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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
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มัธยมศึกษาเขต 36 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ครู/อาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 320 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 2. สภาพการใช้และ
ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ในแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 3. ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากการส ารวจ
พบว่า สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปี การศึกษา 2562 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านงบประมาณ (ร้อยละ 83.65)      
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 78.81) ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.88) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 75.57) ด้านฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.97) ด้านคู่มือการใช้งานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 72.84) ด้านซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 69.71)  
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1  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้น  48 
ผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านเพศ        

2  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ 49 
แบบส ารวจ ด้านสถานภาพส่วนตัว       

3  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ 50 
แบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน    

4  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ 50 
แบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านฮาร์ดแวร์   52 
6  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อด้านฮาร์ดแวร์ จ านวน 320 คน   52 
7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านซอฟต์แวร์   53 
8  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านซอฟต์แวร์ จ านวน 320 คน   54 
9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  55 
10  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 320 คน 55 
11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านบุคลากร   56 
12  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านบุคลากร จ านวน 320 คน   56 
13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านคู่มือการใช้งาน  57 
14  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านคู่มือการใช้งาน จ านวน 320 คน  57 
15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านงบประมาณ   58 
16  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านงบประมาณ จ านวน 320 คน  59 
17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขาย  60 
     ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
18  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์  60 
     ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  จ านวน 320 คน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ต่างเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินการ 
และปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทุกด้าน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงสังคมโลก   
ในทุกด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา การน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาก่อให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ และการก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาโดยการร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค (National Electronics and Computer Technology 
Center--NECTEC) ด าเนินการจัดโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย (SchoolNet) 
นโยบายดังกล่าวก าหนดให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (กิดานันท์ มลิทอง. 2548: 49, 95 ; ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2548: 6-7) 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสถานศึกษา 
โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ สื่อการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมของครูและนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องสมุดโรงเรียนมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านการศึกษาและทักษะชีวิต  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่านและ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (กรมวิชาการ. 2543: 13) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุดโรงเรียนจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานและการบริการของห้องสมุดให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 

ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติ งานภายในห้องสมุดโรงเรียน 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ห้องสมุดสามารถปฏิบัติงาน 
และบริการได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าการท างานรูปแบบเดิมสามารถครอบคลุมส่วนงานต่าง ๆ ที่ 
ห้องสมุดจ าเป็นต้องใช้ได้อย่างครบวงจร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยชุดค าสั่ง 5 งานหลัก ได้แก่ 
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานสืบค้นทรัพยากร 
สารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก งานบริการยืม-คืน และงานควบคุมวารสาร (นิธิมา สังคหะ.
2542: 84-85) นอกจากนี้ อาจจะมีชุดค าสั่งอื่น ๆ เช่น งานจองหนังสือด้วยตนเอง งานส ารวจทรัพยากร
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สารสนเทศ เป็นต้น การน า ระบบห้องสมุด อัตโนมัติมาประยุกต์ ใช้ ในห้องสมุดโรงเรียน 
เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเป็นพ้ืนฐาน มีการเชื่อมโยง  
ระบบงานย่อยเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมความถูกต้องแม่นย าให้กับการท างาน 
และการตัดสินใจในการบริหารจัดการ รวมถึงส่งผลต่อการเรียนการสอนเพราะระบบห้องสมุด  
อัตโนมัติช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดได้ด้วย  
ตนเอง และรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

ขณะนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ในห้องสมุดโรงเรียนมีหลากหลายเนื่องจากวิธีการจัดหา  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกระท าได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าเร็จรูป 
(Package software) ทั้งที่น าเข้าจากบริษัทในต่างประเทศและที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งระบบเหล่านี้
ท างานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย ห้องสมุดสามารถเลือกและทดลองใช้ซอฟต์แวร์ 
ส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของห้องสมุดโดย 
การติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส่วนใหญ่จะมีราคาสูงตาม 
คุณภาพของซอฟต์แวร์และมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในการบ ารุงรักษา บางครั้งหากต้องการ 
เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบางอย่างของห้องสมุดก็ไม่สามารถ  
เปลี่ยนแปลงเองได้หรือบางห้องสมุดอาจประสบปัญหาหลังจากที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งและพบว่า 
ซอฟต์แวร์ท างานได้ไม่ตรงตามความต้องการของห้องสมุดจ าเป็นต้องให้บริษัทผู้ขายเป็นผู้จัดการ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ในบางกรณี พบว่าซอฟต์แวร์ของบางบริษัทไม่  
สามารถแก้ไขให้ตรงความต้องการเฉพาะของห้องสมุดได้ 

ความสามารถของซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุดท าให้ 
ห้องสมุดโรงเรียนอาจพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นใช้เอง ( In-house/Custom 
development) โดยการจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกพัฒนาให้ หรือบุคลากรของโรงเรียน 
ได้แก่ บรรณารักษ์และนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนา ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามความ 
ต้องการและวัตถุประสงค์ของแต่ละห้องสมุด รวมทั้งตามความสามารถของผู้พัฒนาซึ่งการพัฒนา  
ซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานอย่างแท้จริงของห้องสมุดนั้นจ าเป็นต้องอาศัย 
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการตลอดจนสภาพแวดล้อมของห้องสมุดเพ่ือน า 
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เป็นข้อก าหนดตามความต้องการของระบบ (Requirement specification)  
ที่มีความชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการได้ตรงจุด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ
ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จะน าเข้ามาใช้ใหม่หรือน ามาใช้ทดแทนระบบเดิมที่ ใช้อยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งยังขาดแคลนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เนื่องจากขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ท าให้ห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งใช้ซอฟต์แวร์
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free software) ซึ่ง
เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าส าเนาและแจกให้ใช้ฟรีโดยถูกกฎหมาย เพราะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  ยินยอมให้
ผู้สนใจคัดลอกหรือท าส าเนาไปใช้โดยไม่คิดมูลค่า ปัญหาก็คือซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจไม่ตรงกับเงื่อนไข
การปฏิบัติงานหรือการใช้งานบางประการของห้องสมุด ประกอบกับการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ไม่
สามารถกระท าได้ตามต้องการ ดังนั้น การจัดหาด้วยวิธีนี้อาจไม่เป็นที่นิยม 

ค าว่า ห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มาปรับเปลี่ยนหรือมาแทนที่ระบบมือ (manual) ของ
ห้องสมุด เพ่ือช่วยให้การท างานของฝ่ายต่าง ๆ ในห้องสมุด สามารถท างานเชื่อมโยงประสานกันได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องท างานแบบเดิมซ้ า ๆ กันหลายครั้ง เป็นการลดขั้นตอนการท างาน ลดความ
ผิดพลาดในการบริการที่เกิดจากคนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ของการท าระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ช่วย
ลดการท างานแบบเดิมหลาย ๆ ครั้ง และลดการใช้ทรัพยากร ก็คือ การท าบัตรรายการเดิมการท า
บัตรรายการครบชุด จะต้องพิมพ์บัตรรายการทีละบัตร และตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ การ
จัดเรียงบัตรรายการดังกล่าวตามประเภทของบัตรรายการ และติดตามการเรียงบัตรรายการให้ถูกต้อง
อีกครั้ง ถ้าพบว่ามีการพิมพ์ผิด ต้องพิมพ์บัตรรายการนั้นใหม่ จะต้องใช้เวลาไปมากเท่าใด และการใช้
ข้อมูลในบัตรรายการดังกล่าว ต้องใช้การไล่เรียงจากบัตรรายการทีละรายการ จนกว่าจะพบข้อมูลที่
ต้องการ ต้องใช้เวลา ใช้ก าลังคน ไปกับการปฏิบัติงานดังกล่าว ปัจจุบันเมื่อน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
มาใช้ การพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมในระบบเพียงครั้งเดียว สามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขใน
ทะเบียนรายการนั้น ๆ  จนเสร็จสมบูรณ์ของการขั้นตอนการลงรายการ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการ
ดังกล่าว และสามารถเห็นสถานะของรายการของทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่แรกเริ่มน าเข้าระบบจะ
ท าให้เห็นถึงการท างานที่เชื่อมโยงประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง จากการน ารายการทางบรรณานุกรม
ของทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบตั้งแต่การจัดหา (Acquisitions module) การลงรายการทาง
บรรณานุกรม (Cataloging module) ทั้งหนังสือ วารสาร (Serials module) และวัสดุอ่ืน ๆ  อย่าง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และการลงรายการ
ทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable Cataloging) รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ฟังก์ชั่นของระบบที่เอ้ืออ านวยในการรองรับ Z39.50 โปรโตคอลในการถ่ายโอนข้อมูลทาง
บรรณานุกรมจากห้องสมุดแห่งอ่ืน ๆ ได้  ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ใน
ระบบ (OPAC) ได้ตั้งแต่การจัดหา และใช้บริการยืม โดยผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดใช้ทะเบียนในระบบ
เป็นทะเบียนหลักฐานในการให้ยืม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมาชิก (ผู้ ใช้) (Patron 
database) ของห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการให้บริการยืม-คืน  (Circulation module) ไม่จ าเป็นต้อง
เก็บหลักฐานการยืม-คืน แต่อย่างใด ทุกรายการมีจัดเก็บบันทึกในระบบทั้งสิ้น รวมถึงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติยังอ านวยความสะดวกในแง่ของการค านวณการปรับทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง และสามารถ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการปรับให้อีกด้วย การประมวลผลในเรื่องของรายงานต่าง  ๆ ที่
สามารถก าหนดให้ระบบพิมพ์รายงานต่าง ๆ ออกมา (Reporting module) 
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การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และ 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง อาทิ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เฉลิมชัย พิศพงษ์. 2544)  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร   
(วีระวรรณ วรรณโท. 2544) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑล  
(ภัทรพร  จินตกานนท์.  2548)  (ศิริกาญจน์ ศรีเคลือบ. 2539) การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณา
การในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษาระบบ INNOPAC (นพดล เชิญตระกูล. 2543) สภาพ
การใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ในห้องสมุดสถาบันราชภัฏ  (ชัญญา 
วรรณวโรทร. 2544) การใช้และปญัหาของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการของบรรณารักษ์ ใน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ดุษษา โชติกวิบูลย์. 2544) การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ของวิทยาลัยเทคนิคในประเทศไทย (นาถระพินทร์ เบ็ญจวงศ์. 2548) และการบริหารงานห้องสมุด
อัตโนมัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (บุปผา ถาวรนันท์. 2549) 

งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องสมุด
สถานศึกษาตา่ง ๆ และมีแนวโน้มในการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการด าเนินงานเพ่ิมมาก
ขึ้น ชุดค าสั่งที่ห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้คือ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการงานบริการยืม -คืน และ
งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก รองลงมาคืองานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และงานควบคุมวารสาร อีกทั้งยังมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในห้องสมุด 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ด้านบุคลากร ซอฟต์แวร์ และงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยเรื่อง
ใดที่ศึกษาถึงการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดโรงเรียนอย่างชัดเจน ดังนั้น การศึกษาสภาพการใช้  
ปัญหา รวมถึงข้อขัดข้องในการใช้ระบบห้องสมุด อัตโนมัติจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะผลของ
การศึกษาจะให้ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุดที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม (สมพิศ คูศรีพิทักษ์.   
2539: 58-60) 

จากการแพร่หลายของการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการสนับสนุนงานห้องสมุดทั้งด้าน  
ปฏิบัติการและการบริการในปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ในห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือช่วยให้เข้าใจสภาพการใช้และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติในปัจจุบัน โดยส ารวจจากภาพรวมของการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในห้องสมุด  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในทุกด้าน ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญและมีประโยชน์ส าหรับการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนด าเนินการเพ่ือจัดหาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติที่สอดคล้องกับสภาพการใช้ของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

  1.  เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
    2.  เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
     3.  เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
     ผลการวิจัยเรื่องนี้จะท าให้ทราบถึงสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และจะไดข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดแนวทางและการจัดท าแผนด าเนินการ เพ่ือจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สอดคล้องกับ
สภาพการด าเนินงานของห้องสมุด และน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยส าหรับครูและนักเรียนต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 2.  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว การน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด ทั้งในด้านงานจัดหา งาน
ท ารายการบรรณานุกรม และงานยืม-คืน  (Encyclopedia of Library and Information Science) 

2.  หัวหน้างานห้องสมุด หมายถึง ครูบรรณารักษ์หรือครูที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานห้องสมุดในต าแหน่งหัวหน้างานห้องสมุดของโรงเรียน 
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3.  วิธีการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง วิธีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามา
ใช้ในห้องสมุดโรงเรียนจ าแนกได้ 3 วิธี ดังนี้ 

       3.1  การซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้ หมายถึง ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านที่บริษัทหรือ
บุคคลสร้างขึ้นเพ่ือจัดจ าหน่ายส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินงานของห้องสมุด โดยระบบพร้อมติดตั้ง
และน าไปใช้งานได้ทันท ี

       3.2  การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบการพัฒนา 
การติดตั้ง การทดสอบระบบตลอดจนจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานขึ้นใช้เองภายในห้องสมุด 

       3.3  การได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ห้องสมุดน ามา
ติดตั้งและใช้งานโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นประเภทซอฟต์แวร์ที่ท าส าเนาและแจกให้ใช้ฟรีโดยถูก
กฎหมาย 

4.  สภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง สถานการณ์ที่เป็นจริงในด้านการปฏิบัติงาน  
การจัดการ การบริการ และสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เข้ามาใช้งานด้านต่าง ๆ   ภายในห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
บุคลากร คู่มือการใช้งาน งบประมาณ และผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

5.  ปัญหาในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ข้อขัดข้อง สภาพที่เป็นอุปสรรคหรือ
ความไม่สามารถด าเนินการใช้ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอันเกิดจากการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่ ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บุคลากร คู่มือการใช้งาน งบประมาณ และผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

6.  ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripherals) ที่สนับสนุน
การท างานระบบห้องสมุดอัตโนมัติภายในห้องสมุดโรงเรียน 

7.  ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดที่ช่วยการปฏิบัติงานและ
การบริการของห้องสมุด เช่น งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ 
งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน งานควบคุมวารสาร เป็นต้น โดยผ่านอุปกรณ์รอบ
ข้างและ/หรือระบบเครือข่ายที่ใช้กับงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา 

8.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงกันภายในห้องสมุดโรงเรียนเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

9.  บุคลากร  หมายถึง ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการปฏิบัติงานห้องสมุด 

10.  คู่มือการใช้งาน หมายถึง เอกสารหรือหนังสือซึ่งอธิบายรายละเอียดการท างานของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตทิีจ่ะช่วยให้บุคลากรเรียนรู้และท างานเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ง่ายและเรว็ขึ้น 
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11.  งบประมาณ  หมายถึง เงินส าหรับบริหารจัดการภายในห้องสมุดโรงเรียน แบ่งเป็น 3 
ประเภทตามวิธีการได้มา ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
และเงินรายไดอ่ื้น ๆ เช่น ค่าปรับหนังสือเกินก าหนด เป็นต้น 

12.  ผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง บริษัทผู้ขายหรือบุคคลที่เป็น
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติให้กับห้องสมุด โดยจะมีหน้าที่หลักที่ส าคัญคือการทดสอบ การติดตั้ง  
การฝึกอบรมและการบ ารุงรักษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   กรอบแนวคิดในการวิจัยจะแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา โดยตัวแปรอิสระใน 
กรอบด้านซ้ายมือ จะส่งผลต่อตัวแปรตามในกรอบด้านขวามือ ดังนั้น 
 
        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.  ได้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดในปีต่อไป 
 
 
 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
- วิธีการจัดหาระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ 
- ระบบอัตโนมัติของห้องสมุด 
 

ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ 
- ด้านฮาร์ดแวร์ 
- ด้านซอฟต์แวร์ 
- ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านคู่มือการใช้งาน 
- ด้านงบประมาณ 
- ด้านผู้พัฒนาและผู้ขาย 
ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น ามาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) 
2.  ห้องสมุดโรงเรียน 
  2.1  การบริหารห้องสมุดโรงเรียน 
  2.2  การใช้เทคโนโลยีของห้องสมุดโรงเรียน 
3.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3.1  ประวัติและความเป็นมา 
  3.2  ความหมายและความส าคัญ 
  3.3  องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3.4  การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3.5  การจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3.6  การบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3.7  ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1  การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  4.2  การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) 
 จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่สอง (พ.ศ. 2544-2553) หรือ IT2010 ซึ่ง 
เป็นนโยบายเพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (Knowledge-based Economy/Society: KBE/KBS) และ 
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้นจากการสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การลงทุนในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้เป็นพ้ืนฐาน การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมใน  
ระบบเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรม  
สารสนเทศ โดยกลยุทธ์ในการพัฒนานั้นได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
ภาคการศึกษา (e-Education) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ในทุกระดับของประเทศครอบคลุมการพัฒนา การประยุกต์สารสนเทศ และสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ การผลิตเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มี 
ความหลากหลายเพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมียุทธศาสตร์ใน  
การพัฒนา ดังนี้ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545: 26 - 28) 
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 1.  การพัฒนากลไกการบริหารนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ 
การสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน การสร้างขีด
ความสามารถขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ได้แก่ การเร่งพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมถึงการ  
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการลงทุนและการให้บริการเทคโนโลยี  
เพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูง การผลิตและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่
โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับแรงงานที่
มีความรู้ 
 4.  การเร่งพัฒนาการจัดหาความรู้และสาระทางการศึกษา ได้แก่ การระดมความรู้จากทุก
ฝ่ายเพ่ือผลิตและให้บริการสาระทางการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ การสนับสนุนและสร้างขีด
ความสามารถของสถาบันการศึกษาให้จัดท าหลักสูตรและเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น และการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ 
 5.  การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ได้แก่ การสร้างระบบการ 
บริหารจัดการสารสนเทศและความรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเร่งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนและเอ้ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสาระทางการศึกษาเพ่ือการ  
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย์ 
มากกว่าการลงทุนทางเทคโนโลยี 
 ส าหรับเป้าหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คือ การผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น อีกทั้งยังมีการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และโรงเรียนทุกโรงสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติหรือเนคเทค ได้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศส าหรับโรงเรียนในประเทศไทยให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยได้ริ เริ่มจัดท า โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เ พ่ือโรงเรียนไทย 
(SchoolNet) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียน ครู และนักเรียนทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์ เน็ต) ในการศึกษาและ เรียนรู้  ด า เนินการโดย
กระทรวงศึกษาธิการในสนับสนุนและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน และใน พ.ศ. 2549 
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนตามโครงการอินเทอร์เน็ต
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โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2550: 49)  ทั้งนี้ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่ง
ได้ใช้ระบบเครือข่าย SchoolNet ในการให้บริการสืบค้นสารสนเทศแก่ ครูและนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้จากสื่อและทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลาย โดยภารกิจและกิจกรรมหลักที่ส าคัญของโครงการ SchoolNet ก็คือ การพัฒนาเนื้อหา
ความรู้เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียนการจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมสัมมนา การบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ให้กับสถานศึกษาโดยที่สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และการสร้างเว็บเพจให้แก่สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการซึ่งท าให้ห้องสมุดโรงเรียนทุกแห่งสามารถใช้เครือข่าย SchoolNet ในการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2548: 1-2, 13) 
 
ห้องสมุดโรงเรียน 
 ห้องสมุดโรงเรียนมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
โดยจัดเตรียมวัสดุการศึกษาทุกประเภทให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพ่ือให้ความรู้ความร่วมมือแก่ครูผู้สอนในการเลือกใช้หนังสือและสื่อต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
และส าหรับนักเรียนในการใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ นอกจากนี้ห้องสมุดโรงเรียนยังมี
การแนะแนวการอ่านแก่ผู้เรียนเพ่ือให้รู้จักเลือกอ่านหนังสือและสื่อต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 
การบริหารห้องสมุดโรงเรียน 
 การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาอาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร และงบประมาณ ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2549: 1-2; กรมวิชาการ. 2543: 13-16) 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินงานห้องสมุดให้ 
ประสบความส าเร็จ เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจพิจารณาให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินและบุคลากร 
ถ้าผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของห้องสมุดและให้การสนับสนุนจะท าให้การด าเนินงานห้องสมุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.  อาคารสถานที่ ห้องสมุดควรมีสถานที่เพียงพอในการจัดเก็บหนังสือ โสตทัศนวัสดุ 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณส าหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งอาจเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วน 
หนึ่งของอาคารและควรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งมี  
บรรยากาศทางวิชาการ 

