานที่เรียนรู้และท างานร่วมกันของนักศึกษา ซึ่งผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อพนักงานและกระบวนการท างาน คือมีการวางแผนงบประมาณ การเงิน การจัดการองค์กร การ
วางแผน อัตราก าลัง การวางแผนการติดแท็ก การฝึกอบรมให้ความรู้ 
 บริการดังกล่าวเป็นบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการและเป็นการเตรียมพร้อม
ห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการจัดการหนังสือหรือ
ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบจัดการข้อมูล  เ ป็นการเปลี่ ยน เทคโนโลยี ในห้องสมุด
สถาบันอุดมศกึษาท าให้ต้องมีการพัฒนาบุคคลากร 
 ข้อมูลที่ได้น ามาพัฒนารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Praceti) แก่ห้องสมุดอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
1) ปัจจัยความส าเร็จของการติดตั้งระบบยืม-คืน 2) คู่มือแนะน าการติดตั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคน
กระบวนการและเทคโนโลยี 3) กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้กับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีคลื่นวิทยุมา
เชื่อมต่อกับระบบหุ่นยนต์ให้สามารถน าหนังสือออกจากชั้นมาส่งให้ผู้ใช้บริการ และ 5 ) ปัจจัยเสี่ยงที่
ควรหลีกเลี่ยง 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
5.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล      
6.  การจัดกระท าข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่อยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 720 คน ข้อมูลครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จ านวน 120 คน  โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศ  สถานภาพส่วนตัว  จ านวนครั้ง/การใช้บริการ  ช่วงเวลาของการใช้งานประเภท
งานที่ใช้บริการ 

ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วย
ตนเองบนเว็บไซต์ห้องสมุดของครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรตกิาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้  
ตอนที ่1 เป็นขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่อง

ยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ าแนกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะการใช้งาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดับ พงศ์เทพ จิระโร (2557) คือ  

5    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับมากที่สุด  
4    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับมาก  
3    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับปานกลาง  
2    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับน้อย  
1    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดของนักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วย
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ทั้ง 5 ระดับ โดยน าคะแนนเฉลี่ย ( X ) 
ของคะแนนตัวชี้วัดโดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535)  และการ
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ไว้ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย    4.51-5.00  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย    3.51 -4.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย    2.51-3.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย    1.51-2.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย    1.00-1.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
แบบสอบถามชุดนี้มี  3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วย

ตนเองในเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   
 ตอนที่ 3     การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และ

บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่มีต่อการใช้บริการด้วย
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยได้ด าเนินตามขั้นตอน
ดังนี้   

 1.  ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน         
ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองในเว็บไซต์ของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     

 2.  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและ
การยืมต่อด้วยตนเองในเว็บไซต์ ตัวแปรที่ต้องการวิจัยจากเอกสารงานวิจัยรวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ   

 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างค านิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่างข้อค าถามของ
แบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา    
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล       

การรวบรวมข้อมูลใช้เวลา ตลอดปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้  

1.  ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.  น าแบบสอบถามไปแจกนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนภายใน 3 วัน 
 3.  น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์และความสอดคล้องของ

ค าตอบที่ได้ในแบบสอบถามทุกฉบับก่อนลงรหัสและปูอนข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ต่อไป    

 4.  ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ส่งไป มีดังนี้ 
แจกนักเรียนจ านวน 300 ฉบับ ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  20 ฉบับ  ซึ่งเท่ากับจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
ทั้งหมด และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทุกฉบับ สามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้  
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การจัดท าข้อมูล 
 1.  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  น าแบบสอบถามซึ่งจ าแนกตามข้อ 1 มาตรวจซึ่งให้คะแนนเป็นรายข้อตามระดับความพึงพอใจ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 3.  น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมายและ

สมมติฐานที่ตัง้ไว้  
 4.  ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม  การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

และการยืมต่อด้วยตนเองในเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตามระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษา  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

และการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2561 (มีนาคม 2561-มีนาคม 2562) 
มีผลสรุปดังนี้ 