3.  ครุภัณฑ์ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับห้องสมุดในการที่จะใช้เป็นที่จัดเก็บและจัดวางหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชั้นหนังสื อ ชั้นวารสาร โต๊ะนิทรรศการ โต๊ะ 
เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายวีดิทัศน์ เป็นต้น 
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4.  ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจ า เป็นจะต้องมีหนังสือ สิ่ ง พิมพ์ต่ าง ๆ และ 
โสตทัศนวัสดุเพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้  โดยทั่วไปจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ วัสดุตีพิมพ์ 
ได้แก่  สื่ อสิ่ ง พิมพ์ และวัสดุ ไม่ตี พิมพ์ ได้แก่  โสตทัศนวัสดุและสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์  ซึ่ งต้อง 
จัดหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ 

5.  บุคลากร ห้องสมุดควรมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณของงาน ได้แก่ ครู 
บรรณารักษ์ซึ่งมีพ้ืนความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์เป็นผู้บริหารงานห้องสมุด และบุคลากรฝ่าย  
สนับสนุนร่วมกันด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  งบประมาณ เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินงานห้องสมุด เพราะเงินเป็นปัจจัยส าคัญใน  
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุด 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เงินงบประมาณอาจได้จากหน่วยงานหรือองค์กรที่ห้องสมุดสังกัดอยู่หรือ  
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ชุมชน องค์กรภาคธุรกิจ เป็นต้น 

กล่าวได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการที่เป็นประโยชน์ ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยเสริมสร้างและส่งเสริม  
ความรู้ เชิงวิชาการส าหรับครู ซึ่งใช้วัสดุการศึกษาเพ่ือประกอบการเรียนการสอนและส าหรับ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ พัฒนาความรู้และสติปัญญาอันจะเป็น  
พ้ืนฐานส าหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
 
การใช้เทคโนโลยีของห้องสมุดโรงเรียน 
 เทคโนโลยีที่ใช้ในงานห้องสมุด ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สื่อสารโทรคมนาคม เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น โดยหมาย  
รวมถึงการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ตัวเลข เสียง ภาพโดย  
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการน าเสนอสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย เพ่ือให้ 
ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือที่เรียกรวมกันว่าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ 
(ครรชิต มาลัยวงศ์. 2540: 17) ห้องสมุดน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด ดังนี้ (น้ าทิพย์ วิภาวิน. 2549: 47) 
 1.  งานเทคนิค เป็นงานที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้แก่ การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ           
การเตรียมหนังสือเพ่ือออกให้บริการ และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เทคโนโลยีที่น ามาใช้ประกอบด้วย 
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในงานเทคนิค เช่น โปรแกรมฐานข้อมูลทรัพยากร  
สารสนเทศของห้องสมุด โปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์รอบข้างที่ใช้ใน  
งานห้องสมุด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดส าหรับการลงทะเบียนและการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
เครื่องท าส าเนาวัสดุย่อส่วนเพ่ือการสงวนและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ  
พกพาส าหรับงานส ารวจ (Inventory) ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 
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 2.  งานบริการ เป็นงานที่ห้องสมุดต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโดยจะต้องอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านการอ่านและส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ การบริการยืม-คืน การบริการช่วย
ค้นคว้า และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริการห้องสมุด เช่น ประตู
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางเข้า-ออกของห้องสมุดส าหรับนับจ านวนผู้เข้าใช้และการตรวจจับการน าหนังสือ
ออกโดยไม่ผ่านการยืม แถบแม่เหล็กบาร์โค้ดหรือสัญญาณคลื่นวิทยุ (RFID) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง (Self-checked machine) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
เครื่องรูดบัตรสมาชิก ระบบเครือข่ายเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
 3.  งานส านักงาน เป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าการจัดเก็บรักษา 
การส่งข้อมูลและติดต่อสื่อสารภายในห้องสมุดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อความ 
ต้องการมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดเวลาในการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ติดต่อสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ลดภาระงานด้านการจัดท าและจัดเก็บเอกสารซึ่งเป็นการลดปริมาณ 
กระดาษที่ใช้ในห้องสมุดให้ลดน้อยลงโดยการสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วในการ  
แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกันหรือที่เรียกว่าส านักงานอัตโนมัติ (Office automation) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการน าเทคโนโลยีมาช่วยบุคลากรภายในห้องสมุดโรงเรียนให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงานอัตโนมัติ ได้แก่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รอบข้างทั้งหมด เครื่องพิมพ์ดีดชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงท าส าเนาได้หลายชุด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องสแกนเอกสารให้อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์อัตโนมัติ โทรสาร เป็นต้น 
 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 แต่เดิมนั้นงานห้องสมุดเป็นการปฏิบัติด้วยมือหรือการเขียนบันทึกลงบนเอกสาร ต่อมามีการ
น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานห้องสมุดจนกระท่ังภายหลังจึงได้มีการพัฒนาเป็นระบบในลักษณะผสมผสาน
งานต่าง ๆ ของห้องสมุดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันให้เป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า  ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (วิภา โกยสุขโข. 2538: 11) ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่จึงเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ประกอบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานเพื่อการจัดการอย่างมีระบบและเป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว (วีระวรรณ วรรณโท. 2544: 19)  ซึ่งสอดคล้องกับ
การจัดรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า ห้องสมุดที่เน้นมิติ “สะดวกใช้” ในรูปของ
ห้องสมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิทัล โดยจะเน้นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาใช้ 
ในการด าเนินงานห้องสมุดในส่วนงานบริหารงานเทคนิค และงานบริการ (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
2545: 48-55; วุฒิพงศ์ เตชะด ารงสิน. 2539: 6-7) ห้องสมุดในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้า
ของ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในสังคม โดยเฉพาะการน าซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Library automation software) มาใช้ในการจัดท ารายการข้อมูลบรรณานุกรม เพ่ือให้
สามารถระบุต าแหน่งที่จัดเก็บและลักษณะของข้อมูลที่ต้องการใช้ท าให้การด าเนินงานของห้องสมุด
เปลี่ยนไป ดังนั้น ความส าคัญของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีการสืบค้นและการจัดการ
สารสนเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายจึงมีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ (น้ าทิพย์ วิภาวิน. 
2550: 4-5) 
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ประวัติและความเป็นมา 
 ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้ว เริ่มจาก พ.ศ.  2506 
ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกซึ่งเป็นเครื่อง  IBM 1401 เพ่ือจัดท า 
สถิติและส ามะโนประชากร ส าหรับงานห้องสมุดมีการใช้คอมพิวเตอร์มาด าเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 
2517-2518  โดยหอสมุดแห่งชาติน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้จัดท าบรรณานุกรมแห่งชาติ และ 
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที (Asian Institute of Technology--AIT) ได้จัดท า 
โครงการสหรายการวารสาร (Union list of serials)  ที่มีอยู่ในประเทศไทย  โดยใช้เครื่อง IBM 
3083 และโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS ขององค์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือยูเนสโก โดยที่รายการวารสารเหล่านั้นเป็นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยจ านวน 
6,800 รายการ (Nonglak Minaikit. 1988: 271-272) 
 ต่อมาใน พ.ศ. 2524 ยูเนสโกได้มอบโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS ให้แก่ สถาบันวิทย
บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รับมาในนามของกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า
ใด ๆ ทั้งสิ้น และในระหว่าง พ.ศ. 2530-2531 ห้องสมุดประมาณ 20 แห่งในประเทศไทยใช้โปรแกรม
นี้ในการจัดท าบรรณานุกรมของห้องสมุด โดยส่วนใหญ่จัดท าบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดสร้างฐานข้อมูลสหรายการวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและฐานข้อมูลเฉพาะ
สาขาวิชา โดยมากจะใช้โปรแกรม Mini-MicroCDS/ISIS หรือ dBASE ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลในยุคนั้น 
 ในพ.ศ. 2533 โครงการไอดีพี (International Development Program of Australian 
Universities and Colleges--IDP) จัดซื้อและติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ โปรแกรม URICA ซึ่งใช้งานชุดค าสั่งงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ
และงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ นับเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบแรกที่น ามาใช้ในประเทศ
ไทยโดยใช้กับข้อมูลภาษาอังกฤษเท่านั้น อีกทั้งยังได้ด าเนินการใช้ซีดีรอมฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม
ชื่อ บิบลิโอไฟล์ (Bibliofile CD-ROM) เพ่ือช่วยในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแล้วแปลงเข้าสู่
ฐานขอ้มูลของห้องสมุด (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 13-18) 
 ใน พ.ศ. 2535 หอสมุดแห่งชาติได้น าซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Dynix มาใช้โดยใช้
กับเครื่อง IBM RIST/6000 แต่หนังสือในหอสมุดแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ดังนั้น Dynix จึงได้
เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับการท างานด้วยภาษาไทยเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานของหอสมุดแห่งชาติ
เป็นแห่งแรกและมีห้องสมุดอีกหลายแห่งเลือกใช้ระบบ Dynix เช่น ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย 
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนที่มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ ได้แก่ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้น าระบบ TINLIB (The Information Navigator) มาใช้เช่นเดียวกับ
ห้องสมุดสถาบันเอไอทีและศูนย์ข้อมูลบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ส่วนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือกใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (นิธิมา สังคหะ. 2542: 86-87) 
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ส าหรับสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC 
มาใช้เป็นแห่งแรกร่วมกับห้องสมุดคณะทั้ง 28 คณะ ด้วยระบบเครือข่ายภายในที่เรียกว่าจุฬาลิเน็ต 
(Chulalongkorn university library network--Chulalinet) ซึ่งถือเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
แบบเทิร์นคีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมาห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาห้องสมุดโดยได้รวมตัวกันน าระบบ INNOPAC มาใช้
ในห้องสมุดกว่า 20 แห่ง (ประจักษ์ พุ่มวิเศษ. 2538ก: 3-10) เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น (นิธิมา สังคหะ. 2542: 87) 

ระหว่าง พ.ศ. 2538-2544 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
มาใช้โดยสถาบันราชภัฏเทพสตรีเริ่มใช้เป็นแห่งแรก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ห้องสมุดสถาบันราชภัฏ
เลือกใช้ ได้แก่ VTLS, Alice for Windows, Magic Library, Horizon และ TINLIB 

ในช่วง พ.ศ. 2540-2545 มีการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยบริษัทของคนไทยซึ่งมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ จัดจ าหน่ายและได้รับการคัดเลือกเพ่ือใช้งานในห้องสมุดหลายแห่ง เช่น 
นวสาร 2000, Library 2001 เป็นต้น แต่มีห้องสมุดหลายแห่งเลือกใช้โปรแกรม Mini-MicroCDS/ISIS  
ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต่อมาได้พัฒนาเป็นโปรแกรมใช้งานผ่านเว็บ (Web-
based application) เรียกว่า WEBSIS อย่างไรก็ตาม บางสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติขึ้นใช้เอง เช่น โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai AutoLib) ของส านัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งบางโปรแกรมอยู่ในระหว่างทดลองใช้และ
น าไปใช้แล้วแต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก 

ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งน าโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS มาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีการพัฒนาให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้โดย
นายจีระพล คุ่มเคีย่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ เป็นระบบครบวงจรประกอบด้วย งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ  งานสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืนด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด การรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ  และยังพัฒนา
ต่อไปให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต (วีระวรรณ วรรณโท. 2544: 42) 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ความหมายและความส าคัญ 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาจากค าว่า The Integrated Library System หรือ The Automated 
Library System หรือ The Library Automation System ซึ่งหมายถึง ระบบการท างานของ
ห้องสมุดที่เป็นการผสมผสานการท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในการจัดการงาน
ของห้องสมุด (นิธิมา สังคหะ. 2542: 79) ในลักษณะที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ
ห้องสมุดได้อย่างครบวงจรเชื่อมโยงระบบกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายและโทรคมนาคม ท าให้
สามารถเชื่อมโยงและปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 8; สีปาน ทรัพย์ทอง. 
2540: 11) ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระบบออนไลน์ 
มีชุดค าสั่งหลัก ได้แก่ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพกงานบริการยืม-คืน และงานควบคุมวารสารนอกจากนั้น 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังช่วยให้การท างานของฝ่ายต่าง ๆ ในห้องสมุดสามารถท างานประสานกัน
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความไม่สะดวกล่าช้าในการ
ให้บริการ (ประจักษ์ พุ่มวิเศษ. 2538ข: 26) 

อาจกล่าวได้ว่า การน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องสมุดจะช่วยให้ระบบการจัดเก็บ 
การค้นหา และการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสามารถกระท าได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งยังช่วยลดภาระงานประจ าของห้องสมุดในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ งานบริการยืม -
คืนและงานควบคุมวารสาร รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ตามความต้องการของห้องสมุดแต่ละแห่ง 
 
องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปที่มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร 
ระเบียบ คู่มือและมาตรฐาน และระบบสื่อสารข้อมูล (ครรชิต มาลัยวงศ์. 2539: 55-56) ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติจะมีการท างานเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่แตกต่างในส่วนของรายละเอียดทั้งนี้
เนื่องจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยทั่วไปจะเป็นระบบที่สามารถบูรณาการงานของห้องสมุดทั้งหมด
ให้ท างานร่วมกันได้ องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จึงได้แก่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือการใช้งานงบประมาณ และผู้ พัฒนาหรือผู้ขายระบบ
ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ ดังนั้น 
 1.  ฮาร์ดแวร์ เป็นค าที่ใช้อ้างอิงถึงอุปกรณ์ทางกายภาพที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรืออีก 
นัยหนึ่งก็คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันเพ่ือท างานร่วมกันใน
ระบบคอมพิวเตอร์นั้น ๆ  โดยท าหน้าที่ในการประมวลผล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นต้น การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจ าเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์
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และอุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ  ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดปริมาณของข้อมูลและวิธีการให้บริการ
ของห้องสมุดแต่ละแห่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานห้องสมุดอัตโนมัตินี้อาจเป็นเครื่องที่ใช้กับงาน
ห้องสมุดโดยเฉพาะเพียงงานเดียวและตั้งอยู่ในบริเวณห้องสมุด หรือห้องสมุดอาจใช้เครื่องของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น เครื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ร่วมกันกับงานด้านอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา เป็นต้น (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 55) 
   2.  ซอฟต์แวร์ คือ ชุดโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟต์แวร์จึง 
หมายถึงล าดับขั้นตอนการท างานที่เขียนขึ้นด้วยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์เป็นชื่อเรียก 
เพ่ือใช้เปรียบต่างกับฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพในการเก็บและประมวลผลของซอฟต์แวร์  
ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีคุณสมบัติเป็นโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ 
ส าหรับงานห้องสมุดโดยเฉพาะ ท าให้การปฏิบัติงานและการบริการของห้องสมุดสามารถกระท าได้ 
อย่างอัตโนมัติโดยผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ  
ห้องสมุดอัตโนมัติประกอบด้วยชุดค าสั่ง (Module) ซึ่งในแต่ละชุดค าสั่งได้มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ 
เหมาะสมกับการใช้งานและภารกิจของฝ่าย/งานต่าง ๆ ของห้องสมุด ชุดค าสั่งหลักของระบบ 
หอ้งสมุดอัตโนมัติมี 5 งาน ดังนี้ (นิธิมา สังคหะ. 2542: 84) 

       2.1  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisitions module) เป็นชุดค าสั่งส าหรับ 
ระบบการท างานจัดซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประกอบด้วย การสร้างฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้ามา  การท ารายการสั่งซื้อ  การผนวกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ   
การท าจดหมายสั่งซื้อและติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศ การควบคุมและตัดจ่ายเงินงบประมาณ 
และการออกรายงานและสถิติต่าง ๆ 

       2.2  งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ (Cataloging module) เป็นชุดค าสั่งส าหรับ
งานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกประเภท เช่น หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรม การบันทึก
และแก้ไขข้อมูล การควบคุมเอกสาร และการออกรายงานและสถิติต่าง ๆ 

       2.3  งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก  (Online  Public Access 
Catalog Module--OPAC) เป็นชุดค าสั่งส าหรับการท างานสืบค้นข้อมูล  ซึ่งจะมีหลักการสืบค้นเช่นเดียว 
กับการสืบค้นระบบมือด้วยบัตรรายการ เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องหรือชื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ หัว
เรื่อง ค าส าคัญ เป็นต้น ประกอบด้วย การก าหนดดรรชนีสืบค้น การออกแบบผลการสืบค้น ระดับของ
การแสดงผล และการออกรายงานและสถิติต่าง ๆ 

     2.4  งานบริการยืม-คืน (Circulation module) เป็นชุดค าสั่งส าหรับการท างานให้บริการยืม-
คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบด้วย 
การสร้างฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด  การก าหนดอายุ  การเป็นสมาชิก  การก าหนดสิทธิในการยืม 
การก าหนดวันให้ยืม-คืนของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทการก าหนดค่าปรับและการคิดค่าปรับ 
การท าจดหมายติดตามทวงถามเม่ือมีหนังสือค้างส่ง การจองหนังสือ และการรายงานและสถิติต่าง ๆ 
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     2.5  งานควบคุมวารสาร (Serials control module) เป็นชุดค าสั่งส าหรับการท างาน 
วารสาร เริ่มตั้งแต่การบอกรับจนถึงการให้บริการซึ่งจะมีส่วนคล้ายกับการท างานของงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศคือ ช่วยในการจัดหาวารสารโดยการสั่งซื้อ การจัดท างบประมาณจัดซื้อและการหักงบประมาณ 
การท าจดหมายสั่งซื้อ และทวงถามเมื่อได้รับวารสารล่าช้า งานลงทะเบียนวารสารและงานเย็บเล่ม 
และการออกรายงานและสถิติต่าง ๆ 

นอกจากนั้น อาจมีชุดค าสั่งงานอ่ืน ๆ  เพ่ิมเข้ามา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาระบบหรือบริษัทที่
พัฒนาระบบเพ่ือให้เกิดความแตกต่างในรายละเอียดของการท างานและสนองความต้องการของห้องสมุด
บางแห่ง เช่น เพ่ิมชุดค าสั่งส าหรับการท าดรรชนีวารสาร ชุดค าสั่งหนังสือส ารองหรือชุดค าสั่งส าหรับ
การยืมระหว่างห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งห้องสมุดสามารถเลือกซ้ือชุดค าสั่งได้ตามทีต่้องการโดยไม่จ าเป็น 
ต้องซื้อหมดทุกชุดค าสั่ง เมื่อห้องสมุดมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจจะพิจารณาซื้อชุดค าสั่งใหม่ ๆ  เพ่ิมข้ึนได้ 

3.  เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การน าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อ
กันเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันภายในเครือข่ายได้  เช่น  การใช้ข้อมูลร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกันโดยผ่านตัวกลางในการรับส่งข้อมูล เป็นต้น 
(โอเลียรี่; และ โอเลียรี่. 2547: 177) เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกตามระยะทางของการ
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2549: 201; วิสิทธิ 
บุญชุม. 2550: 93-96; ศรีไพร ศักดิรุ่งพงศากุล. 2550: 55) 

       3.1  เครือข่ายเฉพาะที่หรือเครือข่ายภายในที่เรียกอย่างย่อว่า แลน  (Local  Area Network-
-LAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบระยะใกล้ ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร มี
ความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสูง สื่อที่ใช้มักจะเป็นสื่อแบบสายสัญญาณ ส่วนใหญ่จะใช้ในองค์การ
หน่วยงาน ตึกหรืออาคารเดียวกัน จุดประสงค์ของเครือข่ายแลน คือ สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และข้อมูลร่วมกันได้ แม้ว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน(งามนิจ อาจอินทร์. 
2546: 205) ในปัจจุบันการใช้เครือข่ายแลนในหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
(Client/Server) คือ มีเครื่องศูนย์บริการที่เรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายต่าง ๆ เชื่อมต่อ จึงเป็นการท างานประสานกันระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ เพียรทูเพียร์ (Peer-to-
Peer) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานะเท่าเทียมกันหมด  แต่ละเครื่องสามารถติดต่อสื่อสาร
หรือส่งข้อมูลกันได้โดยตรง เช่น ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในเครือข่ายแลนเสียก็สามารถเปลี่ยนไปใช้
เครื่องอ่ืนไดส้ามารถคุยโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที เป็นต้น 

       3.2  เครือข่ายนครหลวงหรือแมน  (Metropolitan Area Network--MAN) เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลหรือทั้งอ าเภอ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดนี้
เกิดจากเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบแลนหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งจะต้องใช้โครงข่ายกาสื่อสาร
ขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
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       3.3  เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน  (Wide Area Network--WAN)  เป็นเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากซึ่งภายในเครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายแบบแลนและแมน พ้ืนที่ของ  
เครือข่ายแบบแวนสามารถครอบคลุมได้ทั้งประเทศ ทวีปหรือทั่วโลก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ
ครอบคลุมทั่วโลกก็เป็นเครือข่ายแบบแวนเครือข่ายหนึ่งเช่นกัน 

       3.4  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิด 
จากการเชื่อมต่อของเครือข่ายย่อยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกท าให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่ว 
โลกไม่ว่าจะเป็นชนิดใดหรือขนาดใดก็ตามสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่าง 
กันและกันได้ โดยใช้มาตรฐานด้านการเชื่อมต่อที่เรียกว่าโพรโทคอล  TCP/IP เป็นสื่อกลางในการ 
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันเหมือนเส้นใยแมงมุมหรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (World 
Wide Web--WWW) ซึ่งเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ท าให้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ตได้โดยการติดต่อแบบมัลติมีเดีย 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดมีการสื่อสารข้อมูลที่จะเชื่อมโยงผู้ใช้กับระบบห้องสมุด 
ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายระยะใกล้ ระยะไกล หรือระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดในปัจจุบันจึงมีการ
ใช้ระบบเครือข่ายส าหรับการปฏิบัติงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการณ์ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

4.  ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เครื่องประมวลผล 
ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการแปลงผันให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ เมื่อระบบรับข้อมูลที่มีการแปลง
ผันให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องแล้วจึงน าไปปฏิบัติการและออกรายงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ (สมพิศ 
คูศรีพิทักษ์. 2539: 10-11) ส าหรับข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นั้นหมายถึง ข้อมูลของทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ (คณาจารย์ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. 2548: 8-9) 

       4.1  สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง วัสดุความรู้ที่เกิดจากการจัดพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถ
บันทึกข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ ด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ทุกรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดแบ่ง
ได ้5 ประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสารหรือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาค 
         4.2  สื่อโสตทัศน์ หมายถึง วัสดุที่น าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยภาพและเสียง หรืออาจมี
ตัวอักษรแต่ไม่ได้บันทึกในแผ่นกระดาษ และต้องมีโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน เช่น รูปภาพ 
แผนที่ แผนภูมิ แถบบันทึกเสียง ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เป็นต้น 

       4.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วัสดุสารสนเทศที่น าเสนอข้อมูลในรูปดิจิทัลผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอ่าน เช่น ซีดีรอม ดีวีดี เป็นต้น 
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ดังนั้น ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจึงหมายถึง รายการของข้อมูลที่บันทึกลงในซอฟต์แวร์  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ตัวอย่างรายการข้อมูลของ  
หนังสือที่ต้องบันทึก เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ เป็นต้น ส่วนของข้อมูลจะถูกบันทึกในงาน 
วิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ และเชื่อมโยงกับข้อมูลการให้บริการในส่วนของงานสืบค้น 
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพกและงานบริการยืม -คืน ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียน 
หลายแห่งด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศ 
ของห้องสมุดปรับเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ซีดีรอม ฐานข้อมูล  
ออนไลน์ เป็นต้น (สมาน ลอยฟ้า. 2542: 37-42) 

5.  บุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดซึ่งอาจ หมายถึง 
ครูบรรณารักษ์ ผู้บริหารงานห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครูคอมพิวเตอร์ ครู นักเรียนและบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
ห้องสมุด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานติดตามตรวจสอบ
การท างาน รู้จักใช้อุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในกรณีที่เครื่องไม่ท างาน รู้จัก
วิธีการเข้าสู่โปรแกรมการท างานและการออกจากโปรแกรมสามารถใช้ค าสั่งกับโปรแกรม สามารถ
ก าหนดโครงสร้างระเบียนข้อมูลและแฟ้มข้อมูล สามารถส ารองแฟ้มข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลใหม่ 
สามารถจัดการเกี่ยวกับระบบการพิมพ์และการออกรายงานและแก้ไขปัญหาง่าย ๆ เมื่อเครื่องขัดข้องได้ 
(กรรณิการ์ ลินพิศาล. 2537: 193-208) 

บุคลากรห้องสมุดจึงมีความส าคัญมาก นอกจากจะต้องมีความรู้ในงานเทคนิคและการ 
บริการของห้องสมุดแล้ว ยังจ า เป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากร 
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ท างานต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการ 
จัดเตรียมเปลี่ยนระบบ จัดเตรียมโปรแกรม และด าเนินการต่าง ๆ หลายอย่าง จึงถือว่าบุคลากร 
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย (ครรชิต มาลัยวงศ์.  2539: 55-56) 
ดังนั้น บทบาทของครูบรรณารักษ์จ าเป็นต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพราะเป็นเครื่องมือในการจัดการและใช้งานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับการวิเคราะห์หมวดหมู่ 
และท ารายการรวมถึงควบคุมการสืบค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรม และข้อมูลอ่ืน ๆ ภายใน 
ห้องสมุด รวมทั้งต้องมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กับงานห้องสมุด  
อย่างมาก  

6.  คู่มือการใช้งาน หมายถึง เอกสารหรือหนังสือซึ่งอธิบายรายละเอียดการท างานของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ กล่าวคือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จะช่วยให้บุคลากร
เรียนรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ง่ายและเร็วขึ้น ในสมัยก่อนคู่มือคอมพิวเตอร์
แต่ละระบบมีจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันพัฒนาคู่มือแบบใหม่ คือ บรรจุไว้ในซอฟต์แวร์ เวลาใช้งาน
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แล้วเกดิขัดข้องก็สามารถเรียกค าอธิบายมาดูทางหน้าจอได้ทันที อย่างไรก็ตามคู่มือที่เป็นเอกสารก็ยัง
มีความส าคัญอยู่ไม่น้อย ดังนั้น จึงควรตรวจตราว่าเมื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นั้นได้รับคู่มือ
จากบริษัทผู้ขายมาครบถ้วน คู่มือที่จ าเป็นในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ (ครรชิต มาลัยวงศ์. 2539: 136) 

       6.1  คู่มือฮาร์ดแวร์ เป็นคู่มือด้านเทคนิคที่ท าหน้าที่อธิบายส่วนของอุปกรณ์รอบข้าง
และปุม่ต่าง ๆ อธิบายการเชื่อมต่อสายเข้ากับอุปกรณ์อ่ืน ๆ และอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายด้วย 

       6.2  คู่มือซอฟต์แวร์ มีสองประเภท ประเภทแรกคือ คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
(Operation manual) คู่มือประเภทนี้จะบอกวิธีการติดตั้ง อธิบายวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ประเภทที่สองคือ คู่มือส าหรับผู้ใช้ (User manual)  อธิบายขั้นตอนการใช้งาซอฟต์แวร์
แบบง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้อย่างไร ความหมายของค าสั่งต่าง ๆ และถ้าหากใช้ค าสั่งผิดพลาดจะแก้ไข
อย่างไร 

ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะมีปริมาณและความละเอียดมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จัดซื้อ อย่างไรก็ตาม คู่มือ 
การใช้งานควรจะต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนรัดกุมปราศจาก  
ค าศัพท์และส านวนที่บุคคลทั่วไปอ่านเข้าใจได้ยาก ที่ส าคัญต้องมีรูปภาพประกอบบอกถึงลักษณะ 
การท างานตามขั้นตอนต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือช่วยที่สะดวกต่อการค้นคว้าหาเรื่องที่ต้องการได้ 
อย่างรวดเร็ว (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 68; Clayton; & Batt. 1989: 162) และเนื่องจากระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติอาจมีผู้ใช้ร่วมกันหลายคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาต่างกัน ห้องสมุดจึงต้อง  
มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรท างานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา (วาสนา สุขกระสานติ. 
2545: 1-12) การเรียนรู้คู่มือการใช้งานอาจจะท าได้โดยการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ขายคอมพิวเตอร์ 
หรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือเรียนรู้จากการอ่านคู่มือการใช้งานเอง และการ  
สอบถามผู้รู้ที่มีทักษะและประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์นั้นมาแล้ว (ยุพดี จารุทรัพย์. 2543: 90) 

7.  งบประมาณ เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการภายในห้องสมุดโรงเรียน 
เพราะเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ที่มา
ของงบประมาณของห้องสมุดโรงเรียน มีดังนี้ (ศุภมาศ ณ ถลาง. 2550: 20) 

       7.1  เงินงบประมาณ เป็นเงินของรัฐบาลที่สนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่ 
              7.1.1  งบประมาณโรงเรียนหรือเงินบ ารุงการศึกษา เป็นงบประมาณส่วนใหญ่ที่ 

ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งจะได้รับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
กระทรวงศึกษาธิการและเงินค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
จะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนในโรงเรียน จึงท าให้การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
แต่ละแห่งแตกต่างกันทั้งอาคาร วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ รวมทั้งบริการและกิจกรรมของ
ห้องสมุด 
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             7.1.2  งบประมาณโครงการพิเศษที่รัฐบาลจัดสรรให้โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ
เช่น โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น ซึ่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้โรงเรียนในโครงการ ที่มีนโยบายชัดเจน 

       7.2  เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ส่วนใหญ่ได้รับจากที่ต่าง ๆ 
ในจ านวนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ขอบริจาคและความพึงพอใจของผู้บริจาค 
ได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู และผู้อุปถัมภ์หรือผู้อุปการคุณ 

       7.3  เงินรายได้อ่ืน ๆ เป็นเงินที่ทางห้องสมุดได้รับไม่แน่นอนอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ 
เงินค่าปรับหนังสือ เงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมของห้องสมุดเป็นกรณีพิเศษ และเงินที่ได้รับจาก  
การจัดบริการตามความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด เช่น เงินจากการจัดบริการถ่ายส าเนาเอกสารและ 
เย็บเข้าเล่มเอกสาร เป็นต้น 

งบประมาณเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพราะงบประมาณเป็น
ตัวชี้วัดของราคาและคุณสมบัติของระบบ ซึ่งงบประมาณมีผลต่อจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสมบัติ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และชุดค าสั่งต่าง ๆ และยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายเรื่องการบริการ เช่น 
ค่าติดตั้ง ค่าฝึกอบรม ค่าเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ค่าบ ารุงรักษาต่อปี ค่าปรับปรุงซอฟต์แวร์เมื่อมีการ
ปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ เป็นต้น หากมีงบประมาณเพียงพอห้องสมุดก็จะสามารถเลือกและทดสอบระบบ
ได้จากบริษัทผู้ขายหลายแห่งเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันได้ 
 
การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

การตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญ เนื่องจากการ 
น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้เป็นการลงทุนที่มีจ านวนเงินสูงมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
ซอฟต์แวร์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาระบบ การที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดหาระบบใหม่  
แทนระบบเก่าที่เลือกผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา หาก 
ตัดสินใจเลือกระบบผิดพลาดจะมีผลกระทบโดยตรงต่อห้องสมุดทั้งบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
และผู้ใช้บริการห้องสมุดที่จะต้องใช้ระบบนั้นอีกเป็นเวลานาน (วิภา โกยสุขโข. 2538: 16) 

จากข้อมูลของบริษัทผู้ขายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พบว่าซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมี
อยู่หลากหลายระบบด้วยกัน แต่ละระบบมีความแตกต่างกันออกไปทั้งบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน
จ าหน่าย คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ การให้บริการของบริษัทผู้ขาย ราคา รวมถึงความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นคุณภาพของซอฟต์แวร์แต่ละโปรแกรม ห้องสมุดที่
ก าลังตัดสินใจน าระบบเข้ามาใช้งานหรือก าลังพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบใหม่ จ าเป็นต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ต้องการน ามาใช้งาน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจจัดหาระบบ
ที่เหมาะสมทีสุ่ด ห้องสมุดมีวิธีการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ดังนี้ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. 2544: 
12-16; สีปาน ทรัพย์ทอง. 2540: 11-20) 
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1.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของบริษัทผู้ขาย ข้อมูลดังกล่าวควรประกอบด้วย ความยาวนานหรือ
ระยะเวลาในการท าธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ยอดขายของบริษัทในแต่ละปี ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดและการท างานของห้องสมุดแต่ละแห่งแนวโน้มการพัฒนา
ระบบหรือโครงการในอนาคตของบริษัท และความม่ันคงทางด้านการเงินของบริษัท ห้องสมุดสามารถ
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัทแต่ละแห่งได้จากบริษัทผู้ขายโดยตรงจากบริษัทผู้ขายรายอ่ืน และการ
สอบถามจากห้องสมุดต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้า 

2.  การสอบถามพูดคุยกับบรรณารักษ์ที่ใช้ระบบวิธีที่ดีที่สุดในการแสวงหาข้อมูลของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  คือ การสอบถามกับคนที่ท างานกับตัวระบบโดยตรง  ได้แก่ บรรณารักษ์ระบบ 
(Systems librarian) และบรรณารักษ์ฝ่ายอ่ืนที่มีประสบการณ์ท างานกับระบบนั้น ๆ ข้อมูลที่ได้รับ
จากผู้ท างานกับตัวระบบมักจะเป็นคุณสมบัติหรือความสามารถในการท างานของซอฟต์แวร์ 

3.  การไปศึกษาดูการท างานของระบบโดยตรง วิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาข้อมูลของซอฟต์แวร์
แต่ละตัว คือการไปดูการท างานจริงด้วยตนเองในห้องสมุดที่น าระบบมาใช้งาน เพราะจะท าให้ได้เห็น
การท างานจริงของระบบว่ามีความราบรื่นหรือบกพร่องอย่างไร ในการไปศึกษาดูการท างานห้องสมุด
อาจต้องสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกับบรรณารักษ์ท่ีท างานกับระบบ เพ่ือให้ได้รายละเอียดที่ครบสมบูรณ์
ชัดเจนมากข้ึน 

4.  การเป็นสมาชิกกลุ่มสนทนาทางอินเทอร์เน็ตหรือ ListServ วิธีการนี้มักใช้กับห้องสมุดที่มี
เวลานานพอในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจน าระบบเข้ามาใช้งาน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด
ที่เป็นกลุ่ม ListServ อาจส่งค าถามหรือข้อมูลที่ต้องการทราบเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยัง
กลุ่ม ListServ ซ่ึงมักเป็นกลุ่มของบรรณารักษ์ที่ท างานในห้องสมุดที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดียวกัน
หรือคนท่ีสนใจเหมือนกันมารวมกลุ่มเพ่ือสนทนาหรือถามปัญหาเกี่ยวกับระบบร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จาก 
ListServ มักเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและเป็นรายละเอียดของซอฟต์แวร์ซึ่งบางอย่างอาจหาข้อมูล
ไม่ได้จากแหล่งอื่น 

5.  การอ่านสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนหนึ่งจะปรากฏอยู่ในรูป
ของสิ่งพิมพ์ที่มีผู้จัดท าไว้ เล่มที่มีชื่อเสียงคือ Pamela Cibarelli’s Directory of Library Automation 
Software, Systems, and Services (Information Today) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จากบริษัทผู้ขาย บางส่วนได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น 
การสอบถามเกี่ยวกับความสามารถของระบบในการถ่ายโอนข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมในรูป MARC 
อย่างสมบูรณ ์การใช้มาตรฐาน Z39.50 การให้ข้อมูลราคาของระบบ เป็นต้น 

6.  การอ่านจากเอกสารโฆษณาของบริษัทผู้ขาย ห้องสมุดอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกได้บ้าง เพราะโดยทั่วไปไม่เน้นเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือเทคนิคของ
ระบบมากนัก แต่มักให้ข้อมูลพื้นฐานพอให้ผู้อ่านทราบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ในเบื้องต้น 
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7.  การทดลองใช้โปรแกรมสาธิตระบบหรือ  Demo  บริษัทบางแห่งได้จัดโปรแกรมสาธิต
ระบบหรือ Demo ขึ้นเพ่ือให้ห้องสมุดทดลองใช้ระบบว่ามีความสามารถตรงกับความต้องการหรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม การทดลองใช้โปรแกรม Demo ผู้ใช้มักไม่พบปัญหาหรือการขัดข้องของระบบซึ่งส่วน
ใหญ่มีสาเหตุมาจากข้อมูลที่บันทึกเข้าไปมีจ านวนไม่มาก การท างานจึงมักเป็นไปอย่างราบรื่น แต่เมื่อ
น าไปใช้งานจริงการท างานของระบบไม่เป็นเช่นนี้ ดังนั้น ห้องสมุดจึงไม่ควรตัดสินใจซื้อระบบจากการ
ทดลองใช้โปรแกรม Demo เพียงประการเดียว 

8.  การสอบถามข้อมูลจากพนักงานขาย ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
คัดเลือกระบบ อาจเป็นข้อมูลที่ได้มาจากพนักงานขายของบริษัท โดยเฉพาะพนักงานขายที่มี 
ประสบการณ์ในการขายหรือท างานกับบริษัทมานาน จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวระบบได้ดีกว่าพนักงาน 
ขายที่มีประสบการณ์น้อยหรือเพ่ิงเริ่มงานกับบริษัท ซึ่งมักไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับตัวระบบมากนัก  
แต่จะช านาญเกี่ยวกับเทคนิควิธีขาย ดังนั้น ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการขายระบบ 
ของพนักงานขายแต่ละคนจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับห้องสมุดในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวระบบ 
จากพนักงานขาย อย่างไรก็ตาม หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการท างานของซอฟต์แวร์พนักงานฝ่าย
เทคนิคของระบบ  (Technical support staff) มักให้ข้อมูลได้ดีกว่าพนักงานขาย 

9.  การพิจารณาถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้มีเพียงค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง รวมถึง
การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ ห้องสมุดจะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายทุกส่วนอย่าง
รอบคอบเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งมักจะไม่
ปรากฏในส่วนของข้อมูลราคาของบริษัท ห้องสมุดควรสอบถามจากห้องสมุดอ่ืนที่เป็นลูกค้าของบริษัท 
หรืออาจสอบถามข้อมูลจากพนักงานขายเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ 

10.  การเรียนรู้ข้อมูลจากหลายบริษัท ในการท าการตลาดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นอกจาก 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายแล้ว บริษัทผู้ขายส่วนใหญ่มักจะให้ข้อมูล
ของบริษัทอ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งขันทางการค้าประกอบด้วย ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับห้องสมุด
เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกระบบ เช่น ข้อมูลยอดขายของบริษัทอ่ืน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท างานของระบบหรือบริการของบริษัทอ่ืน เป็นต้น แต่บางครั้งก็อาจให้ข้อมูลในทางลบมากเกินไปเพ่ือ
ต้องการชี้หรือจูงใจให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมส าหรับห้องสมุดที่จะน ามาใช้งานทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การแข่งขันเชิงการค้า แต่ห้องสมุดก็ไม่ควรมองข้ามข้อมูลบางอย่าง เช่น การบริการหลังการติดตั้งที่ไม่
มีคุณภาพ หรือบางชุดค าสั่งที่โฆษณาเกินจริง เป็นต้น 
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เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มหรือทิศทางของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในปัจจุบันแล้ว การคัดเลือก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะเน้นเกี่ยวกับการเลือกซอฟต์แวร์มากกว่าการเลือกฮาร์ดแวร์เพราะมี
จุดประสงค์ที่จะให้เป็นการคัดเลือกเพ่ือซื้อมาใช้มากกว่าจะเป็นการพัฒนาหรือสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เอง 
(ประจักษ์ พุ่มวิเศษ. 2542: 72-73) ปรากฏว่าห้องสมุดท่ีมีขนาดใหญ่จะนิยมจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
มาใช้ในงานห้องสมุด ถึงแม้ว่าการติดตั้งครั้งแรกจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ตามทั้งนี้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  
คือ (วิภา โกยสุขโข. 2538: 14-15) 

1.  ห้องสมุดมีโอกาสเลือกและทดสอบระบบได้จนเป็นที่พอใจก่อนการตัดสินใจ 
2.  เมื่อตัดสินใจเลือกแล้ว ห้องสมุดสามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายใน  3-8 

เดือนหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 ปี 
3.  ประหยัดเวลาในการออกแบบและประสานงานกับนักคอมพิวเตอร์ เพราะว่าซอฟต์แวร์ 

เหล่านี้ได้มีการออกแบบและทดสอบมาอย่างดีแล้ว 
4.  บุคลากรห้องสมุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้

ระบบและจัดการระบบได้ 
5.  ห้องสมุดไม่ต้องมีภาระดูแลรักษาระบบเอง  แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทเป็นรายปี

นอกเหนือที่กล่าวมาข้างต้น วิธีการคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติอาจยังมีวิธีอ่ืน ๆ อีกเช่น ห้องสมุด
บางแห่งอาจใช้วิธีจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าในการคัดเลือกระบบ  วิธีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากที่
ปรึกษาส่วนใหญ่มักคิดค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการใดท่ีดีและเหมาะสมที่สุดส าหรับใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน ห้องสมุดควรเลือกใช้หลายวิธีประกอบกัน 
 
การจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ในการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในห้องสมุด โดยทั่วไปมี 3 วิธี ดังนี้ (ครรชิต 
มาลัยวงศ์. 2539: 99, 161-162;  จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. 2542: 18-22; วิภา โกยสุขโข. 2537: 69-70) 