 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้

บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     

- ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.14 
- ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของห้องสมุด อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90.01 
3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คะแนนเต็ม 10 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผล และแปลความหมายจากข้อมูล ผู้วิจัย

จึงใช้สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  แทน ร้อยละ 
 X แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ความพงึพอใจระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 90 - 100 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 80 - 89 ความพึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ 70 - 79 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69 ความพึงพอใจระดับน้อย 
ร้อยละ 50 - 59 ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 



35 
 

เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ความพึงพอใจระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

แบบสรุปประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรต้น เพศ สถานภาพส่วนตัว จ านวนครั้ง/        
การใช้บริการ ช่วงเวลาของการใช้บริการ ประเภทงานที่ใช้บริการ  และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองในเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

 

1.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านเพศ 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย  116 0.36 36.25 
 หญิง 204 0.63 63.75 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับ
ที่ 1 คือ เพศหญิง จ านวน 204 คน (ร้อยละ 63.75) ล าดับที่ 2 คือ เพศชาย จ านวน 116 (ร้อยละ 36.25) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  เป็นเพศหญิง 
จ านวน 204 คน (ร้อยละ 63.75) เพศชาย จ านวน 116 คน (ร้อยละ 36.25) ของจ านวนผู้กรอก
แบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 
320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 
320 ฉบับ 
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2.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานภาพส่วนตัว 
ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านสถานภาพส่วนตัว 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
2. สถานภาพส่วนตัว 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 40 0.12 12.5 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 40 0.12 12.5 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 0.12 12.5 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 60 0.18 18.75 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 60 0.18 18.75 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 60 0.18 18.75 
 ครู/อาจารย์  
 บุคลากร/เจ้าหน้าที่  

20 0.06 6.25 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามแบบสุ่มตัวอย่าง
ห้องละ 10 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
60 คน (ร้อยละ 18.75) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75)  ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน (ร้อยละ 6.25) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านสถานภาพส่วนตัว
ของจ านวนผู้กรอกแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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3.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านจ านวนครั้งทีม่าใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านจ านวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
3. จ านวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 

 5-10  ครั้ง   33 0.10 10.31 
 11-15  ครั้ง 80 0.25 25 
 16-20  ครั้ง 97 0.30 30.31 
 มากกว่า 20 ครั้งข้ึนไป 110 0.34 34.37 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวน
ครั้งที่มาเขา้มาใช้บริการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 34.37) อันดับที่ 2 คือ 
16-20 ครั้ง (ร้อยละ 30.31) อันดับที่ 3 คือ 11-15 ครั้ง (ร้อยละ 25) อันดับที่ 4 คือ 5-10 ครั้ง    
(ร้อยละ 10.31) 
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม        
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อ
ระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งมากที่สุด คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 34.37) จากกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 
 

4.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
4. ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วงเวลาเรียน  150 0.46 46.87 
 ช่วงเวลาพักกลางวัน 119 0.37 37.18 
 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 235 0.73 73.43 
 ช่วงเวลา  CSG. 200 0.62 62.5 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 283 0.88 88.43 

 
 



38 
 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า  
1 ข้อ) ช่วงเวลาของการใช้งานมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 88.43) อันดับที่ 2 
คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 73.43) อันดับที่ 3 คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 62.5) อันดับ
ที่ 4 คือ ช่วงเวลาเรียน (ร้อยละ 46.87) อันดับที่ 5 คือ ช่วงเวลา CSG. กลางวัน (ร้อยละ 37.18) 
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านช่วงเวลา
ของการใช้บริการมากที่สุด คือ วันเสาร์–อาทิตย์ (ร้อยละ 88.43) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
 

5.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการ  (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางท่ี 5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านประเภทที่ใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
5. ประเภทที่ใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บริการยืม-คืน 319 0.99 99.68 
 บริการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 70 0.21 21.87 
 บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ 50 0.15 15.62 
 บริการอินเตอร์เน็ต 320 1 100 
 บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 300 0.93 93.75 
 บริการยืมวารสาร-หนังสือพิมพ์ 210 0.65 65.62 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านประเภทที่ใช้บริการมากที่สุด ล าดับที่ 1 คือ 
บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 320 คน (ร้อยละ 100) ล าดับที่ 2 คือ บริการยืม-คืน จ านวน 319 คน       
(ร้อยละ 99.68) ล าดับที่ 3 คือ บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน จ านวน 300 คน (ร้อยละ 93.75)  ล าดับ
ที่ 4 คือ บริการยืมวารสาร-หนังสือพิมพ์ จ านวน 210 คน (ร้อยละ 65.62) ล าดับที่ 5 คือ บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 70 คน (ร้อยละ 21.87) ล าดับที่ 6 คือ บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ จ านวน 50 คน   
(ร้อยละ 15.62)  
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 6 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านประเภทที่
นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากที่สุด คือ บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 320 คน (ร้อยละ 100) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืม
ต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ ดังนี้ 

1.  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่อง    

ยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) 

รายการประเมิน 

ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วยเครื่อง
ยืม-คืนอัตโนมัติ 

4.45 0.62 89.06 4 

2.  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการใช้เครื่อง
ยืม-คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง 

4.67 0.49 93.44 1 

3.  ท่านสามารถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละหลายเล่ม 4.45 0.61 88.94 5 
4.  ระบบการยืม-คืนท างานตอบสนองได้ รวดเร็วและ
ทันสมัย 

4.40 0.60 88.06 6 

5.  การยืมหนังสือด้วยตนเองสามารถปกปูองความเป็น
ส่วนตัวได้ 

4.48 0.62 89.56 2 

6.  เครื่องยืม-คืนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.46 0.60 89.13 3 
7.  การอ่านข้อมูลของระบบตรงตามรายการหนังสือที่
ยืม 

4.29 0.52 85.81 7 

รวม 4.45 0.89 89.14 มาก 
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ตารางที่ 7 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 
(RFID)  จ านวน 320 คน 

 
320 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) 5 4 3 2 1 
1.  ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วยเครื่องยืม-
คืนอัตโนมัติ 

166 134 19 1 0 

2.  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องยืม-
คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง 

218 99 3 0 0 

3.  ท่านสามารถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละหลายเล่ม 160 145 13 2 0 
4.  ระบบการยืม-คืนท างานตอบสนองได้ รวดเร็วและ
ทันสมัย 

148 153 19 0 0 

5.  การยืมหนังสือด้วยตนเองสามารถปกปูองความเป็น
ส่วนตัวได้ 

173 128 18 1 0 

6.  เครื่องยืม-คืนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 163 141 15 1 0 
7.  การอ่านข้อมูลของระบบตรงตามรายการหนังสือที่ยืม 103 207 10 0 0 

 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (ร้อยละ 93.44) ล าดับ
ที่ 2 คือ การยืมหนังสือด้วยตนเองสามารถปกปูองความเป็นส่วนตัวได้ (ร้อยละ 89.56)  ล าดับที่ 3 คือ 
เครื่องยืม-คืนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 89.13) ล าดับที่ 4 คือ ท่านเข้าใจขั้นตอนการ 
ยืม-คืนด้วยตนเองด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (ร้อยละ 89.06) ล าดับที่ 5 คือ ท่านสามารถยืมหนังสือ
ได้พร้อมกันครั้งละหลายเล่ม (ร้อยละ 88.94) ล าดับที่ 6 คือ ระบบการยืม-คืนท างานตอบสนองได้ 
รวดเร็วและทันสมัย (ร้อยละ 88.06) ล าดับที่ 7 คือ การอ่านข้อมูลของระบบตรงตามรายการหนังสือ
ที่ยืม (ร้อยละ 85.81)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 89.14) 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านการยืม-คืนด้วยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ห้องสมุด 

รายการประเมิน 
ด้านการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนเว็บไซต์
ห้องสมุด 

เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ 

4.53 0.61 90.50 2 

2.  ระบบการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่าย 4.51 0.52 90.25 3 
3.  ระบบยืมต่อด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วและ
ทันสมัย 

4.45 0.61 88.94 6 

4.  ขั้นตอนการกดยืม หนังสือด้วยตนเอง เข้าใจง่าย       
ไม่ซับซ้อน 

4.47 0.56 89.38 4 

5.  จ านวนครั้งที่กดยืมต่อด้วยตนเอง เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