1.  การจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Package software) หมายถึง วิธีการจัดหาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเบ็ดเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้จากบริษัทผู้ขาย ห้องสมุดสามารถเลือกและ
ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของห้องสมุด
โดยทั่วไปจะรวมถึงฮาร์ดแวร์ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง พร้อมด้วยระบบเครือข่าย
และการสื่อสารที่เชื่อมโยงผู้ใช้กับระบบ และซอฟต์แวร์คือ ชุดค าสั่งในการใช้งานด้านต่าง ๆ ตลอดจน
การด าเนินการเกี่ยวกับฝึกอบรมครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพ่ือให้สามารถจัดการประยุกต์
งานได้ตามวัตถุประสงค์ ในปัจจุบันห้องสมุดนิยม จัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้กันมากที่สุด 
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ข้อดีของการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป คือ เป็นระบบที่ผ่านการทดสอบและทดลองใช้งาน
มาแล้วเป็นอย่างดี ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และห้องสมุดมีโอกาสทดสอบการท างาน
ของซอฟต์แวร์หลาย ๆ ระบบ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

ข้อจ ากัดของการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป คือ ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าเร็จรูป
ส่วนใหญ่จะราคาสูงตามคุณภาพของซอฟต์แวร์และมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในการบ ารุงรักษาระบบ 
บางครั้งหากต้องการเปลี่ยนแปลงระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบางอย่างของ
ห้องสมุดก็ไม่สามารถท าได้เอง หรือบางห้องสมุดอาจประสบปัญหาหลังจากที่ใช้งาน ไปสักระยะหนึ่ง
และพบว่าระบบท างานไม่ได้ตรงตามความต้องการของห้องสมุดจ าเป็นต้องให้บริษัทผู้ขายเป็น
ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ บางชุดค าสั่งอาจแก้ไขให้ตรง
ความต้องการเฉพาะของห้องสมุดไม่ได้ 
 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่น ามาใช้ในห้องสมุดโรงเรียน 
        1.1  โปรแกรม Alice for Windows เป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนา 
ร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์กับนักคอมพิวเตอร์ของประเทศออสเตรเลีย จัดจ าหน่ายในประเทศไทย 
โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ แฟคตอรี่ จ ากัด โปรแกรมสามารถรองรับงานห้องสมุด 
ให้สามารถปฏิบัติงานแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ได้ โดยใช้ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น  Windows95, 
Windows 98, Windows NT เป็นต้น โปรแกรมประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ 15 ระบบงาน 
หลัก ดังนี้ ระบบการจัดการ ระบบงานบริการยืม-คืน ระบบการสืบค้น ระบบช่วยจัดท าดรรชนีและ 
ข้อมูลหลัก ระบบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบงานควบคุมวารสาร ระบบการจัดท า 
ดรรชนีวารสาร ระบบบริหารข้อมูลมัลติมีเดีย ระบบหลากภาษา ระบบสมาชิก ระบบการสืบค้น  
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ ระบบการยืม-คืนด้วยตนเอง ระบบการลงรายการร่วมกันระหว่าง 
ห้องสมุดของสถาบันเดียวกัน ระบบการอ้างอิงหัวเรื่องส าหรับลงรายการ และระบบการบริการยืม 
ระหว่างห้องสมุด คุณสมบัติเฉพาะของโปรแกรมสามารถจัดเก็บและแสดงผลการสืบค้นสารสนเทศ  
มัลติมีเดียทุกประเภท สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกและบาร์โค้ดพร้อมเลขเรียกหนังสือส าเร็จรูปที่พร้อม
น าไปติดที่สันหนังสือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพ่ิม สามารถส ารองข้อมูล 
(Backup) ได้ถึง 3 แห่ง และสามารถจัดเรียงข้อมูลสารสนเทศภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ยุพดี จารุทรัพย์. 2544: 69-70) ปัจจุบันโรงเรียนที่น าโปรแกรมนี้มาใช้ ได้แก่ 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โรงเรียน
ศึกษานารีวิทยา และโรงเรียนบดินทรเดชา 
        1.2  โปรแกรม Library 2001 เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปของบริษัท คอมพิวเน็ตซิสเต็ม 
จ ากัด ซึ่งสามารถปฏิบัติงานบนระบบ Windows 98, Windows Me, Windows 2000,Windows 
2003 และ Windows XP ได้ สามารถใช้ระบบเครือข่ายภายในห้องสมุดแบบไม่จ ากัดผู้ใช้และ
สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีชุดค าสั่งการท างานหลัก ได้แก่ งานวิเคราะห์
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หมวดหมู่และท ารายการ งานบริการยืม-คืน งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก 
และงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (บริษัท คอมพิวเน็ต ซิสเต็มเทคโนโลยี จ ากัด. 2551: ออนไลน์) 
ปัจจุบันโรงเรียนที่น าโปรแกรมนี้มาใช้ ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง และโรงเรียนโยธินบูรณะ 
        1.3  โปรแกรม Magic Library เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปของบริษัท โสมาภาอินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ผลิตขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน 
MARC ในปัจจุบันโปรแกรมมีการพัฒนาจนกระทั่งถึงรุ่นที่ 4 (Version 4) คือ MagicLibrary 4.0X 
โดยมีชุดค าสั่งการท างานหลัก ได้แก่ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท า
รายการ งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก งานบริการยืม-คืน และงานควบคุม
วารสาร โปรแกรมท างานด้วยฟังก์ชันของ  Magic MARC Compiler ช่วยให้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้
ระบบ MARC ท าให้ใช้งานง่ายขึ้น โปรแกรมแบ่งระบบงานเป็น 2 ส่วนคือ ชุดโปรแกรมมาตรฐาน
ประกอบด้วยชุดค าสั่งที่ห้องสมุดต่าง ๆ ใช้ในงานหลักของห้องสมุด และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นชุดค าสั่งที่สามารถเปลี่ยนการใช้งานเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง ปัจจุบันโรงเรียนที่น าโปรแกรมนี้มา
ใช้ ได้แก่ โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง (บริษัท โสมาภาอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด. 2551: ออนไลน์) 
        1.4  โปรแกรม ULIBM (Union Library Management) เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ULibM ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพในการท างานห้องสมุด มีคุณสมบัติเทียบเท่า
กับระบบเชิงพาณิชย์ ลักษณะเด่นของโปรแกรมมีการปรับปรุงเสมอเพราะจัดเก็บฐานข้อมูลวัสดุ
สารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศ
และทั่วโลก ภายในระบบการท างานหลายฟังก์ชันและโมดูล พัฒนาจากความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และยังรับฟังความต้องการ เพ่ือปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
เสมอ โมดูล ที่ส าคัญได้แก่ ระบบการบริหาร การท ารายการ ข้อมูลสมาชิกการยืม-คืน 
        1.5  โปรแกรม OBEC Library Automation System ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 
เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrate Library System : ILS) ที่พัฒนามา
จากโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โปรแกรมดังกล่าวมีการท างานตามมาตรฐาน  MARC  โปรโตคอล 
Z39.50 ติดตั้งใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน การดูแลรักษาผ่านระบบเครือข่ายและประหยัดงบประมาณโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.  ที่พัฒนาขึ้น ได้น ามาจากโปรแกรม Open Biolio เป็นโปรแกรมที่ได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานสากลเหมาะส าหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก โปรแกรมใช้ภาษา 
PHP  ในการพัฒนา ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ Apache เป็น Web Server 
ติดตั้งและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์เป็น  GNU General  Public  License  (GPL) 
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โปรแกรมโอเพนซอร์สที่มีการพัฒนา โปรแกรมอย่างต่อเนื่องมีการใช้ MARC ตามมาตรฐานสากลมี
การใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในความร่วมมือของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้พัฒนาปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมระบบงานห้องสมุดให้มีความเหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วยระบบงานย่อยที่
ส าคัญ ดังนี้ ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) 
ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC Module) ระบบงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
(Circulation Module) ระบบงานสถิติและรายงานผล (Reporting Module) ระบบจัดการและ
บริหารระบบ (System Administration Module) ระบบงานสนับสนุน (Supporting Module) 
        1.6  โปรแกรม E-School E-Library หรือ Smart Library (Internet Suit) เป็น ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปของบริษัท G.P. Education จ ากัด โปรแกรมสามารถรองรับการค้นหาและจองทรัพยากร
สารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านเครื่องแสดงผลข้อมูลคอมพิวเตอร์
ซึ่งเลือกติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในสถานศึกษา สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ โดยโปรแกรมประกอบด้วยระบบชุดค าสั่งหลัก  3  งาน  คือ 1) งานทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
สามารถบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแยกได้ถึง 11 ประเภท 2) งานบริการยืม-คืน
และจองทรัพยากรสารสนเทศ สามารถให้บริการยืมด้วยระบบบาร์โค้ด มีรายงานการให้บริการและ
ข้อมูลทางสถิติ และ 3) งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศโดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้หลายช่องทาง เช่น สืบค้นผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติภายในห้องสมุด 
สืบค้นผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นต้น (ภัทรพร จินตกานนท์. 2548: 17) ปัจจุบันโรงเรียนที่น าโปรแกรม
นี้มาใช้  ได้แก ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร               
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 2.  การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง หรือว่าจ้างบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้พัฒนาระบบให้โดยเฉพาะ 
(In-house/Custom development system) หมายถึง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีการออกแบบการพัฒนาการ
ติดตั้ง การทดสอบระบบ ตลอดจนจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานขึ้นใช้เองภายในห้องสมุด การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองนั้นอาจกระท าได้ 3 วิธี คือ 
        2.1  บุคลากรคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนเป็นผู้ พัฒนา การพัฒนาโดยวิธีนี้จัดท าขึ้น 
โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่วยกันวิเคราะห์ระบบงาน  
เดิมแล้วออกแบบจัดท าโปรแกรมขึ้น อาจใช้ภาษามาตรฐานในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาโคบอล ปาสกาล หรือซี 
แต่ก็มีไม่น้อยที่เลือกใช้ภาษาและซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมาใช้ เช่น MySQL,FoxPro, Microsoft 
Access เป็นต้น 
        2.2  จ้างบริษัทซอฟต์แวร์พัฒนา วิธีนี้เป็นวิธีส าหรับหน่วยงานซึ่งไม่มีบุคลากรคอมพิวเตอร์ 
และขณะเดียวกันก็ไม่อาจหาซอฟต์แวร์ที่ท างานคล้ายคลึงกับความต้องการมาใช้งานการจ้างบริษัท
ซอฟต์แวร์นั้นปกติมักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังต้องเสียเวลาและมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น ยกเว้น
แต่เมื่อบริษัทนั้นมีซอฟต์แวร์ต้นแบบระดับสูง หรือเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ท างานได้เร็วขึน้ 
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        2.3  ผู้ใช้ท าเอง คือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นนักคอมพิวเตอร์ 
อาชีพ แต่สนใจต้องการผลิตซอฟต์แวร์และระบบใช้เอง แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์  
ไทยยังไม่ค่อยสนใจท าซอฟต์แวร์ใช้เองมากนัก อาจเพราะไม่มีเวลาที่จะท า หรืออาจจะกลัวว่าท า 
แล้วจะใช้การไม่ได้ หรือเพราะไม่คิดว่าจะท าส าเร็จ 
 ข้อดีของการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้เอง คือ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยบุคลากร 
คอมพิวเตอร์มักจะได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง และการด าเนินงานมีระเบียบ มีมาตรฐาน แต่ถ้า 
จะให้ได้ผลก็จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูง ที่ส าคัญคือห้องสมุดจะ 
ได้ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานอย่างแท้จริงของห้องสมุด สามารถแก้ไขปัญหา
และสนองความต้องการได้ตรงจุดประสงค์อย่างครบถ้วน  

ข้อจ ากัดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้เอง คือ การใช้วิธีการนี้สิ้นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากรมากนอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงสูงเพราะอาจไม่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง   
 ตัวตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองที่น ามาใช้ในห้องสมุดโรงเรียน มีดังนี้ 

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์จ านวน 7 คน มีรองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน วิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบโปรแกรม 
และทดสอบการใช้ระบบ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่น ามาพัฒนาคือ FoxPro for LAN 2.6 และ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วย Netware 4.0 เพ่ือใช้และให้บริการบนเครือข่ายภายในหน่วยงานปัจจุบัน
ได้เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ของสถาบัน
วิทยบริการฯ ได้ มีชุดค าสั่งการท างานหลัก 5 งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิค 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานค้นคืน ทรัพยากรสารสนเทศ และงานจัดเตรียมฐานข้อมูล  

3.  การได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free software) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ได้รับ
มาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นประเภทซอฟต์แวร์ที่ท าส าเนาและแจกให้ใช้ฟรีโดยถูกกฎหมายนอกจากนั้น 
ยังมีผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ของตนเองไว้ในระบบเครือข่ายบางระบบ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ข้อดีของการได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ส่วนมากผู้พัฒนา
ยินยอมให้ผู้สนใจคัดลอกหรือท าส าเนาไปใช้โดยไม่คิดมูลค่า 

ข้อจ ากัดของการได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ การได้ซอฟต์แวร์มาใช้นั้น  เป็น
เรื่องส าคัญและเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย ดังนั้น จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการ  
น าซอฟต์แวร์ใด ๆ เข้ามาใช้งาน และซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด 
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ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่น ามาใช้ในห้องสมุดโรงเรียน 
       3.1  โปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS เป็นโปรแกรมเฉพาะงานที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ส าหรับประมวลผลและจัดการ
ระบบฐานข้อมลูโดยสามารถจัดเก็บตัวอักษรไม่จ ากัดจ านวน และได้เผยแพร่ให้ประเทศต่าง ๆ  น าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาโดยเฉพาะกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันที่ประกอบกิจการโดยไม่หวังผลก าไร 
ปัจจุบันโปรแกรมได้ถูกพัฒนาให้สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ  เช่น UNIX, Windows เป็นต้น 
และได้มีการพัฒนาโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS บนอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่า WEBSIS (วิเศษศักดิ์ 
โคตรอาษา ; และคนอื่นๆ. 2542: 237) 

      3.2   โปรแกรม Library'2002P เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยนายอัมพร ชมเด็จ ครูสังกัด 
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี โปรแกรมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
สื่อสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ ประกอบด้วยชุดค าสั่งการท างานหลักคือ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท า
รายการ งานบริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด งานจองทรัพยากรสารสนเทศ และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 
เช่น การพิมพ์รายงาน ระบบการยืม-คืนด้วยตนเอง ระบบการอ่านบัตรเข้า-ออกห้องสมุด เป็นต้น 
หน่วยงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอใช้โปรแกรมอย่างเป็นทางการได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ GPA 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (www.gpa.moe.go.th) 
(ศูนย์ปฏิบัติการ GPA ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2551: ออนไลน์) ปัจจุบันโรงเรียนที่น าโปรแกรม  
Library'2002P มาใช้ ได้แก่ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และ
โรงเรียนวัดรางบัว 

 
การบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

เมื่อน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาติดตั้งเพ่ือการปฏิบัติงานและการบริการของห้องสมุด  
โรงเรียนแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นล าดับต่อไปก็คือการบ ารุงรักษาระบบเพ่ือท าให้ระบบนั้นสามารถ 
ท างานได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็จะเข้ามามีบทบาท  
ส าคัญในส่วนดังกล่าว ทั้งนี้การบ ารุงรักษาระบบ หมายถึง การดูแล ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่น ามาปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือ 
โปรแกรมนั้นไม่มีอายุการใช้งานที่จ ากัดเหมือนกับฮาร์ดแวร์ ทั้งที่ซอฟต์แวร์นั้นท างานได้ถูกต้องทุก 
ประการแต่ก็จ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษา เช่น การแก้ไขซอฟต์แวร์ หรือการปรับปรุงการท างาน 
ของซอฟต์แวร์นั้นให้ดีขึ้นซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง  ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ เกิดขึ้นจากการ  
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือความต้องการในการปฏิบัติงาน เป็นต้น การบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติกระท าได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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1.  ผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นผู้บ ารุงรักษาเอง วิธีนี้คือให้ผู้ 
ที่พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือบริษัทผู้ขายเป็นผู้บ ารุงรักษาระบบนั้นด้วย ซึ่งมีข้อดี คือ มีความคุ้นเคย
กับระบบเป็นอย่างดี ท าให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและหากระบบมีการปรับปรุงหรือพัฒนาจะท าให้มี
การอัพเกรดระบบไปด้วย แต่มีข้อด้อยคือ บุคลากรที่พัฒนาระบบเมื่อทราบว่าจะต้องบ ารุงรักษาด้วย
อาจจะไม่ท าเอกสารประกอบการท างานของระบบเพราะคิดว่าตนเองทราบรายละเอียดต่าง ๆ อยู่แล้ว 
ไม่มีคู่มือการบ ารงุรักษา และห้องสมุดอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบ นอกจากนี้ 
ผู้พัฒนาหรือผู้ขายอาจไม่ได้บ ารุงรักษาระบบเอง แต่อาจมอบหมายให้บุคคลหรือทีมงานอ่ืนเป็นผู้บ ารุงรักษา
ระบบโดยเฉพาะซึ่งข้อดีคือ ทีมงานมักจะให้ความระมัดระวังในการจัดเตรียมคู่มือและเอกสารประกอบซึ่ง
เป็นเอกสารส าคัญของการบ ารุงรักษาและบางครั้งอาจจะพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ได้
ดีกว่าผู้พัฒนาหรือผู้ขาย แต่มีข้อด้อย คือ ต้องใช้เวลาเรียนรู้และท าความเข้าใจกับการท างานของระบบนั้น ๆ  
(วิภา เจริญภัณฑารักษ์. 2547: 251) 

2.  ห้องสมุดเป็นผู้บ ารุงรักษาระบบเอง ซึ่งผู้บ ารุงรักษาอาจได้แก่ ครูบรรณารักษ์ บุคลากร
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ครูที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้จะต้องผ่านการ
เรียนรู้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากการฝึกอบรม คู่มือการใช้งานหรือศึกษาด้วยตนเองจากการใช้
ซอฟต์แวร์ และมีพ้ืนฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พอสมควรที่จะเข้าใจและด าเนินการบ ารุงรักษา
ระบบได้ วิธีนี้มีข้อดีคือช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายในการบ ารุงรักษา แต่มีข้อด้อยคือ ห้องสมุดที่ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่มีความช านาญในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะไม่
สามารถแก้ไขปญัหาได้ด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการบ ารุงรักษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบ  
ซึ่งค่าใช้จ่ายของแต่ละระบบมักจะแตกต่างกันและผันแปรไปตามลักษณะความซับซ้อนระบบนั้น  ๆ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบ ารุงรักษาระบบขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยทางเทคนิคและ  
ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ปัจจัยเหล่านี้ท าให้มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งสามารถ  
สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ (วิภา เจริญภัณฑารักษ์. 2547: 253) 
        2.1  ในการออกแบบระบบ มีสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ ภาษา หลักการเขียน และความถูกต้อง 
การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือเขียนซอฟต์แวร์ และเทคนิคการเขียนที่มีระบบเป็นโครงสร้างย่อมจะ
มีผลต่อความยากง่ายในการบ ารุงรักษามากกว่าซอฟต์แวร์ที่เขียนโดยภาษาที่เข้าใจยากและซับซ้อน 
หรือไม่มีหลักการในการออกแบบ และระบบที่มีการทดสอบการท างานโดยละเอียดในทุก ๆ  ขั้นตอนก็จะ
ท าให้การแก้ไขหรือบ ารุงรักษาลดลง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาได้ 

    2.2  คุณภาพของคู่มือการใช้งาน การมีเอกสารประกอบการท างานของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ท าให้ผู้ท าหน้าที่บ ารุงรักษาระบบมีแหล่งข้อมูลที่จะเข้าใจระบบได้
ง่าย ท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 
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    2.3  ความเข้าใจในระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบุคลากรที่บ ารุงรักษาระบบ บุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจระบบอยู่แล้วจะสามารถแก้ไขปรับปรุงระบบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

   2.4  การเปลี่ยนแปลงทางฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา เช่น การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เป็นต้น 
 
ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่าห้องสมุดที่น าคอมพิวเตอร์และระบบ
หอ้งสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการด าเนินงานและการบริการประสบปัญหาหลาย ๆ ด้าน สรุปได้ดังนี้ 
   1.  ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างท่ีมีอยู่ในห้องสมุดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่ต้องการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก
ดังนั้นการท างานจึงไม่สมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมักจะมีประสิทธิภาพต่างล้าสมัยหรือเป็น
รุ่นเก่าจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่บ่อย ความเร็วและความจุส ารองไม่เพียงพอ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ เช่น การ์ดเสียง การ์ดจอ หรือสแกนเนอร์ได้ และไม่สามารถรองรับชุดค าสั่งที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นต้น (ยุพดี จารุทรัพย์. 2543: 87; Clyde. 1999. 20-32) และมีปัญหาในเรื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รอบข้างเสียหายไม่ได้รับการแก้ไขในทันที (กัลยา ลูกรักษ์. 2548: 
บทคัดย่อ) 