4.39 0.68 87.81 7 

6.  การท างานของระบบมีประสิทธิภาพตรงตามรายการ  
ที่ยืม 

4.47 0.59 89.31 5 

7.  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการเข้าใช้ และ
การยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ 

4.70 0.49 93.94 1 

รวม 4.50 0.90 90.01 มากที่สุด 
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ตารางที่ 9 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
บนเว็บไซต์ห้องสมุด  จ านวน 320 คน 

 
320 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนเว็บไซต์
ห้องสมุด 

5 4 3 2 1 

1.  ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ 

186 117 16 1 0 

2.  ระบบการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่าย 167 150 3 0 0 

3.  ระบบยืมต่อด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วและ
ทันสมัย 

160 145 13 2 0 

4.  ขั้นตอนการกดยืม หนังสือด้วยตนเอง เข้าใจง่าย       
ไม่ซับซ้อน 

160 150 10 0 0 

5.  จ านวนครั้งที่กดยืมต่อด้วยตนเอง เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

160 126 33 1 0 

6.  การท างานของระบบมีประสิทธิภาพตรงตามรายการ  
ที่ยืม 

163 144 12 1 0 

7.  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการเข้าใช้ และ
การยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ 

227 89 4 0 0 

 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการเข้าใช้ และการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ (ร้อยละ 93.94) 
ล าดับที่ 2 คือ ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์    
(ร้อยละ 90.50) ล าดับที่ 3 คือ ระบบการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่าย (ร้อยละ 90.25)  
ล าดับที่ 4 คือ ขั้นตอนการกดยืม หนังสือด้วยตนเอง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน (ร้อยละ 89.38)  ล าดับที่ 
5 คือ การท างานของระบบมีประสิทธิภาพตรงตามรายการที่ยืม (ร้อยละ 89.31) ล าดับที่ 6 คือ ระบบ
ยืมต่อด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย (ร้อยละ 88.94) ล าดับที่ 7 คือ จ านวนครั้งที่กด
ยืมต่อด้วยตนเอง เพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 87.81)   
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ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ห้องสมุด อยู่ในระดับมากที่สุด    
(ร้อยละ 90.01) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น 
1.  การให้บริการของห้องสมุดจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 320 คน  

ส่งกลับมา 320 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.  “จุดเด่น” คือ ความสะดวกในการใช้บริการ การกดยืมต่อในระบบท าได้ง่าย รวดเร็ว โดย

ไม่ต้องน าหนังสือมาที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ไม่อยู่สามารถยืม-คืนด้วยตนเองได้ มีหลักฐานสลิปยืนยัน 
สามารถตรวจสอบวันคืนหนังสือได้ สะดวกและทันสมัย การกดยืมต่อสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ 

3.   “จุดที่ควรปรับปรุง” คือ ประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไม่ดี เน็ตช้า เครื่องบริการ 
ไม่เพียงพอ หนังสือบางเล่มไม่มีหน้าปกตัวอย่าง หนังสือบางเล่มยืมกับเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติไม่ได้ เครื่องยืม-คืน
อัตโนมัติอ่านลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบช้า แก้ไขรายการหนังสือที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 

4.   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วตก และหลุดบ่อย เพ่ิมจ านวน
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เพ่ิมจ านวนเล่มหนังสือที่ยืมต่อคนให้มากขึ้น เพ่ิมจ านวนครั้งที่ยืมต่อบนเว็บ
ห้องสมุด ปรับปรุงเรื่องการประมวลผลเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติให้ตอบสนองเร็วขึ้น 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อ
การใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่
ช่วงปีการศึกษา 2561 (มีนาคม 2561-มีนาคม 2562) ในการด าเนินงานปรากฏว่า จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 

คร/ูอาจารย์/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
จ านวน  20 คน 

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ านวน  300 คน 
 ปรากฏว่าผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานหอสมุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1  คิดเป็น  
ร้อยละ 100 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีมาก 
 
 

 

 



44 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษา อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

 
สรุปผลการศึกษา 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเอง
บนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2561 และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการให้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองและยืม-คืนหนังสือด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติของ
หอ้งสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลมาได้ จ านวน 320 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
 1.  เพศ 
 2.  สถานภาพส่วนตัว 
 3.  จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน 
 5.  ประเภทงานที่ใช้บริการ 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้

บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) 
2.  ด้านการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนเว็บไซต์ห้องสมุด  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท 
(likert’s scale) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ 

ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น ต่าง ๆ  ใน
การปรับปรุงให้บริการ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC ค านวณหา



45 
 

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 
ฉบับ สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ 
 2.  สถานภาพส่วนตัว 
 3.  จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน 
 5.  ประเภทงานทีใ่ช้บริการ 

ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านข้อมูล
เบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  

1.  เพศ 
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ เพศหญิง จ านวน 204 คน (ร้อยละ 63.75) 

ล าดับที่ 2 คือ เพศชาย จ านวน 116 (ร้อยละ 36.25) 
ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน 
(ร้อยละ 63.75) เพศชาย จ านวน 116 คน (ร้อยละ 36.25) ของจ านวนผู้กรอกแบบสอบถาม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

2.  สถานภาพส่วนตัว 
จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด ล าดับที่ 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 

40 คน (ร้อยละ 12.5) ล าดับที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5)   
ล าดับที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) ล าดับที่ 4 คือ นักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) ล าดับที่ 5 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) ล าดับที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 60 คน (ร้อยละ 18.75) 
ล าดับที่ 7 นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน (ร้อยละ 6.25) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านสถานภาพ
ส่วนตัวของจ านวนผู้กรอกแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้
บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

3.  จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งที่มาเข้ามาใช้บริการมากที่สุด 

อันดับที่ 1 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 34.37) อันดับที่ 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 30.31) 
อันดับที่ 3 คือ 11-15 ครั้ง (ร้อยละ 25) อันดับที่ 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 10.31) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม        
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อ
ระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งมากที่สุด คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 34.37) จากกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 

4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน 
ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ช่วงเวลาของการใช้งานมากที่สุด อันดับที่ 1 

คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 88.43) อันดับที่ 2 คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 73.43)    
อันดับที่ 3 คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 62.5) อันดับที่ 4 คือ ช่วงเวลาเรียน (ร้อยละ 46.87) 
อันดับที่ 5 คือ ช่วงเวลา CSG. กลางวัน (ร้อยละ 37.18) 
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านช่วงเวลา
ของการใช้บริการมากที่สุด คือ วันเสาร์–อาทิตย์ (ร้อยละ 88.43) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

5.  ประเภทงานที่ใช้บริการ 
ประเภทที่ใช้บริการมากที่สุด ล าดับที่ 1 คือ บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 320 คน (ร้อยละ 100) 

ล าดับที่ 2 คือ บริการยืม-คืน จ านวน 319 คน (ร้อยละ 99.68) ล าดับที่ 3 คือ บริการคอมพิวเตอร์
ส าหรับพิมพ์งาน จ านวน 300 คน (ร้อยละ 93.75)  ล าดับที่ 4 คือ บริการยืมวารสารหนังสือพิมพ์ 
จ านวน 210 คน (ร้อยละ 65.62) ล าดับที่ 5 คือ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 70 คน (ร้อยละ 21.87) 
ล าดับที่ 6 คือ บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ จ านวน 50 คน (ร้อยละ 15.62)  
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ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 6 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านประเภทที่
นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากท่ีสุด คือ บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 320 คน (ร้อยละ 100) จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด  จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้
บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    
ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) 
ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ

ใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านการยืม-คืน
ด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้
ค าแนะน าในการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (ร้อยละ 93.44) ล าดับที่ 2 คือ การยืมหนังสือ
ด้วยตนเองสามารถปกปูองความเป็นส่วนตัวได้ (ร้อยละ 89.56) ล าดับที่ 3 คือ เครื่องยืม-คืนท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 89.13) ล าดับที่ 4 คือ ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วย
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (ร้อยละ 89.06) ล าดับที่ 5 คือ ท่านสามารถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละ
หลายเล่ม (ร้อยละ 88.94) ล าดับที่ 6 คือ ระบบการยืม-คืนท างานตอบสนองได้ รวดเร็วและทันสมัย 
(ร้อยละ 88.06) ล าดับที่ 7 คือ การอ่านข้อมูลของระบบตรงตามรายการหนังสือที่ยืม (ร้อยละ 85.81)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่       
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเอง
บนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) อยู่ในระดับมาก   
(ร้อยละ 89.14) 