2.  ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์  การน าซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในห้องสมุด
โรงเรียนในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป  ซึ่งห้องสมุดมักประสบปัญหา ในเรื่อง
ขาดแคลนซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับห้องสมุด และไม่ทราบว่าซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับห้องสมุดของ
ตนเองควรเป็นอย่างไร ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน เช่น การออกแบบไม่ตรงกับ
ความต้องการของห้องสมุด การท างานของซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่องและไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์มีปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูล ซอฟต์แวร์ไม่สามารถบันทึกเนื้อหาได้
ครอบคลุมตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ไม่สามารถส ารองข้อมูลตามที่ผู้ดูแลระบบก าหนดได้ ซอฟต์แวร์ยัง
ขาดมาตรฐานในการก าหนดโครงสร้างทะเบียนส าหรับลงรายการข้อมูลให้เครื่องอ่านได้  (MARC 
format) จึงท าให้ห้องสมุดประสบปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน และไม่สามารถเชื่อมโยง
ระบบกับห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้ เป็นต้น (บริษัท โสมาภา อินฟอร์-เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด.  2551: 
ออนไลน์; วรรณสิทธิ์ รุ่งม.ี  2543: 115; วิภา เจริญภัณฑารักษ์.  2547: 288) 
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ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539: 99) ได้ให้ข้อแนะน าที่ช่วยลดปัญหาด้านการจัดหาซอฟต์แวร์  ดังนี้ 
        2.1  ก่อนน าซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งาน ห้องสมุดควรพิจารณาก่อนว่าต้องการน าซอฟต์แวร์
นั้นมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ต้องการให้ซอฟต์แวร์นั้นท าอะไรได้บ้าง เช่น เก็บข้อมูลค้นคืนข้อมูล 
พิมพ์รายงานสถิติ เป็นต้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากการท างานในระบบเดิมว่าซอฟต์แวร์นั้นจะ
ท างานได้ตรงกับความต้องการของห้องสมุดหรือไม่ 
        2.2  ราคาของซอฟต์แวร์ ในกรณีของราคา ห้องสมุดควรจะต้องพิจารณาจากบริษัท
ผู้ขายว่านอกจากซอฟต์แวร์แล้ว ทางบริษัทฯ มีบริการด้านใดบ้าง เช่น การบริการติดตั้งและบริการหลัง
การขาย มีคู่มือการใช้งานและการจัดฝึกอบรมวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ การให้ค าปรึกษาเกี่ ยวกับการใช้
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
        2.3  ความมีชื่อเสียงของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ นั้นส่วนใหญ่ 
อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ดีเยี่ยมที่สุด แต่บังเอิญเป็นซอฟต์แวร์ที่อาจจะใช้ง่าย หรือมีผู้แต่งต าราและ 
หนังสือแสดงวิธีใช้เอาไว้มาก หรือมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายกันมาก อย่างไรก็ตาม ข้อดี 
ก็คือ ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักจะมีผู้รู้วิธีใช้มาก ถ้ามีการใช้แล้วติดขัดก็อาจหาบุคคลอ่ืนมาช่วยแก้ไขได้  
ง่าย และสามารถอนุมานได้ว่าบริษัทผู้ขายซอฟต์แวร์นั้นน่าจะเป็นบริษัทที่มีกิจการมั่นคง 

3.  ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปัญหาหลักที่พบในระบบเครือข่าย  ได้แก่ การติดต่อ
ระหว่างเครือข่ายมีความล่าช้า ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในบางครั้งไม่สามารถติดต่อกับ
แหล่งข้อมูลได้เพราะระบบห้องสมุดอัตโนมัติต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้โปรแกรมร่วมกัน 
และการติดต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายติดต่อได้ช้า (กิตติมา วงศ์ไทย. 2545: 181) ส่วนปัญหาความปลอดภัย
ในการใช้เครือข่ายของห้องสมุด ได้แก่ ไม่มีการป้องกันระบบอย่างเพียงพอท าให้บุคคลอ่ืนหรือไวรัส
คอมพิวเตอร์สามารถรุกล้ าเข้ามาภายในระบบได้โดยง่าย และเมื่อระบบขัดข้องการท างานทุกอย่างจะ
หยุดชะงัก 

4.  ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร การที่ห้องสมุดหลายแห่งน าคอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควรนั้น พบว่าเป็นเพราะครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และไม่มีการวางระบบที่ดี
ก่อนการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน อีกทั้งยังพบว่าครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานห้องสมุดและภาระงานสอนที่เพ่ิมขึ้น และยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรง ส่วนด้านการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังมีน้อยมาก
และไม่ต่อเนื่อง (ครรชิต มาลัยวงศ์; และคนอ่ืนๆ. 2544: 53, 59; กิตติมา วงศ์ไทย. 2545: 180; 
กัลยา ลูกรักษ์. 2548: บทคัดย่อ) และขาดบุคลากรทางด้านเทคนิคที่ต้องดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
โดยตรง (บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด. 2551: ออนไลน์) 
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5.  ปัญหาเกี่ยวกับคู่มือการใช้งาน  ได้แก่ ปัญหาการขาดคู่มือการใช้งาน คู่มือช่วยการค้นคว้า 
เอกสารที่เป็นภาษาไทยในการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติในกระบวนการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ (กิตติมา วงศ์ไทย. 2545: 181) และคู่มือการใช้งานไม่สามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการ
ท างานโดยละเอียด 

6.  ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ห้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณที่จ ากัด ส่วนใหญ่ได้จาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้นอกจากนี้ ยังต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและ
ฝึกอบรมบุคลากร อุปสรรคโดยรวมของห้องสมุดเรื่องการขาดงบประมาณนั้นเป็นปัจจัยท าให้เกิด
อุปสรรคอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อและบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น (ครรชิต มาลัยวงศ์; และคนอ่ืน ๆ
2544: 55; บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด. 2551:ออนไลน์) 

7.  ปัญหาเกี่ยวกับผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ผู้พัฒนาระบบขาด
ความรู้ในเรื่องห้องสมุดและความต้องการของห้องสมุด จึงมักสร้างซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานห้องสมุด ปัญหาหลักที่ส าคัญ เช่น ไม่สามารถส่งเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ได้ตาม
เวลาที่ต้องการ การบริการหลังการติดตั้งขาดประสิทธิภาพ การล้มเลิกกิจการของบริษัทผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายซอฟต์แวร์ เป็นต้น และบริษัทผู้ขายอาจเป็นสาเหตุท าให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดประสบปัญหาได้ ได้แก่  จัดส่งคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพไม่ดีมาให้และไม่
ท าตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายภายหลังการติดตั้ง/ขายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ท างานได้
จ ากัด หากต้องการให้ท างานในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ต้องจ้างให้เขียนโปรแกรมเพ่ิม ดังนั้น การเลือกซื้อ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาบริษัทผู้ขายจากความมั่นคง เงินทุนในการจด
ทะเบียน อายุของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความช านาญในด้านงานห้องสมุดของบริษัทด้วย 
(ครรชิต มาลัยวงศ์. 2539: 99-100, 149; นพดล เชิญตระกูล. 2543: 104; บริษัทโสมาภา อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด. 2551: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานบ ารุงรักษาระบบ คือ บุคลากรที่ท าหน้าที่ 
บ ารุงรักษาระบบมักจะไม่ได้เป็นผู้พัฒนาระบบงานนั้น จึงไม่คุ้นเคยหรือไม่มีประสบการณ์ในงาน  
บ ารุงรักษาและในระยะยาวผู้พัฒนาหรือผู้ขายมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริการ การบ ารุงรักษา  
และการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย (วิภา เจริญภัณฑารักษ์. 2547: 254; Cortez; & 
Somorch. 1993: 44) 
  8.  ปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตอาจท าให้เครื่อง คอมพิวเตอร์
เกิดข้อขัดข้องในการใช้งานและสูญเสียข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่อง ปัญหาการส ารองข้อมูลของผู้พัฒนาหรือ
ผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และปัญหาทางด้านไฟฟ้า เช่น เมื่อไฟดับหรือไฟตกซอฟต์แวร์จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน หรือต้องเสียเวลากู้ข้อมูลใหม่ เป็นต้นอีกทั้งการไม่มีเครื่องส ารองไฟฟ้าก็
เป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียข้อมูลในคอมพิวเตอร์เช่นกัน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 สุรพล ฤทธิรวมทรัพย์  (2539: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้และความต้องการใช้ 
ไมโครคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบการใช้ และความต้องการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษทั่วประเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์และผู้บริหารของ
โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  ห้องสมุดโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานครมีการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ร้อยละ 22.73 และในส่วนภูมิภาคมีใช้เพียงร้อยละ 20.00 
ส่วนใหญ่บรรณารักษ์มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับความรู้ทั่วไปและสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ได้ ด้านสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดพบว่า มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบริหาร งานเทคนิค 
งานบริการและกิจกรรมตามล าดับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2531 และใน พ.ศ. 2536 เป็นปีที่เริ่มมีการใช้
คอมพิวเตอร์กับงานห้องสมุดอย่างแพร่หลาย 
  เฉลิมชัย พิศพงษ์ (2544: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่าด้านสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ห้องสมุดโรงเรียน พบว่าทุกแห่งมเีครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน 1-2 เครื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเริ่มน ามาใช้ใน พ.ศ. 2539  วิธีการจัดหาส่วนใหญ่
โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อเองและแหล่งที่มาของงบประมาณ คือ เงินบ ารุงการศึกษา บรรณารักษ์ส่วน
ใหญ่เรียนรู้การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยการศึกษาและเรียนรู้การใช้งานด้วยตนเองและ
ได้รับค าแนะน าจากผู้อ่ืนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการใช้งาน  ด้านการใช้ชุดค าสั่งพบว่าใช้ใน
งานบริการยืม-คืนมากที่สุด รองลงมา คือ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ และงานสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก ส่วนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและงานควบคุมวารสารเป็น
อันดับสุดท้าย ด้านปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์พบว่าบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ และขาดผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง
มีจ านวนน้อย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีอยู่มีประสิทธิภาพต่ าและไม่ทันสมัย อีกทั้งโปรแกรมไม่สามารถ
ท างานได้ตรงกับความต้องการ การใช้งานยุ่งยากและมีความซับซ้อน และงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ 
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 วีระวรรณ วรรณโท (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและความต้องการ  
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจและ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบรรณารักษ์และนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการใน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์และ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มที่ 5 กรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่าด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า  
มีการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมากกว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยน ามาใช้งานด้านบริการของ 
ห้องสมุดมากที่สุด รองลงมาคืองานเทคนิคและงานบริหาร ผู้ดูแลระบบของห้องสมุดคือหัวหน้างาน  
ห้องสมุด และมีบุคลากรส าหรับปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในด้านการวิเคราะห์ออกแบบ การเขียนโปรแกรม และ
การดูแลรักษาโปรแกรม มีการจัดท าคู่มือการใช้งานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้องสมุด มีการน า
ระบบเครือข่ายและมาใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดและมีการใช้เครือข่ายน้อยที่สุด  ส่วนปัญหาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าด้านงบประมาณมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากร ผู้ใช้บริการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ งานบริหารของห้องสมุด งานเทคนิคของห้องสมุดและการประสานงาน
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  ภัทรพร จินตกานนท์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจสภาพและ
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑล ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือ  บรรณารักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows และใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส าเร็จรูปและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนใหญ่ใช้ในงาน
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพกงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน และงานควบคุมวารสาร ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้
เครือข่ายแลนเพ่ือใช้โปรแกรมร่วมกัน รองลงมาใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้สืบค้นและเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ และมีการใช้เครือข่าย SchoolNet น้อยที่สุด ส่วนปัญหาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โปรแกรมส่วนใหญ่มีราคาแพง ทางด้านผู้บริหารโรงเรียนไม่จัดสรรงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้อย่างเพียงพอท าให้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอ นอกจากนี้ บุคลากรห้องสมุดส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเครือข่ายและขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง 
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โซเรนเซน (Sorensen. 1994: Abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจห้องสมุดโรงเรียน 
ในเขตรัฐวิสคอนซิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตรัฐวิสคอนซิน 
ในด้านบรรณารักษ์ การให้บริการ การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีภายในห้องสมุด ประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ บรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนทั้งหมด 427 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่าด้านบุคลากรพบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีส่วนช่วยครูใน  
การพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการให้บริการพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนมีการให้บริการยืมระหว่าง 
ห้องสมุดและมีการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์แก่ครูและนักเรียน ด้านการปฏิบัติงานพบว่า  
ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนมีการใช้ระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติในงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการเพ่ิมขึ้นจาก ค.ศ. 1988 ด้านเทคโนโลยี 
พบว่า ห้องสมุดมีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 

เพาเวล (Powell. 1998: Abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องระดับการใช้เทคโนโลยี และทัศนคติ
ต่อการใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียนรัฐเทนเนสซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ห้องสมุดโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบรรณารักษ์กับระดับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี 
และทัศนคติของบรรณารักษ์ท่ีมีต่อเทคโนโลยี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนมีหลากหลาย 
เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนตั้งแต่ 1-99 เครื่อง มีการใช้อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ฐานข้อมูลซีดีรอม ด้านบุคลากร พบว่าบรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานห้องสมุดของบรรณารักษ์ส่วนใหญ่น้อยกว่า 20 
ปี และผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการในระดับน้อย ด้านทัศนคติ พบว่าบรรณารักษ์มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อเทคโนโลยีและระดับการใช้เทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียน
มัธยมศึกษามีความแตกต่างกันโดยบรรณารักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจะใช้เทคโนโลยีมากกว่าบรรณารักษ์
โรงเรียนประถมศึกษา 

จากการศึกษาวรรณกรรมสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้ ดังนั้น 

1.  ด้านสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์       
ร้อยละ 22.73 พบว่าเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 และใน พ.ศ. 2536 เป็นปีที่เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์กับ
งานห้องสมุดอย่างแพร่หลาย ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน 1-2 
เครื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับรวมทั้งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
มัลติมีเดียและอินเทอร์เน็ต ในด้านซอฟต์แวร์ วิธีการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซื้อเอง มีการใช้ทั้งซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง ชุดค าสั่งที่ห้องสมุด
ส่วนใหญ่ใช้คือ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานบริการยืม-คืน และงานสืบค้นทรัพยากร



37 
 

สารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพกรองลงมาคือ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและงานควบคุมวารสาร 
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดและการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์แก่ครูและนักเรียน 
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการใช้เครือข่ายแลนเพื่อใช้โปรแกรมร่วมกัน รองลงมาใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ แต่มีการใช้เครือข่าย SchoolNet น้อย ด้านบุคลากร ผู้ดูแลระบบงานของ
ห้องสมุดคือหัวหน้างานห้องสมุด บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมากมีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และมีบุคลากรส าหรับปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในด้านการวิเคราะห์ออกแบบ การเขียน
โปรแกรมและการดูแลรักษาโปรแกรม แต่บุคลากรส่วนใหญ่ของห้องสมุดขาดความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
บรรณารักษ์ผ่านการฝึกอบรม/เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับน้อย 
ส่วนใหญ่เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยเรียนรู้วิธีการใช้งานด้วยตนเอง และได้รับ
ค าแนะน าจากผู้อ่ืนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ด้านงบประมาณส่วนใหญ่ได้มา
จากเงินบ ารุงการศึกษาและมีการจัดท าคู่มือการใช้งานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้องสมุด 

2.  ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ พบว่าจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รอบข้างยังมีจ านวนน้อย ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ส่วนใหญ่มีราคาแพงประสิทธิภาพการ
ท างานต่ า ไม่ทันสมัย ไม่สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการ ขั้นตอนการใช้งานยุ่งยากและมีความ
ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้และขาดแคลนผู้รับผิดชอบที่มีความรู้และทักษะใน
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง ส่วนใหญ่บุคลากรไม่มีความรู้และความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 
และปญัหา ด้านงบประมาณพบว่า การจัดสรรงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอกับการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณร์อบข้างอ่ืน ๆ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ศิริกาญจน์ ศรีเคลือบ (2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพและแนวโน้มการใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาความ
ต้องการและทิศทางในการน าซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในงานห้องสมุด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้บริหารห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลการวิจัย
สรุปได้ว่า การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐและเอกชนมีการใช้ซอฟต์แวร์ 
Mini-Micro CDS/ISIS มากที่สุด ด้านซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองมีการใช้โปรแกรม FoxPro มากที่สุด 
ส่วนซอฟต์แวร์ระบบบูรณาการใช้ระบบ Dynix จ านวนสูงสุด ส าหรับปัญหาในการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่ ปัญหาบุคลากรไม่มีความรู้ความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส่วนซอฟต์แวร์ระบบบูรณาการประสบปัญหาเรื่องการจัดเรียงข้อมูลภาษาไทย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มีความต้องการซอฟต์แวร์ระบบ INNOPAC จ านวนสูงสุด และต้องการซอฟต์แวร์ระบบบูรณาการ
มากกว่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง 
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นพดล เชิญตระกูล (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณา
การในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษาระบบ INNOPAC โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
การใช้และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ INNOPAC ในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 15 แห่ง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการจัดเตรียม
งบประมาณในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากร แต่มีปัญหาในการใช้ภาษาไทยกับระบบ 
อีกทั้งยังไม่มีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยและห้องสมุดไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสค าสั่ง 
(Source code) เองได้ รวมถึงบางค าสั่งไม่สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของระบบราชการไทย 
นอกจากนี้ หากมีปัญหาในการใช้ระบบห้องสมุดต้องสอบถามไปยังบริษัทผู้ขายท าให้เสียเวลาในการ
รอค าตอบและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท ี
  ชัญญา วรรณวโรทร (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการใช้ระบบ ห้องสมุด
อัตโนมัติของบรรณารักษ์ในห้องสมุดสถาบันราชภัฏ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและ
ความพึงพอใจในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันราชภัฏ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ห้องสมุดราชภัฏส่วนใหญ่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  VTLS รองลงมาคือ Alice 
for Windows, Magic Library, Horizon และ TINLIB ส่วนบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประสบ
ปัญหาในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในระบบงานจัดหาและควบคุม บัญชีงบประมาณอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัญหาในการใช้งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานบริการยืม-คืน งานควบคุมวารสาร 
งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก และงานจัดการดูแลรักษาระบบอยู่ในระดับ
น้อย และมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทผู้ขายอยู่ในระดับปานกลาง 

ดุษษา โชติกวิบูลย์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้และปัญหาของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติแบบบูรณาการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา 
และความพึงพอใจในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการระบบ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Dynix, Horizon, INNOPAC, VTLS และ Magic Library ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีการ
ใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากที่สุดเป็นล าดับแรกคือ ระบบ VTLS รองลงมาคือระบบ INNOPAC, 
Horizon, Magic Library และDynix ตามล าดับ ชุดค าสั่งที่มีการใช้ในห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์หรือโอแพก งานบริการยืม-คืน และงานควบคุมวารสารตามล าดับ ส่วนปัญหาการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติแบบ บูรณาการทั้ง 5 ระบบ โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วยลดภาระการท างาน ท าให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และโดยส่วนใหญ่มี
ปัญหาเหมือนกันคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้อยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นกัน เพราะระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถตอบสนองภาระงานของห้องสมุดได้ดีกว่าการ
ท างานด้วยมือ 
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นาถระพินทร์ เบ็ญจวงศ์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ของวิทยาลัยเทคนิคในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการ
น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ของวิทยาลัยเทคนิคในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
หัวหน้างานห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
สรุปได้ว่าซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่นิยมใช้ได้แก่ ISIS 2000, Library 2000 และ Library 2001 
ซึ่งผู้พัฒนาระบบทั้งหมดเป็นคนไทยและมีการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมกัน ชุดค าสั่งที่มี
การใช้คือ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานบริการยืม-คืน และงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์หรือโอแพก รองลงมาคืองานควบคุมวารสาร และงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนปัญหา
การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พบมากที่สุดคือ บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
และระบบห้องสมุดอัตโนมัติรองลงมาคือปัญหาด้านงบประมาณ และความต้องการในการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้และทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ รองลงมาคือความต้องการด้านงบประมาณเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมบุคลากร บ ารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการจัดซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม 

บุปผา ถาวรนันท์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานห้องสมุดอัตโนมัติของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานห้องสมุด และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและ
บรรณารักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาโดยรวมได้ว่า มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ งานในห้องสมุดน้อย บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีน้อยและไม่เพียงพอ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ
แลนและอินเทอร์เน็ต ส่วนการใช้ SchoolNet อยู่ในระดับน้อย ด้านงบประมาณที่ได้รับน้อย และมี
ความต้องการงบประมาณในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการให้บริการของห้องสมุด รวมถึงต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้และความช านาญด้านบรรณารักษศาสตร์  ท าหน้าที่ประจ างานห้องสมุดหรือมีครูบรรณารักษ์ที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยตรง 