2.  ด้านการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนเว็บไซต์ห้องสมุด 
ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ

ใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านการยืม-คืน
ด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้
ค าแนะน าในการเข้าใช้ และการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ (ร้อยละ 93.94) ล าดับที่ 2 คือ ท่าน
เข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ (ร้อยละ 90.50)  ล าดับที่ 
3 คือ ระบบการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่าย (ร้อยละ 90.25)  ล าดับที่ 4 คือ ขั้นตอนการ
กดยืม หนังสือด้วยตนเอง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน (ร้อยละ 89.38)  ล าดับที่ 5 คือ การท างานของระบบ
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มีประสิทธิภาพตรงตามรายการที่ยืม (ร้อยละ 89.31)  ล าดับที่ 6 คือ ระบบยืมต่อด้วยตนเอง มีความ
สะดวกรวดเร็วและทันสมัย (ร้อยละ 88.94) ล าดับที่ 7 คือ จ านวนครั้งที่กดยืมต่อด้วยตนเอง เพียงพอ
ต่อความต้องการ (ร้อยละ 87.81)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ห้องสมุด อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 90.01) 
 
อภิปรายผล 
 1.  สภาพการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 

ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการ
ยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่งานวิจัยของ Ozoh 
(2007) ซึ่งได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของห้องสมุด The 
Robbert W. Woodruff Library of Emory University พบว่าผู้ใช้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ 7 ปี ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดต่างประเทศได้น าระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมาใช้ก่อน
ประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี 

ด้านความถี่ในการใช้บริการยืม-คืนด้วยตนเอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
ใช้ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลการวิจัยของ Tseng, S.-h., & Kuo, P.-d (2009) 
พบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการสัปดาห์ละสองครั้งมากที่สุด ใช้บริการในแต่ละครั้งประมาณ 10-20 นาที 

ด้านการเรียนรู้การใช้บริการยืม-คืนด้วยตนเอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเรียนรู้ จากการ
แนะน าบนหน้าจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tseng, S.-
h., & Kuo, P.-d (2009) ซึ่งได้ศึกษาการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของห้องสมุดประชาชน
ไต้หวัน พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสนใจอ่านและเรียนรู้วิธีใช้ระบบการยืม -คืนด้วยตนเองจาก
จอคอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก 

ด้านการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่า
ส่วนใหญ่ยืมหนังสือ ต ารา มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภารักษ์  เมินกระโทก และ จุไร
รัตน์  วิสัยดี (2556) ได้ศึกษาบทบาทของศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาต่อการสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพบว่าหนังสือ หรือต ารา เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่
ผู้ใช้บริการยืมมากที่สุด 
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2.  ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบยืม-คืนด้วยตนเอง 
ด้านผู้ให้บริการ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่พร้อม

ให้บริการและสามารถติดต่อได้ทันทีท่ีมีปัญหาในการยืมหนังสือ ซึ่งอาจจะมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
คอยให้ค าแนะน าในการยืมหนังสือหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจากงานวิจัยของ McDonald (2009) ได้ศึกษา
รูปแบบการเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน Crandall Public Library in 
Glens Falls, New York พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถิติการยืมหนังสือไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
คือ บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ใช้บริการยืมหนังสือออกไม่ได้ รวมทั้ง
ขาดการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ ในขณะที่สถิติการให้บริการยืม-คืนหนังสือ ของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแนะน าวิธีใช้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองแก่ผู้ใช้บริการทั้ง
รายกลุ่มและรายบุคคล 

ในด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู้ใช้บริการ ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบ
สามารถท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหน้าจอการยืม การคืน
ได้โดยง่าย เข้าใจขั้นตอนการยืม การคืนหนังสือด้วยตนเองที่ปรากฏในแต่ละหน้าจอ กรณีหนังสือที่
น ามายืมเป็นหนังสือที่ยืมออกไม่ได้ระบบแสดงข้อความ/สัญลักษณ์ให้ทราบอย่างชัดเจน และเมื่อ
ระบบการยืมหนังสือขัดข้อง ระบบแสดงข้อความพร้อมให้ค าแนะน า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิศาชล จ านงศรี (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User 
Interfaces) ของระบบ OPAC ของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ DYNIX ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ของระบบโอแพคของโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ DYNIX 

ด้านความสามารถของระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ว่าระบบมีความสามารถในการยืมและการคืนหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งจากงานวิจัยของ  Dwivedi, 
Yogesh K. (2013) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของห้องสมุด  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองในด้านต่าง ๆ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยพึงพอใจในระดับมากในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพของ
ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ ด้านคุณภาพของระบบ ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ เฉพาะด้านการใช้
ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
Ozoh (2007) ที่พบว่าโดยภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ในระดับมากเช่นกัน 

ด้านการออกแบบหน้าจอ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าหน้าจอระบบการยืมและ
หน้าจอระบบการคืนหนังสือด้วยตนเองมีความเหมาะสม ในด้านการจัดวางข้อความ/กราฟิก       
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ของหน้าจอการใช้ภาษาบนหน้าจอ ขนาดของตัวอักษรบนหน้าจอการยืม ความเพียงพอของข้อมูลที่
ปรากฏบนหน้าจอ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเห็นว่ายังไม่เหมาะสมและเห็นควรให้เพ่ิมเติม
ข้อมูล  ซึ่งจากผลการวิจัยของ Tseng, S.-h., & Kuo, P.-d (2009) พบว่า ผู้ใช้บริการเกิดความสับสน 
ไม่เข้าใจข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ เช่นกัน ส่วนผลการวิจัยของนิศาชล จ านงศรี (2541)  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในด้านการออกแบบหน้าจอแสดงผล พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการออกแบบ
หน้าจอการแสดงผลของระบบโอแพคทุกหน้าจอ โดยเห็นด้วยกับประเด็นการคงข้อมูลในหน้าจอไว้
และต้องการให้แสดงเพิ่มเติม 

ปัญหาการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ด้านการใช้ระบบการยืมหนังสือด้วยตนเอง คือ
จ าหรัสในการยืมไม่ได้ เครื่องให้บริการยืมขัดข้องไม่สามารถยืมได้ และหนังสือเล่มที่ต้ องการไม่
สามารถยืมได้ ด้านการคืนหนังสือด้วยตนเอง คือเครื่องให้บริการคืนขัดข้องไม่สามารถคืนได้ ระบบไม่
พิมพ์สลิปการคืนหนังสือ และระบบไม่รับคืนหนังสือ (ไม่ปรากฏรายชื่อหนังสือบนสลิป) ซึ่งปัญหาที่พบ
ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tseng, S.-h., & P.-d (2009) พบว่า บางครั้งระบบไม่
สามารถพิมพ์สลิปการยืม การคืน หนังสือบางเล่มไม่สามารถยืมออกได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ผลการวิจัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของความพึงพอใจของนักเรียน ครู 

เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อ
ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2561 มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1.1  ผลจากการศึกษาจุดเด่นของการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการ
ยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ คือ มีความสะดวกในการใช้บริการ มีการกดยืมต่อในระบบที่สามารถท า
ได้ง่าย รวดเร็ว โดยไม่ต้องน าหนังสือมาที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ไม่อยู่สามารถยืม-คืนด้วยตนเองได้       
มีหลักฐานสลิปยืนยัน สามารถตรวจสอบวันคืนหนังสือได้ มีความสะดวกและทันสมัย การกดยืมต่อ
สามารถใช้ได้ท้ังคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ 

1.2   ผลจากการศึกษาจุดที่ควรปรับปรุงของการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ
และการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ คือ ประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไม่ดี เน็ตช้า เครื่อง
บริการ ไม่เพียงพอ หนังสือบางเล่มไม่มีหน้าปกตัวอย่าง หนังสือบางเล่มยืมกับเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติไม่ได้ เครื่อง
ยืม-คืนอัตโนมัติอ่านลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบช้า แก้ไขรายการหนังสือที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 