เมเจอร์ (Majors. 1988: Abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติในห้องสมุดโรงเรียนในส่วนของงานเทคนิคและงานบริการ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาสภาพ
การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในส่วนของงานเทคนิคและงานบริการของโรงเรียนใน 10 รัฐทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 550 
แห่งจากการสุ่มทั้งหมด 6,000 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากกว่าห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส่วนงานบริการยืม-คืนเป็นงานที่มีการใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากที่สุดและใช้งานแบบไม่เชื่อมโยง
เครือข่าย ขนาดของห้องสมุดและงบประมาณที่ห้องสมุดได้รับมีผลต่อการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
มากที่สุด 
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 แชมเบอร์ (Schamber. 1990: Abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติในห้องสมุดโรงเรียนและความต้องการของผู้บริหารห้องสมุดต่อเทคโนโลยีของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการวางแผนในการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาด าเนินงาน    
การฝึกอบรมบุคลากร และการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ือให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่าห้องสมุดมีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในงานบริการ
ยืม-คืน งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
และงานควบคุมวารสาร ห้องสมุดส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ชุดค าสั่งหลักของห้องสมุดอย่างน้อย 2 
ชุดค าสั่งท างานในลักษณะบูรณาการ เช่น งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการและงานบริการยืม-คืน เป็นต้น        

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่น ามาใช้ควรมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมไปสู่
ระบบใหม่ มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย มีบริการหลังการขายของผู้พัฒนาระบบ เช่น การติดตั้งการ
ฝึกอบรม การบ ารุงรักษา เป็นต้น และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ 

จากการศึกษาวรรณกรรมสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้
ดังนั้น 

1.  ด้านสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พบว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถลดภาระ
การท างานท าให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการจัดหาพบว่ามี 2 วิธี คือ การจัดหาซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง  โดยจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมกันชุดค าสั่งที่มี
การใช้ในห้องสมุด ได้แก่ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานบริการยืม-คืน งานสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก งานควบคุมวารสาร และงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตามล าดับ การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 2 รูปแบบ คือ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เดี่ยว
ใช้งานแบบไม่เชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นระบบเครือข่าย โดยใช้ในงานจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายแลน แต่มีการใช้เครือข่าย SchoolNet น้อย บุคลากรที่รับผิดชอบระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหน่งครูบรรณารักษ์ รองลงมาคือหัวหน้างานห้องสมุด และวุฒิ
การศึกษาสูงสุดของบรรณารักษ์ พบว่าบรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท รองลงมา
คือวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แต่บุคลากรที่มีความรู้
ทางบรรณารักษศาสตร์และด้านคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานประจ าห้องสมุดยังคงมีน้อย ห้องสมุดส่วน
ใหญ่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน รองลงมาคือเงินบ ารุงการศึกษา และมีการจัดเตรียมงบประมาณใน
การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ จัดซื้อและซ่อมบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ พัฒนาระบบ รวมถึงน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพ่ิมเติมด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ มีการฝึกอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบุคลากรของห้องสมุดและดูแลรักษา
ระบบเมื่อเกิดการขัดข้อง โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่บริษัทเข้ามาด าเนินการในห้องสมุด รองลงมาใช้วิธีแก้ไข
ปัญหาโดยให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ และแก้ไขปัญหาโดยดูแลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีความถี่ใน
การให้บริการดูแลรักษาระบบตั้งแต่เดือนละครั้งจนถึง 2 เดือนต่อครั้ง และทุกครั้งเมื่อเกิดขัดข้อง 
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2.  ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มี
จ านวนน้อยและมีประสิทธิภาพต่ าซึ่งมักจะท างานช้าหรือหยุดการท างานเมื่อมีการประมวลผลข้อมูล
มาก ปัญหาด้านการใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติพบว่าประสบปัญหาเรื่อง การจัดเรียงข้อมูล
และการใช้งานภาษาไทย ห้องสมุดไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งเองได้ และมีปัญหาการถ่ายโอน
ข้อมูลจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ ปัญหาด้านบุคลากรส่วนใหญ่มีปัญหาเหมือนกันคือ ขาดความรู้ 
ความช านาญและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส่วนปัญหาด้านงบประมาณ
พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานโดยขนาดของห้องสมุดและงบประมาณมี
ผลต่อการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านคู่มือการใช้งานห้องสมุดบางแห่งไม่มีคู่มือการใช้งานที่เ ป็น
ภาษาไทยท าให้ใช้งานยาก นอกจากนี้ หากมีปัญหาในการใช้ระบบห้องสมุดต้องสอบถามไปยังบริษัท
ผู้ขายท าให้เสียเวลาในการรอค าตอบและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบ
ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยตรง และผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติคิด
ค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการติดตั้งสูง รวมทั้งระยะเวลาในการฝึกอบรบเกี่ยวกับการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติแก่บุคลากรไม่เพียงพอกับความต้องการ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

ของห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล      
6.  การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ นักเรียน ครู  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา     
ที่อยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ประจ าปีการศึกษา 2562 รับดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 720 คน ข้อมูล
ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จ านวน 120 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจ
คืนมา 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  สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจคิดเป็นร้อยละ  
ตอนที่ 2 เป็นแบบส ารวจเกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36  จ าแนกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตอนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ  ลักษณะ
แบบส ารวจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ  

สภาพการใช้งานและปัญหาในระดับมากท่ีสุด    มีค่าเท่ากับระดับ 5 
สภาพการใช้งานและปัญหาในระดับมาก    มีค่าเท่ากับระดับ 4 
สภาพการใช้งานและปัญหาในระดับปานกลาง   มีค่าเท่ากับระดับ 3 
สภาพการใช้งานและปัญหาในระดับน้อย     มีค่าเท่ากับระดับ 2 
สภาพการใช้งานและปัญหาในระดับน้อยที่สุด   มีค่าเท่ากับระดับ 1 

 
จากนั้นค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อส าหรับการแปลผลค่าเฉลี่ยถือ
เกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหาทุกครั้งที่ใช้งาน   
       หรือมีปญัหาในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถงึ   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหาบ่อยครั้งที่ใช้งาน      
       หรือมีปญัหาในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหาบ้างเป็นครั้งคราว   

หรือมีปญัหาในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหานาน ๆ ครั้ง   
       หรือมีปญัหาในระดับน้อย  

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง   สภาพการใช้งานและแทบไม่มีเป็นปัญหาเลย  
หรือมปีัญหาในระดับน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบส ารวจเกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดย
ได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้   
 1.  ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน   
เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36    
 2.  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ตัวแปรที่ต้องการวิจัยจากเอกสารงานวิจัยรวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างค านิยามเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างข้อค าถามของแบบ
ส ารวจโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา    
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล       

การรวบรวมข้อมูลใช้เวลา ตลอดปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้  

1.  ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.  น าแบบส ารวจไปแจกนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา

ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และเก็บรวบรวมแบบส ารวจคืนภายใน 3 วัน 
 3.  น าแบบส ารวจที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์และความสอดคล้องของค าตอบ
ที่ได้ในแบบส ารวจทุกฉบับก่อนลงรหัสและป้อนข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS ต่อไป    
 4.  ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจที่ส่งไป มีดังนี้ 

แจกนักเรียนจ านวน 300 ฉบับ ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 ฉบับ  ซึ่งเท่ากับ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับแบบส ารวจคืนจ านวน 320 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบส ารวจที่ส่งไป
ทั้งหมด  และเป็นแบบส ารวจที่สมบูรณ์ทุกฉบับ สามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้  
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การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  น าแบบส ารวจที่ได้รับกลับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 2.  น าแบบส ารวจซึ่งจ าแนกตามข้อ 1 มาตรวจซึ่งให้คะแนนเป็นรายข้อตามระดับ 
 3.  น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมาย
และสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 4.  ในการวิเคราะห์แบบส ารวจเกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ
นักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ

นักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
ตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2562 (มีนาคม 2562-มีนาคม 2563) มีผลสรุปดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
      1.1  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านเพศ  

- เพศชาย ร้อยละ 45.31   
- เพศหญิง ร้อยละ 54.68 

      1.2  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านสถานภาพส่วนตัว 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 12.5 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 12.5 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 12.5 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 18.75 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 18.75 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 18.75 
- ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 6.25 

      1.3  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดอืน 
  - จ านวน 5-10 ครัง้ ร้อยละ 9.37 
  - จ านวน 11-15 ครั้ง ร้อยละ 24.06 
  - จ านวน 16-20 ครั้ง ร้อยละ 30.93 
  - จ านวน มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 35.62 
      1.4  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
  - ช่วงเวลาเรียน ร้อยละ 61.25 
  - ช่วงเวลาพักกลางวัน ร้อยละ 39.68 
  - ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ร้อยละ 82.81 
  - ช่วงเวลา CSG. ร้อยละ 71.87 
  - วันเสาร์ - อาทิตย์ ร้อยละ 69.68 
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2.  สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

     2.1  ด้านฮาร์ดแวร์ ร้อยละ 72.97 
     2.2  ด้านซอฟต์แวร์ ร้อยละ 69.71 
     2.3  ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 78.81 
     2.4  ด้านบุคลากร ร้อยละ 75.57 
     2.5  ด้านคู่มือการใช้งาน ร้อยละ 72.84 
     2.6  ด้านงบประมาณ ร้อยละ 83.65 
     2.7  ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ร้อยละ 75.88 
3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ ส่วนใหญ่ คือ เมื่อไฟฟ้าดับระบบมีปัญหาในการใช้งาน อินเทอร์เน็ตช้าท าให้เข้าใช้ระบบ   
ได้ยาก อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ข้อมูลหลุดบ่อย เกิดปัญหาขัดข้องในการเข้าใช้งานบ่อย การประมวลผลข้อมูลช้า 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเก่ามาก คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผล และแปลความหมายจากข้อมูล ผู้วิจัย

จึงใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

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

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 90 - 100 ระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ 80 - 89 ระดับมาก 
ร้อยละ 70 - 79 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69 ระดับน้อย 
ร้อยละ 50 - 59 ระดับน้อยที่สุด 

 
 
 



48 
 

เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.40 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรต้น เพศ สถานภาพส่วนตัว จ านวนครั้ง/ 
การใช้บริการ ช่วงเวลาของการใช้บริการ ประเภทงานที่ใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน  
320  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา  จ านวน 320  ฉบับ 

1.1  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านเพศ 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านเพศ 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย  145 0.45 45.31 
 หญิง 175 0.54 54.68 

 
จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ เพศหญิง จ านวน 175 คน (ร้อยละ 54.68) ล าดับที่ 2 คือ 
เพศชาย จ านวน 145 (ร้อยละ 45.31) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษาเขต 36 เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน (ร้อยละ 54.68) เพศชาย จ านวน 145 คน 
(ร้อยละ 45.31) ของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับ
แบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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1.2  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านสถานภาพส่วนตัว 
ตารางที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ 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 
 คร ูเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา 20 0.06 6.25 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  36  
จ านวนผู้กรอกแบบส ารวจแบบสุ่มตัวอย่างห้องละ 10 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 
คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 12.5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 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  ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ด้านสถานภาพส่วนตัวของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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1.3   ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 

ล าดับที่ จ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการ จ านวน SD ร้อยละ 
3. จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 

 5-10  ครั้ง   30 0.02 9.37 
 11-15  ครั้ง 77 0.24 24.06 
 16-20  ครั้ง 99 0.30 30.93 
 มากกว่า 20 ครั้งข้ึนไป 114 0.35 35.62 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้าน
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งที่มาเข้ามาใช้บริการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ 
มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 35.62) อันดับที่ 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 30.93) อันดับที่ 3 คือ 
11-15 ครั้ง (ร้อยละ 24.06) อันดับที่ 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 9.37) 
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม        
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งมากที่สุด คือ 
มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 35.62) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 

1.4  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบส ารวจ ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

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

 ช่วงเวลาเรียน  196 0.61 61.25 
 ช่วงเวลาพักกลางวัน 127 0.39 39.68 
 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 265 0.82 82.81 
 ช่วงเวลา  CSG. 230 0.71 71.87 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 223 0.69 69.68 
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จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ช่วงเวลาของการใช้งานมากที่สุด อันดับที่ 1 
คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 82.81) อันดับที่ 2 คือ ช่วงเวลา CSG. (ร้อยละ 71.87) อันดับที่ 3 
คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 69.68) อันดับที่ 4 คือ ช่วงเวลาเรียน (ร้อยละ 61.25) อันดับที่ 5 คือ 
ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 39.68)  
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านช่วงเวลาของการใช้บริการมากที่สุด คือ คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 
(ร้อยละ 82.81) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
 
ตอนที่ 2  สภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36    

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการใช้และปัญหา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อหอสมุดและ
แหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ ดังนี้ 

สภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     
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2.1  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านฮาร์ดแวร์ 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านฮาร์ดแวร์ 

รายการประเมิน 
ด้านฮาร์ดแวร์ เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย 4.65 0.77 93.06 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นเก่าหรือมีสมรรถนะต่ า 4.56 0.75 91.19 2 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องและเสียบ่อย 3.03 0.51 60.50 6 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีสมรรถนะต่ า 3.57 1.00 71.38 5 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องและเสียบ่อย 3.64 0.99 72.88 4 
6. เครื่องสแกนเนอร์มีไม่เพียงพอ 2.23 0.59 44.69 7 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการสูญเสีย
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

3.86 0.54 77.13 3 

รวม 3.64 0.72 72.97 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อด้านฮาร์ดแวร์ จ านวน 320 คน 
 

                                                                    320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 
รายการประเมิน 

ด้านฮาร์ดแวร์ 5 4 3 2 1 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย 245 56 8 5 6 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นเก่าหรือมีสมรรถนะต่ า 211 92 6 7 4 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องและเสียบ่อย 10 9 286 9 6 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีสมรรถนะต่ า 81 49 171 9 10 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องและเสียบ่อย 93 41 170 11 5 
6. เครื่องสแกนเนอร์มีไม่เพียงพอ 5 5 57 246 7 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการสูญเสียข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 

4 282 24 4 6 
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จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านฮาร์ดแวร์  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย (ร้อยละ 93.06) ล าดับที่ 2 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นเก่าหรือมี
สมรรถนะต่ า (ร้อยละ 91.19)  ล าดับที่ 3 คือ เครื่องส ารองไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการสูญเสียข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 77.13)  ล าดับที่ 4 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องและเสียบ่อย (ร้อยละ 
72.88)  ล าดับที่ 5 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีสมรรถนะต่ า (ร้อยละ71.38) ล าดับที่ 6 คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ขัดข้องและเสียบ่อย (ร้อยละ 60.50) ล าดับที่ 7 คือ เครื่องสแกนเนอร์มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 
44.69)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านฮาร์ดแวร์     
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.97) 

2.2  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านซอฟต์แวร์ 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านซอฟต์แวร์ 

รายการประเมิน 
ด้านซอฟต์แวร์ เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 
1. ระบบขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ 3.88 0.58 77.56 3 
2. ระบบแสดงค าสั่งไม่ตรงตามความต้องการ 2.31 0.59 46.13 6 
3. การแสดงผลการใช้งานระบบมีปัญหา 3.12 0.59 62.44 5 
4. การประมวลผลข้อมูลช้า 4.31 0.84 86.19 1 
5. เมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตกซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาด
ในการท างานเสียเวลากู้ข้อมูลใหม่ (ข้อมูลบางส่วน
เสียหาย) 

4.17 0.82 83.31 2 

6. ไวรัสคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ตรบกวนการ
ท างานของซอฟต์แวร์ ท าให้เครื่องเกิดข้อขัดข้องใน
การใช้งาน 

3.13 0.63 62.63 4 

รวม 3.48 0.67 69.71 น้อย 
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ตารางท่ี 8 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านซอฟต์แวร์ จ านวน 320 คน 
 

                                                                   320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 
รายการประเมิน 

ด้านซอฟต์แวร์ 5 4 3 2 1 
1. ระบบขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ 12 278 13 13 4 
2. ระบบแสดงค าสั่งไม่ตรงตามความต้องการ 3 7 80 225 5 
3. การแสดงผลการใช้งานระบบมีปัญหา 7 48 251 5 9 
4. การประมวลผลข้อมูลช้า 157 120 34 3 6 
5. เมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตกซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาดในการ
ท างานเสียเวลากู้ข้อมูลใหม่ (ข้อมูลบางส่วนเสียหาย) 

117 155 37 6 5 

6. ไวรัสคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ตรบกวนการท างานของ
ซอฟต์แวร์ ท าให้เครื่องเกิดข้อขัดข้องในการใช้งาน 

14 38 251 10 7 

 
จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านซอฟต์แวร์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 การ
ประมวลผลข้อมูลช้า (ร้อยละ 86.19) ล าดับที่ 2 คือ เมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตกซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาด
ในการท างานเสียเวลากู้ข้อมูลใหม่ (ข้อมูลบางส่วนเสียหาย) (ร้อยละ 83.31) ล าดับที่ 3 คือ ระบบ
ขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ (ร้อยละ 77.56)  ล าดับที่ 4 คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ตรบกวน
การท างานของซอฟต์แวร์ ท าให้เครื่องเกิดข้อขัดข้องในการใช้งาน (ร้อยละ 62.63) ล าดับที่ 5 คือ การ
แสดงผลการใช้งานระบบมีปัญหา (ร้อยละ 62.44)  ล าดับที่ 6 คือ ระบบแสดงค าสั่งไม่ตรงตามความ
ต้องการ (ร้อยละ 46.13)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 6 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย ด้านซอฟต์แวร์     
อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 69.71) 
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2.3  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

รายการประเมิน 
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 
1. ระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 3.72 0.76 74.44 4 
2. การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า 4.51 0.86 90.19 1 
3. การแพร่กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย 3.35 0.70 67.00 5 
4. อินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อยไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตได้ 

3.92 0.84 78.44 3 

5. ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ 4.20 0.75 84.00 2 
รวม 3.94 0.78 78.81 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 10 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

จ านวน 320 คน 
                                                                 320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 4 3 2 1 
1. ระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 37 176 92 11 4 
2. การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า 214 75 17 8 6 
3. การแพร่กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย 25 76 208 8 3 
4.  อินเตอร์ เน็ตขัดข้องบ่อยไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตได้ 

78 159 67 12 4 

5. ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ 116 161 37 3 3 
 

จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 
1 คือ การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า (ร้อยละ 90.19) ล าดับที่ 2 คือ ไม่มีการรักษา
ความปลอดภัยของระบบ (ร้อยละ 84.00)  ล าดับที่ 3 คืออินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อยไม่สามารถเชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เน็ตได้ (ร้อยละ 78.44)  ล าดับที่ 4 คือ ระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ (ร้อยละ 
74.44)  ล าดับที่ 5 คือ การแพร่กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย (ร้อยละ 67.00)   
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ซ่ึงสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 78.81) 

2.4  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านบุคลากร 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านบุคลากร 

รายการประเมิน 
ด้านบุคลากร เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 
1. ขาดแคลนบุคลากรดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3.79 0.88 75.88 4 
2. บุคลากรห้องสมุดไม่มีความรู้และความช านาญใน
การใช้คอมพิวเตอร์ 

3.41 1.08 68.13 5 

3. ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.99 0.60 79.75 1 

4. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ในด้านคอมพิวเตอร์ 

3.84 0.57 76.81 3 

5. ไม่มีเวลาในการพัฒนางานและปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

3.87 0.77 77.31 2 

รวม 3.78 0.78 75.57 ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 12 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านบุคลากร จ านวน 320 คน 
 

                                                                 320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 
รายการประเมิน 

ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 
1. ขาดแคลนบุคลากรดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 60 161 81 9 9 
2. บุคลากรห้องสมุดไม่มีความรู้และความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

58 85 125 33 19 

3. ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

36 258 17 4 5 

4. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในด้าน
คอมพิวเตอร์ 

13 257 39 8 3 

5.  ไม่มี เ วลาในการพัฒนางานและปฏิบัติ ง านด้ าน
คอมพิวเตอร์ 

49 199 59 6 7 
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จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ล าดับที่ 1 คือ ไม่ได้
รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อย
ละ 79.75) ล าดับที่ 2 คือ ไม่มีเวลาในการพัฒนางานและปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 77.31)  
ล าดับที่ 3 คือ โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์  (ร้อยละ 76.81)  
ล าดับที่ 4 คือ ขาดแคลนบุคลากรดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ร้อยละ 75.88) ล าดับที่ 5 คือ 
บุคลากรห้องสมุดไม่มีความรู้และความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์  (ร้อยละ 68.13)  

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.57) 

2.5  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านคู่มือการใช้งาน 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านคู่มือการใช้งาน 

รายการประเมิน 
ด้านคู่มือการใช้งาน เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 
1. ไม่มีคู่มือการใช้งาน 3.91 0.61 78.25 1 
2. คู่มือใช้งานยากหรืออธิบายการใช้งานไม่
ครบถ้วน 

3.37 0.94 67.44 2 

รวม 3.64 0.77 72.84 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านคู่มือการใช้งาน จ านวน 320 คน 
 

                                                             320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 
รายการประเมิน 

ด้านคู่มือการใช้งาน 5 4 3 2 1 
1. ไม่มีคู่มือการใช้งาน 18 278 8 10 6 
2. คู่มือใช้งานยากหรืออธิบายการใช้งานไม่ครบถ้วน 58 41 192 20 9 
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จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านคู่มือการใช้งาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ 
ไม่มีคู่มือการใช้งาน (ร้อยละ 78.25) ล าดับที่ 2 คือ คู่มือใช้งานยากหรืออธิบายการใช้งานไม่ครบถ้วน 
(ร้อยละ 67.44)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านคู่มือการใช้งาน 
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.84) 

2.6  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านงบประมาณ 
ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านงบประมาณ 
 

รายการประเมิน 
ด้านงบประมาณ เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 
1. งบประมาณส าหรับจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ใหม่หรืออัพเกรดระบบเดิมมีไม่เพียงพอ 

4.55 0.75 90.94 1 

2. งบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ 4.28 0.75 85.50 2 
3. งบประมาณในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์มีไม่
เพียงพอ 

4.07 0.81 81.38 4 

4. งบประมาณในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์มีไม่
เพียงพอ 

3.89 0.63 77.81 5 

5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดมีไม่
เพียงพอ 

4.13 0.78 82.63 3 

รวม 4.18 0.74 83.65 มาก 
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ตารางท่ี 16 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านงบประมาณ จ านวน 320 คน 
 

                                                              320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 
รายการประเมิน 

ด้านงบประมาณ 5 4 3 2 1 
1. งบประมาณส าหรับจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่
หรอือัพเกรดระบบเดิมมีไม่เพียงพอ 

209 91 9 8 3 

2. งบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ 126 171 12 7 4 
3. งบประมาณในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ 83 203 14 13 7 
4. งบประมาณในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์มีไม่เพียงพอ 14 281 10 6 9 
5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดมีไม่
เพียงพอ 

100 178 31 6 5 

 
จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านงบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ 
งบประมาณส าหรับจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่หรืออัพเกรดระบบเดิมมีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 
90.94) ล าดับที่ 2 คือ งบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 85.50) ล าดับที่ 3 คือ 
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดมีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 82.63)  ล าดับที่ 4 คือ งบประมาณ
ในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 81.38) ล าดับที่ 5 คือ งบประมาณในการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 77.81)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านงบประมาณ อยู่
ในระดับมาก (ร้อยละ 83.65) 
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2.7  ข้อมูลสภาพการใช้และปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขาย

ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รายการประเมิน 

ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง 4.58 0.90 91.50 1 
2. ติดต่อกับบริษัทหรือผู้พัฒนาไม่สะดวก 3.98 0.56 79.50 3 
3. ไม่สามารถแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้ 3.04 0.84 60.75 5 
4. ใช้เวลาในการแก้ไขระบบที่ขัดข้องนานเกินไป
หรือไม่ทันท่วงที 

4.00 0.82 79.94 2 

5. ไม่มีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้
ทันสมัย 

3.39 0.90 67.75 4 

รวม 3.79 0.80 75.88 ปานกลาง 
 
ตารางที่ 18 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ  จ านวน 320 คน 
 

                                                            320    จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 
รายการประเมิน 

ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

5 4 3 2 1 

1. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง 243 43 15 13 6 
2. ติดต่อกับบริษัทหรือผู้พัฒนาไม่สะดวก 28 272 7 10 3 
3. ไม่สามารถแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้ 17 47 208 27 21 
4. ใช้เวลาในการแก้ไขระบบที่ขัดข้องนานเกินไปหรือไม่
ทันท่วงที 

88 159 60 10 3 

5. ไม่มีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย 52 51 195 13 9 
 

จากตารางสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง (ร้อยละ 91.50) ล าดับที่ 



61 
 

2 คือ ใช้เวลาในการแก้ไขระบบที่ขัดข้องนานเกินไปหรือไม่ทันท่วงที (ร้อยละ 97.94)  ล าดับที่ 3 คือ 
ติดต่อกับบริษัทหรือผู้พัฒนาไม่สะดวก (ร้อยละ 79.50)  ล าดับที่ 4 คือ ไม่มีการพัฒนาระบบหรือ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย (ร้อยละ 67.75)  ล าดับที่ 5 คือ ไม่สามารถแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้ 
(ร้อยละ 60.75)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ด้านผู้พัฒนาหรือ
ผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.88) 
 
ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 320 คน  ส่งกลับมา 320 คะแนน  คิดเป็น
รอ้ยละ100 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ มีดังนี้ 

ปัญหาเกิดจากเมื่อไฟฟ้าดับระบบมีปัญหาในการใช้งาน  อินเทอร์เน็ตช้าท าให้เข้าใช้ระบบได้ยาก 
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ข้อมูลหลุดบ่อย  เกิดปัญหาขัดข้องในการเข้าใช้งานบ่อย  การประมวลผลข้อมูลช้า 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเก่ามาก  คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู 

เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 ตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2562 (มีนาคม 2562-มีนาคม 2563)  

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้
บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบ
ส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 1.1  เพศ 
 1.2  สถานภาพส่วนตัว 
 1.3  จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 1.4  ช่วงเวลาของการใช้งาน 

ตอนที่ 2  สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่      

2.1  ด้านฮาร์ดแวร์  
      2.2  ด้านซอฟต์แวร์  
      2.3  ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
      2.4  ด้านบุคลากร  
      2.5  ด้านคู่มือการใช้งาน  
      2.6  ด้านงบประมาณ  
      2.7  ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ผู้วิจัยใช้แบบส ารวจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท 

(likert’s scale) เพ่ือวัดระดับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ได้แก่ ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  
เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC ค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู 

เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้
บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบ
ส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 1.1  เพศ 
 1.2  สถานภาพส่วนตัว 
 1.3  จ านวนครั้งทีม่าใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 1.4  ช่วงเวลาของการใช้งาน 

ส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ด้านข้อมูลเบื้องต้น
ผู้ตอบแบบส ารวจ จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 1.1  เพศ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ เพศหญิง  

จ านวน 175 คน (ร้อยละ 54.68) ล าดับที่ 2 คือ เพศชาย จ านวน 145 (ร้อยละ 45.31) 
ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่ง

เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษาเขต 36  เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน (ร้อยละ 54.68) เพศชาย จ านวน 145 คน 
(ร้อยละ 45.31)  ของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ 
ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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 1.2  สถานภาพส่วนตัว ของผู้กรอกแบบส ารวจใช้แบบสุ่มตัวอย่างห้องละ 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
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 เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน (ร้อยละ 6.25) 
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ด้านสถานภาพส่วนตัวของจ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ร้อยละ 100) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 

1.3  จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งที่มาเข้ามาใช้บริการ 
มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 35.62) อันดับที่ 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 30.93) 
อันดับที่ 3 คือ 11-15 ครั้ง (ร้อยละ 24.06) อันดับที่ 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 9.37) 
    ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จ านวนครั้งมากที่สุด 
คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 35.62) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 320 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน  320  ฉบับ 

1.4  ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ช่วงเวลาของการใช้งานมาก 
ที่สุด  อันดับที่ 1 คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 82.81) อันดับที่ 2 คือ ช่วงเวลา CSG. (ร้อยละ 
71.87) อันดับที่ 3 คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 69.68) อันดับที่ 4 คือ ช่วงเวลาเรียน (ร้อยละ 61.25) 
อันดับที่ 5 คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 39.68)  
    ซ่ึงสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านช่วงเวลาของการใช้บริการมากที่สุด คือ คือ 
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 82.81) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการหอสมุด จ านวน 320 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ ได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 320 ฉบับ 
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 ตอนที่ 2  สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษาของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่      
   2.1  ด้านฮาร์ดแวร์  พบสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มากที่สุด 
อันดับที่ 1 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย (ร้อยละ 93.06) ล าดับที่ 2 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นรุ่นเก่าหรือมีสมรรถนะต่ า (ร้อยละ 91.19)  ล าดับที่ 3 คือ เครื่องส ารองไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 77.13)  ล าดับที่ 4 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องและ
เสียบ่อย (ร้อยละ 72.88)  ล าดับที่ 5 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีสมรรถนะต่ า (ร้อยละ71.38)  
ล าดับที่ 6 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องและเสียบ่อย (ร้อยละ 60.50)  ล าดับที่ 7 คือ เครื่องสแกนเนอร์มี
ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 44.69)   
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านฮาร์ดแวร์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.97) 

2.2  ด้านซอฟต์แวร์  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับ ที่ 1 การประมวลผลข้อมูลช้า (ร้อยละ  
86.19) ล าดับที่ 2 คือ เมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตกซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาดในการท างานเสียเวลากู้ข้อมูล
ใหม่ (ข้อมูลบางส่วนเสียหาย) (ร้อยละ 83.31) ล าดับที่ 3 คือ ระบบขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ (ร้อย
ละ 77.56)  ล าดับที่ 4 คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ตรบกวนการท างานของซอฟต์แวร์ ท าให้
เครื่องเกิดข้อขัดข้องในการใช้งาน (ร้อยละ 62.63)  ล าดับที่ 5 คือ การแสดงผลการใช้งานระบบมี
ปัญหา (ร้อยละ 62.44)  ล าดับที่ 6 คือ ระบบแสดงค าสั่งไม่ตรงตามความต้องการ (ร้อยละ 46.13)   
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 6 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านซอฟต์แวร์ อยู่
ในระดับน้อย (ร้อยละ 69.71) 

2.3  ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ การรับ-ส่งข้อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า (ร้อยละ 90.19) ล าดับที่ 2 คือ ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
(ร้อยละ 84.00)  ล าดับที่ 3 คืออินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อยไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ (ร้อยละ 
78.44)  ล าดับที่ 4 คือ ระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ (ร้อยละ 74.44)  ล าดับที่ 5 คือ 
การแพร่กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย (ร้อยละ 67.00)   
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   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 78.81) 

2.4  ด้านบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ ไม่ได้รับการสนับสนุนให้
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 79.75) ล าดับที่ 
2 คือ ไม่มีเวลาในการพัฒนางานและปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 77.31)  ล าดับที่ 3 คือ 
โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 76.81)  ล าดับที่ 4 คือ 
ขาดแคลนบุคลากรดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ร้อยละ 75.88)  ล าดับที่ 5 คือ บุคลากรห้องสมุดไม่
มีความรู้และความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์  (ร้อยละ 68.13)  
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.57) 

2.5  ด้านคู่มือการใช้งาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ ไม่มีคู่มือการใช้งาน  
(ร้อยละ 78.25) ล าดับที่ 2 คือ คู่มือใช้งานยากหรืออธิบายการใช้งานไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 67.44)   
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านคู่มือการใช้งาน 
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.84) 

2.6  ด้านงบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ล าดับที่ 1 คือ งบประมาณส าหรับจัดหา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่หรืออัพเกรดระบบเดิมมีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 90.94) ล าดับที่ 2 คือ 
งบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 85.50) ล าดับที่ 3 คือ งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรห้องสมุดมีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 82.63) ล าดับที่ 4 คือ งบประมาณในการบ ารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 81.38) ล าดับที่ 5 คือ งบประมาณในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์มีไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 77.81)   
   ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด้านงบประมาณ 
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 83.65) 
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2.7  ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ล าดับที่ 1 คือ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง (ร้อยละ 91.50) ล าดับที่ 2 คือ ใช้เวลาในการแก้ไขระบบที่
ขัดข้องนานเกินไปหรือไม่ทันท่วงที (ร้อยละ 97.94)  ล าดับที่ 3 คือ ติดต่อกับบริษัทหรือผู้พัฒนาไม่
สะดวก (ร้อยละ 79.50)  ล าดับที่ 4 คือ ไม่มีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย (ร้อยละ 
67.75)  ล าดับที่ 5 คือ ไม่สามารถแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้ (ร้อยละ 60.75)   

  ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับแบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ด้านผู้พัฒนาหรือ
ผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.88) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1.  สภาพทั่วไปของห้องสมุดโรงเรียน พบว่าบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ที่ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ/หรือสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร
พร จินตกานนท์ (2548) และนาถระพินทร์ เบ็ญจวงศ์ (2548) ที่พบว่าบุคลากรของห้องสมุดที่มีพ้ืน
ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับภาระงาน ท าให้การด าเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2549: 1-2; 
กรมวิชาการ. 2543: 13-16) 

2.  สภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
       2.1  ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง  ซึ่งได้แก่  เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกนเนอร์และเครื่องอ่านบาร์โค้ด
ส าหรับปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติตามลักษณะการใช้งานและวิธีการให้บริการของห้องสมุดแต่ละแห่ง 

       2.2  ด้านซอฟต์แวร์ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1-5 ปี วิธีการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ การจัดซื้อ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย พิศพงษ์ (2544) และวีระวรรณ วรรณโท 
(2544) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของห้องสมุดโรงเรียนมีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์และ/หรือ
สารสนเทศศาสตร์อาจไม่มีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองประกอบกับในท้องตลาดมี
ซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้มากมาย ท าให้ใช้วิธีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการ
พัฒนาหรือสร้างขึ้นมาใช้เอง (ประจักษ์ พุ่มวิเศษ. 2542: 72-73) อีกทั้งครูคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย
ต้องรับผิดชอบงานสอนและงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจึงท าให้ไม่มีเวลาพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับงานห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่จึงนิยมจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้ 
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(ครรชิต มาลัยวงศ์. 2540: 22) ซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้มากที่สุดได้แก่ โปรแกรม E-School E-Library 
ของบริษัท G.P. Education จ ากัด เนื่องจากโปรแกรมสามารถใช้จัดการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดได้ทุกประเภท มีชุดค าสั่งหลักที่ห้องสมุดโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้และเป็นโปรแกรมที่พัฒนา
และจัดจ าหน่ายโดยคนไทยเพราะทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือและ
สื่อต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 42) อีกทั้งมีราคาที่เหมาะสมที่ห้องสมุดโรงเรียน
สามารถจัดซื้อได้ในช่วงราคาประมาณ 50,001-100,000 บาท ชุดค าสั่งส าหรับงานหลักของห้องสมุด
โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้งานได้แก่ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์หรือโอแพก และงานบริการยืม-คืน เนื่องจากชุดค าสั่งทั้ง 3 งานครอบคลุมงานหลักของ
ห้องสมุดตั้งแต่งานเทคนิคไปถึงงานบริการ ส่วนการใช้ในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและงาน
ควบคุมวารสารมีใช้ในห้องสมุดบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาด
แคลนงบประมาณ (ครรชิต มาลัยวงศ์; และคนอื่นๆ. 2544: 39-41) จึงสามารถจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้งาน
ได้เฉพาะงานทีจ่ าเป็นเท่านั้น ส าหรับเหตุผลในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พบมากเป็น
อันดับ 1 คือ เพ่ือสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้
ท าให้การท างานต่าง ๆ ภายในห้องสมุดสามารถท างานประสานกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายซึ่งแก้ไขปญัหาความไม่สะดวกล่าช้าในการให้บริการประหยัดเวลาบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
ลดภาระงานบางอย่างได้ (ประจักษ์ พุ่มวิเศษ. 2538ข: 26) และเกณฑ์ในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติที่พบมากเป็นอันดับ 1 คือ ซอฟต์แวร์ที่จัดหามาใช้งานมีความเหมาะสมกับงานห้องสมุด
ซึ่งปัจจุบันผู้พัฒนาและผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีหลากหลายผู้ผลิตและมีการแข่งขัน
กันมากข้ึน ห้องสมุดโรงเรียนจึงสามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมกับห้องสมุดของตนเองได้ 

       2.3  ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงกันเป็น
ระบบเครือข่ายภายในห้องสมุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่สอง 
(พ.ศ. 2544-2553) หรือ IT 2010 ในภาคการศึกษาที่มีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนสามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตในการใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาได้อย่างทั่วถึง (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545: 48) โดยการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคได้ริเริ่มโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือโรงเรียนไทย (SchoolNet) 
ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตามโครงการอิน เทอร์เน็ตของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2550: 49) ท าให้ทุกโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมทั้งห้องสมุดโรงเรียนด้วย นอกจากนี้  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในปัจจุบัน
พัฒนาให้ใช้งานได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
จากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายแห่งในเวลาเดียวกัน ได้แก่ การให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดและสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
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ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอ่ืนบนอินเทอร์เน็ตส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูลทาง
วิชาการนอกเหนือจากที่มีอยู่ภายในห้องสมุดนอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่ามีห้องสมุดโรงเรียน
จ านวน 5 แห่งที่ไม่ได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างช ารุด
ยังไม่ได้รับการแก้ไข (กัลยา ลูกรักษ์. 2548: บทคัดย่อ) ทั้งนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจ าเป็นต้องใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
จัดการกับข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น 
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การส่งเอกสาร คัดลอก โอนย้าย
ข้อมูลร่วมกันได้ในรูปแบบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นต้น 

       2.4  ด้านบุคลากร พบว่าผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ 
ได้แก่ หัวหน้างานห้องสมุดและครูบรรณารักษ์ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของห้องสมุดโรงเรียนมีวุฒิ
การศึกษาบรรณารักษศาสตร์และ/หรือสารสนเทศศาสตร์ อีกทั้งยังขาดแคลนครูคอมพิวเตอร์และ
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาช่วยดูแล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามที่ได้มีการส ารวจพบว่าครูคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีเพียง 1 คน (ครรชิต มาลัยวงศ์; และคนอ่ืนๆ. 2544:19) ท าให้การพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรได้จากการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากผู้พัฒนาหรือ
ผู้ขาย นอกจากนี้บุคลากรห้องสมุดต้องศึกษาด้วยตนเองจากประสบการณ์การใช้งาน การอ่านคู่มือ
การใช้งานและการสอบถามผู้รู้ที่มีทักษะและประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นั้นมาแล้ว 

       2.5  ด้านคู่มือการใช้งาน พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทย
ที่ได้รับจากผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แต่มีห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งจัดท า
คู่มือการใช้งานขึ้นใช้เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระวรรณ วรรณโท (2544) ที่พบว่าห้องสมุด
ต้องจัดท าคู่มือขึ้นใช้เองเพราะคู่มือที่มีนั้นอธิบายไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจค าศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มี
อยู่ในคู่มือนั้น และต้องการแก้ปัญหากรณีที่มีบุคลากรใช้งานระบบหลายคนให้สามารถท างานร่วมกัน
ได้โดยไม่มีปัญหา นอกจากนี้ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็ต้อง
ศึกษาเรียนรู้การใช้งานระบบและสร้างคู่มือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

       2.6  ด้านงบประมาณ พบว่างบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วน
ใหญ ่คือ การจดัซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ เนื่องจากฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นเก่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า
ห้องสมุดบางแห่งไม่สามารถวางแผนงบประมาณเรื่องนี้ได้ชัดเจน เพราะว่างบประมาณถูกจัดรวมกับ
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หน่วยงานอื่น ๆ ของโรงเรียน จึงไม่สามารถจัดซื้อและการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ได้อย่างสม่ าเสมอหรือ
ต่อเนื่อง ท าให้มีผลต่อค่าใช้จ่ายในด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (วิภา เจริญภัณฑารักษ์. 2547: 253) 

       2.7  ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วน
ใหญ่เลือกและจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจากผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
เป็นบริษัทของคนไทยเข้ามาติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติภายในห้องสมุดโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัญญา วรรณวโรทร (2544) ที่พบว่าการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนใหญ่มีผู้พัฒนา
หรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นบริษัทของคนไทยโดยผู้พัฒนาหรือผู้ขายมีบริการหลัง
การติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยให้บริการทั้งช่วงระยะเวลาประกันสินค้าและหลัง
หมดประกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแชมเบอร์ (Schamber. 1990) และนาถระพินทร์ เบ็ญจวงศ์ 
(2548) ที่พบว่าผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นผู้ที่ท าหน้าที่บ ารุงรักษาระบบ
และปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ทันสมัยภายในระยะเวลาที่ ระบุไว้ในสัญญา
ซื้อขาย รวมถึงบ ารุงรักษาตามสัญญาจ้างบริการและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ชาญชัย แสวงศักดิ์. 
2542: 138-147) โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ามาดูแลหรือแก้ไขปัญหาที่ห้องสมุดเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ
แต่เมื่อครบก าหนดตามสัญญาห้องสมุดโรงเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการและบ ารุงรักษา
ระบบค่อนข้างสูงดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งที่มีบุคลากรคอมพิวเตอร์จึงท าหน้าที่เป็นผู้บ ารุงรักษาระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัตโิดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