1.3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ของการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืม
ต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ คือ คือ อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วตก และหลุดบ่อย เพิ่มจ านวนเครื่อง
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ยืม-คืนอัตโนมัติ เพ่ิมจ านวนเล่มหนังสือท่ียืมต่อคนให้มากข้ึน เพ่ิมจ านวนครั้งที่ยืมต่อบนเว็บห้องสมุด 
ปรับปรุงเรื่องการประมวลผลเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติให้ตอบสนองเร็วขึ้น 

2.  แนวทางการวิจัยในอนาคต 
การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการด าเนินงานของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีดังนี ้
  2.1  ควรมีการศึกษาความสามารถของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ในมุมมอง
ของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.2  ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการน าระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมาใช้งาน 
ทั้งในด้านการบริการและการบริหารจัดการ 
 2.3  ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองให้มีความทันสมัยใช้งานได้
รวดเร็ว 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 
 2.  เพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนางานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย  
  
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองใน

เว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย โดยได้ก าหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ คือ  มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
 ตอนที่ 3     การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใช้งาน กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง   ทีต่รงความจริง 
 

1.  เพศ 

 ชาย   หญิง 
 

2.  สถานภาพส่วนตัว 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ครู/อาจารย์     บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลาการทางการศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการด้วย 
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     
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3.  จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
   5- 10  ครั้ง     11 -15  ครั้ง      16 – 20  ครั้ง      มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป 

4.  ช่วงเวลาของการใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ช่วงเวลาเรียน     ช่วงเวลาพักกลางวัน 
 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน    ช่วงเวลา  CSG. 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 

5.  ประเภทงานที่ใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 บริการยืม – คืน     บริการอินเตอร์เน็ต 
 บริการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์   บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 
 บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ    บริการยืมวารสาร – หนังสือพิมพ์ 

ตอนที่  2   ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติและการยืมต่อด้วยตนเองในเว็บไซต์
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     
กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง 

ข้อที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านการยืม-คืนด้วย เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (RFID) 
1. ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วย

เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 
     

2. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการใช้
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง 

     

3. ท่านสามารถยืมหนังสือได้พร้อมกันครั้งละ
หลายเล่ม 

     

4. ระบบการยืม-คืนท างานตอบสนองได้ รวดเร็ว 
และทันสมัย 

     

5. การยืมหนังสือด้วยตนเองสามารถปกปูอง
ความเป็นส่วนตัวได ้

     

6. เครื่องยืม-คืนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
7. การอ่านข้อมูลของระบบตรงตามรายการ

หนังสือที่ยืม 
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ข้อที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านการยืม-คืนด้วย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ห้องสมุด 
1. ท่านเข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนด้วยตนเองด้วย

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ 
     

2. ระบบการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์เข้าถึง
ได้ง่าย  

     

3. ระบบยืมต่อด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็ว
และทันสมัย  

     

4. ขั้นตอนการกดยืม หนังสือด้วยตนเอง เข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

     

5. จ านวนครั้งที่กดยืมต่อด้วยตนเอง เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

     

6. การท างานของระบบมีประสิทธิภาพตรงตาม
รายการที่ยืม 

     

7. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าในการเข้า
ใช้ และการยืมต่อด้วยตนเองบนเว็บไซต์ 

     

 

ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.  ถ้าคิดคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนจะให้คะแนนการให้บริการของห้องสมุด ..............คะแนน 

2.  “จุดเด่น” ของเครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง และ การยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ ที่ท่าน
ประทับใจคือ ........................................................................................................................ .................. 

.......................................................................................................................... ..................................... 

3.  จุดที่ควรปรับปรุง” คือ
............................................................................................................................. ................................... 

................................................................... .............................................................................................  

4.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (เสนอเป็นชื่อหนังสือได้) 

................................................................................................................ ................................................ 

งานห้องสมุด /61 
 