       2.8  ด้านอื่นๆ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ
ห้องสมุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรพร จินตกานนท์ (2548) ที่พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่จัดสรร
งบประมาณทางด้านเทคโนโลยีในการด าเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน ท าให้ห้องสมุดโรงเรียนขาด
แคลนงบประมาณและเทคโนโลยีที่ช่วยรองรับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงไม่มีการบริการที่ทันสมัย
เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินงานห้องสมุดให้ประสบความส าเร็จ
เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจพิจารณาให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินและบุคลากร ถ้าผู้บริหารเล็งเห็น
ความส าคัญของห้องสมุดและให้การสนับสนุนจะท าให้การด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2549: 1-2; กรมวิชาการ. 
2543: 13-16) 

3.  ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหา ดังนี้ 
อันดับ 1 ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหางบประมาณใน

การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย พิศพงษ์  (2544) และภัทรพร 
จินตกานนท์ (2548) ที่พบว่างบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างน้อย
และไม่เพียงพอ เพราะว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ละแห่งจัดหาและด าเนินการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติแตกต่างกันไปตามการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนและ จ านวนงบประมาณแผ่นดินที่
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ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและเงินค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ศุภมาศ ณ ถลาง. 2550: 20) ดังนั้นบางโรงเรียนอาจจัดสรรงบประมาณด้านนี้
แก่ห้องสมุดค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าห้องสมุดบางแห่งไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างชัดเจน
เพราะงบประมาณถูกจัดรวมกับหน่วยงาน ถูกตัดทอน และได้รับไม่สม่ าเสมอซึ่งมีผลท าให้ขาดแคลน
งบประมาณในการจัดซื้อและบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ซึ่งอุปสรรคโดยรวมของห้องสมุดเรื่องการขาดแคลนงบประมาณเป็นปัจจัยท าให้เกิดอุปสรรคอ่ืน ๆ 
ตามมา เช่น ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อและบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขาดแคลน
บุคลากร ขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น (ครรชิต มาลัยวงศ์; และคนอ่ืน ๆ. 2544: 55; 
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด. 2551: ออนไลน์) 

อันดับ 2 ปัญหา ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหา
การแพร่กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย ซึ่งเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใดเครื่องหนึ่งแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนภายในระบบเครือข่ายของห้องสมุด
หรือโรงเรียนได้ หรือที่เรียกว่าหนอนไวรัส (Worm) ที่ส่งข้อมูลจ านวนมากไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายจนท าให้การจราจรข้อมูลขัดข้องหรือเครื่องแม่ข่ายท างานหนักจนเกิดขัดข้อง ส่งผลให้ระบบ
เครือข่ายขัดข้องและเกิดปัญหาในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วยกันรวมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Stamp. 2006: 281-3) ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้งานในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและการสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้ จากปัญหาที่พบ แสดงว่ายังไม่มีการใช้โปรแกรมป้องกัน
ไวรัสจึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาไวรัสรบกวนการท างานหรือท าลายไฟล์ข้อมูลและไฟล์โปรแกรม
ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสร้างความเสียหายกับห้องสมุดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จากปัญหา
ขาดแคลนฮาร์ดแวร์ซึ่งเกิดจากความเสียหายของฮาร์ดแวร์และขาดการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ เช่น 
สายไฟขาด อุปกรณ์รอบข้างขัดข้อง เป็นต้น ท าให้เกิดปญัหาระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 
และปัญหาการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะต่ า
และความเร็วหน่วยความจ าไม่เพียงพอจากปัญหาที่พบดังข้างต้น ส่งผลให้ให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ไม่สามารถใช้การได้หรือขัดข้องในการใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันเพราะระบบห้องสมุด
อัตโนมัติต้องอาศัยระบบเครือข่ายในการท างาน (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 8; สีปาน ทรัพย์ทอง. 
2540: 11) 

อันดับ 3 ปัญหาด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พบว่าห้องสมุด
โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง ผู้พัฒนาหรือผู้ขายไม่สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไขระบบตามความต้องการของห้องสมุดได้และใช้เวลาในการแก้ไขระบบที่ขัดข้องนานเกินไปหรือไม่
ทันท่วงที เนื่องจากผู้พัฒนาหรือผู้ขายคิดค่าใช้จ่ายในการเข้ามาบริการบ ารุงรักษาระบบแต่ครั้ง ได้แก่ 
ค่าอุปกรณ์ท่ีต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ ระยะเวลาหลังการรับเรื่องและเข้ามาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะเข้ามาด าเนินการแก้ไขซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล 
เชิญตระกูล (2544) ที่พบว่าผู้พัฒนาหรือผู้ขายใช้เวลาแก้ไขปัญหานานเกินไปหรือไม่สามารถแก้ไข
ระบบให้ใช้งานได้ทันท่วงที ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของห้องสมุดโรงเรียน 
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เพราะการท างานทุกอย่างที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักจะหยุดชะงักโดยห้องสมุดบางแห่งให้บริการ
ผู้ใช้ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้ต้องกลับมาใช้การท างานรูปแบบเดิมท าให้ล่าช้าและไม่สะดวก 
ดังนั้น เมื่อผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติละเลยการดูแลแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการของห้องสมุดจึงท าให้ห้องสมุดเกิดปญัหาในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

อันดับ 4 ปัญหาด้านบุคลากร พบว่าปัญหาที่ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบมากที่สุด คือ 
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดูแลและรับผิดชอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยตรง ดัง
จะเห็นได้จากผลการส ารวจที่พบว่าครูคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานภายในห้องสมุดมีจ านวนน้อยและ
โยกย้ายงานบ่อยท าให้เกิดปัญหาการด าเนินงานของระบบห้องสมุด อัตโนมัติไม่ต่อเนื่องและขาด
ทักษะในการใช้งานระบบ อีกทั้งบุคลากรในปัจจุบันที่เป็นอัตราจ้าง โอกาสที่จะได้รับการบรรจุ
ค่อนข้างน้อยและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจึงลาออกเมื่อได้รับการบรรจุหรือได้รับการว่าจ้างจากที่อ่ืน
ที่มีความม่ันคงกว่า นอกจากนี้ ยังพบปัญหาบุคลากรไม่มีเวลาพัฒนางานและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
สาเหตุเกิดจากบุคลากรมีภาระงานห้องสมุดและภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบด้วย เช่น งานสอน    
งานกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น อีกท้ังบุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และการใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติน้อยและไม่ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศิริกาญจน์ ศรีเคลือบ (2539) เฉลิมชัย พิศพงษ์ (2544) ดุษษา โชติกวิบูลย์ (2544) 
และนาถระพินทร์ เบ็ญจวงศ์ (2548) ที่พบว่าการที่ห้องสมุดหลายแห่งน าคอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควรนั้นเป็นเพราะบุคลากรไม่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมด้าน
คอมพิวเตอร์และการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมครั้งแรกหลังจากการ
ติดตั้งระบบซึ่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นการท างานที่บุคลากรต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ในการท างานอยู่เสมอ (สมพิศ คูศรีพิทักษ์. 2539: 63-65) 
ดังนั้นบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
คอมพิวเตอร์เพราะเป็นเครื่องมือในการจัดการและการใช้งานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ชัญญา 
วรรณวโรทร. 2544: 16; อ้างอิงจากSmeltzer. 1981: 21) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านบุคลากรซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุปผา ถาวรนันท์ (2549) ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา
บรรณารักษศาสตร์ซึ่งห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งไม่มีครูบรรณารักษ์และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ห้องสมุดส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน เนื่องจากขาดแคลนครูบรรณารักษ์จึงได้มีการมอบหมายครู
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ให้ท าหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุดและครูบรรณารักษ์แทน (ครรชิต มาลัยวงศ์ ; และคน
อ่ืนๆ. 2544: 59) 
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อันดับ 5 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
หรือช ารุดบ่อยเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมักจะมีประสิทธิภาพต่ า บางเครื่องล้าสมัยหรือเป็น
รุ่นเก่า อีกท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานภายในห้องสมุดโรงเรียนมีจ านวนน้อยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉลิมชัย พิศพงษ์ (2544) ที่พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างมีจ านวนน้อย
และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานานและบางส่วนไม่
รองรับการท างานของซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จัดหาเข้ามาสืบเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ
ที่ห้องสมุดได้รับ 

อันดับ 6 ปัญหาด้านคู่มือการใช้งาน พบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องคู่มือการ
ใช้งานเข้าใจยากหรืออธิบายการใช้งานไม่ครบถ้วน สาเหตุเกิดจากคู่มือการใช้งานที่ได้รับจากผู้พัฒนา
หรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถอธิบายขั้นตอนและลักษณะการท างานของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้บุคลากรเข้าใจได้ โดยวิธีการเขียนอาจใช้ภาษาไม่ชัดเจนและมีค าศัพท์
เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ท าให้ห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งจัดท าคู่มือประกอบการท างานขึ้นมาใหม่
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและท างานรวดเร็วขึ้น 

อันดับ 7 ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ พบว่าปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาไวรัส
คอมพิวเตอร์รบกวนการท างานของซอฟต์แวร์ เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานโปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมเบราว์เซอร์ 
โปรแกรมท่ีใช้อ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เป็นต้น เพราะว่าในแต่ละวันบุคลากรจะต้องมีการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และมีไฟล์เอกสารผ่านเข้าออกเครื่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ ซีดีรอมหรือ
หน่วยความจ าภายนอก (External memory) เอกสารจากอีเมล์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนไฟล์ชั่วคราว (Temporary file) ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่เก็บในแต่ละครั้งที่เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ซึ่งไฟล์เหล่านั้นอาจจะน าไวรัสเข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งไวรัสสามารถแพร่กระจายในระบบ
เครือข่ายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วซึ่งอาจท าลายข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูลได้ ด้วยเหตุนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจึงจ าเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและการ
ส ารองข้อมูลเผื่อกรณีฉุกเฉิน (ณัฐพร มักอุดมลาภ. 2550: 8-16) ปัญหาระบบขัดข้องโดยไม่ทราบ
สาเหตุเนื่องจากบุคลากรของห้องสมุดส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และปัญหาซอฟต์แวร์ท างานได้จ ากัดและไม่สามารถท างานได้
ตรงกับความต้องการของห้องสมุดได้ครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล เชิญตระกูล (2543) 
และเฉลิมชัย พิศพงษ์ (2544) ที่พบว่าเกิดจากการออกแบบที่ไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุดท า
ให้การใช้งานยุ่งยากและมีความซับซ้อนทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาดจึงมีข้อจ ากัดในการปรับใช้ให้เข้ากับทุกงานของห้องสมุด 
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4.  เปรียบเทียบปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนจ าแนกตามตัวแปร 
ดังนี้ 

       4.1  ขนาดของโรงเรียน พบว่าห้องสมุดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมตัิโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ โดยห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษใน
ปัญหาหลัก  ได้แก่ ซอฟต์แวร์ไม่สามารถส ารองข้อมูลได้ ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
ไม่มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และไม่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยทั้งนี้เนื่องจากการส ารวจพบว่า
ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าห้องสมุดโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษซึ่งซอฟต์แวร์อาจจะมีการท างานหรือฟังก์ชันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ฟังก์ชันการส ารอง
ข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับ
มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาจไม่มีคู่มือการใช้งานและไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
ท าให้ห้องสมุดต้องใช้งานตามสภาพที่มีอยู่รวมถึงไม่มีผู้ให้บริการหรือดูแลรักษาระบบด้วยเช่นกัน 

       4.2  วิธีการจัดหา พบว่าห้องสมุดโรงเรียนที่มีวิธีการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่างกัน   
มีปญัหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีปัญหาการ
ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากกว่าห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

              4.2.1  ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีปญัหาด้านฮาร์ดแวร์มากกว่าห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองในทุกด้านเนื่องจากซอฟต์แวร์
ที่ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาจจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่ฮาร์ดแวร์ของห้องสมุดโรงเรียนไม่รองรับการใช้
งานโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มักจะเกิดการขัดข้องและเสียบ่อยเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ของห้องสมุดโรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพต่ าหรือไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือรองรับงานเครื่องแม่ข่าย (วรรณสิทธิ์ 
รุ่งม.ี 2543: 144; ยุพดี จารุทรัพย์. 2543: 87) อีกท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะต่ าและไม่สามารถ
รองรับข้อมูลจ านวนมากได้ท าให้เกิดปัญหาประมวลผลข้อมูลช้าโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับกับซอฟต์แวร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเม่ือมีการพัฒนาชุดค าสั่งใหม่ ๆ ฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถรองรับการท างาน
ของซอฟต์แวร์ได้ครบทุกชุดค าสั่ง (Clyde.1999: 20-32) นั่นเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวแสดง
ผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ซึ่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะใช้งานได้ดีจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมากและประมวลผลข้อมูลรวดเร็วทันต่อความต้องการ 
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   4.2.2  ด้านซอฟต์แวร์ พบปัญหาที่เกิดจากวิธีการจัดหาที่ต่างกันคือ ห้องสมุดโรงเรียนที่
ได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีปัญหาด้านซอฟต์แวร์เรื่องประมวลผลข้อมูลช้า และเรื่องห้องสมุด
ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ได้มากกว่าห้องสมุดโรงเรียนที่ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
มาใช้ และห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อาจพัฒนาแบบไม่บูรณาการ ไม่มีมาตรฐานรองรับ ไม่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายจึงท าให้
ประสบปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูล การแลกเปลี่ยน ข้อมูลร่วมกันและการเชื่อมโยงระบบกับงานส่วน
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน (นาถระพินทร์ เบ็ญจวงศ์.2548: 63; Schamber. 1990: Abstract) 

   4.2.3  ด้านงบประมาณ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายมีปัญหาด้านงบประมาณมากกว่าห้องสมุดโรงเรียนที่ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้และ 
ห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองในทุกด้าน เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับซอฟต์แวร์
มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาและบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จึงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในหลายด้านดังที่กล่าวมาแล้ว 

             4.2.4  ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดโรงเรียน
ที่ได้รับซอฟต์แวร์มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีปัญหา มากกว่าห้องสมุดโรงเรียนที่ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
มาใช้ และห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองเพราะว่าเมื่อน าซอฟต์แวร์มาใช้โดยที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายห้องสมุดจะต้องเป็นผู้บ ารุงรักษาระบบเอง แต่จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรภายในห้องสมุด
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากพอที่จะดูแลทั้งระบบได้ จึงท าให้การใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดโรงเรียนที่ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมา
ใช้มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูงมากกว่าห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง ทั้งนี้
เนื่องจากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์จึงมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง และ
บุคลากรของห้องสมุดขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดังข้างต้นท าให้ต้องใช้บริการจากผู้พัฒนาหรือผู้ขาย
เท่านั้น ต่างกับห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองที่มีบุคลากรสามารถบ ารุงรักษาระบบได้เอง 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการส าหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยเฉพาะ
เพ่ือรองรับภาระงานที่อาจมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต ส าหรับด้านบุคลากรควรได้รับการสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรเพ่ิม
บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ส าหรบัดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด 
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  2.  ข้อเสนอแนะส าหรับหัวหน้างานห้องสมุด 
 ห้องสมุดโรงเรียนควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ด าเนินงานอยู่ในระบบเครือข่าย ได้แก่ การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส การเลือกใช้
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสมตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดหรือโรงเรียนและการให้
ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการสารสนเทศแก่ครูและนักเรียน และการสร้างความ
รว่มมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การท าสหบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดโรงเรียน การบริการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การยืม-คืนระหว่างห้องสมุด เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของครูบรรณารักษ์
และบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและการบริการสารสนเทศของห้องสมุด 
 2.  ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open source software) กับ
งานห้องสมุดโรงเรียน เช่น Koha, Evergreen, PhpMyLibrary เป็นต้น เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้
ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับห้องสมุดโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ 
 3.  ควรศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการบริการสารสนเทศของห้องสมุด 
 4.  ควรศึกษาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาและหาข้อสรุปที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้ใช้บริการใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 2.  เพื่อน าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนางานและโครงการส่งเสริมรักการอ่านของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย  
 
แบบสอบส ารวจชุดนี้ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตอนที่ 2    สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  โดยได้
ก าหนดในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
 ตอนที่ 3     การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหา
การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใช้งาน กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่ตรงความจริง 
 

   1.1  เพศ 

     ชาย   หญิง 
 

 

 

 

 

แบบส ารวจสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
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   1.2  สถานภาพส่วนตัว 
 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ครู/อาจารย์     บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 

 
   1.3  จ านวนครั้งทีม่าใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 

   5- 10  ครั้ง     11 -15  ครั้ง      16 – 20  ครั้ง      มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป 
 

   1.4  ชว่งเวลาของการใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วงเวลาเรียน     ช่วงเวลาพักกลางวัน 
 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน    ช่วงเวลา  CSG. 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 

 
ตอนที่  2   สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของนักเรียน  ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษา ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความส าคัญของสภาพการใช้งานและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์คะแนนต่อไปนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหาทุกครั้งที่ใช้งาน   
     หรือมีปญัหาในระดับมากที่สุด  
  ระดับ 4 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหาบ่อยครั้งที่ใช้งาน      
     หรือมีปญัหาในระดับมาก  
  ระดับ 3 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหาบ้างเป็นครั้งคราว   
     หรือมีปญัหาในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง   สภาพการใช้งานและเป็นปัญหานาน ๆ ครั้ง   
     หรือมีปญัหาในระดับน้อย  

  ระดับ 1 หมายถึง   สภาพการใช้งานและแทบไม่มีเป็นปัญหาเลย  
     หรือมี ปัญหาในระดับน้อยที่สุด 
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2.1 ด้านฮาร์ดแวร์ 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านฮาร์ดแวร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อย      
2. เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นเก่าหรือมีสมรรถนะต่ า      
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องและเสียบ่อย      
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีสมรรถนะต่ า      
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องและเสียบ่อย      
6. เครื่องสแกนเนอร์มีไม่เพียงพอ      
7. เครื่องส ารองไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการสูญเสีย

ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
     

 

2.2 ด้านซอฟต์แวร์ 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านซอฟต์แวร์ 
1. ระบบขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ      
2. ระบบแสดงค าสั่งไม่ตรงตามความต้องการ      
3. การแสดงผลการใช้งานระบบมีปัญหา      
4. การประมวลผลข้อมูลช้า      
5. เมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตกซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาด

ในการท างานเสียเวลากู้ข้อมูลใหม่  (ข้อมูล
บางส่วนเสียหาย) 

     

6. ไวรัสคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ตรบกวนการ
ท างานของซอฟต์แวร์ ท าให้เครื่องเกิดข้อขัดข้อง
ในการใช้งาน 
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2.3 ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1. ระบบเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้      
2. การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า      
3. การแพร่กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย      
4. อินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อยไม่สามารถเชื่อมต่อกับ

อินเตอร์เน็ตได้ 
     

5. ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ      
 

2.4 ด้านบุคลากร 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านบุคลากร 
1. ขาดแคลนบุคลากรดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      
2. บุคลากรห้องสมุดไม่มีความรู้และความช านาญใน

การใช้คอมพิวเตอร์ 
     

3. ไม่ ได้รับการสนับสนุนให้ พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

4. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ในด้านคอมพิวเตอร์ 

     

5. ไม่มีเวลาในการพัฒนางานและปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

     

 

2.5 ด้านคู่มือการใช้งาน 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านคู่มือการใช้งาน 
1. ไมม่ีคู่มือการใช้งาน      
2. คู่มือใช้งานยากหรืออธิบายการใช้งานไม่ครบถ้วน      
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2.6 ด้านงบประมาณ 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านงบประมาณ 
1. งบประมาณส าหรับจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ใหม่หรืออัพเกรดระบบเดิมมีไม่เพียงพอ 
     

2. งบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์มีไม่เพียงพอ      
3. งบประมาณในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์มีไม่

เพียงพอ 
     

4. งบประมาณในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์มีไม่
เพียงพอ 

     

5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดมีไม่
เพียงพอ 

     

 

2.7 ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ข้อที่ ประเด็น 
ระดับ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านผู้พัฒนาหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
1. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง      
2. ติดต่อกับบริษัทหรือผู้พัฒนาไม่สะดวก      
3. ไม่สามารถแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้      
4. ใช้เวลาในการแก้ไขระบบที่ขัดข้องนานเกินไป

หรือไม่ทันท่วงที 
     

5. ไม่มีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้
ทันสมัย 

     

 

ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ** 
 


